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С тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред
паметника на 24 – ти Черноморски пехотен полк беше отбелязан
Денят на Тракия в Бургас. Десетки
граждани, потомци на бежанци от
Одринска, Беломорска Тракия и
Мала Азия се включиха в честването.
Днес е паметен ден в нашата
история, тракийските дружества
го отбелязват още от 20 - те година на миналия век. От 2006 година този ден е признат официално
и от българското правителство
за Ден на Тракия, каза председателят бургаското тракийско дружество „Екзарх Антим I“ Тодор
Ангелов:

„Днес се прекланяме пред
подвига на българските войници,
загинали при превземането на
Одринската крепост през Балканската война. И пред онези 50
хиляди бежанци, които са избити от турската армия, бягайки от
родните си места към Свободна
България.“
Над 1400 са членовете на тракийското дружество до момента,
като те участват в 23 клуба, добави още председателят на тракийците в Бургас, който е и общински
съветник. Освен него на мероприятието присъстваха и колегите му
от общинския съвет - Константин
Бачийски и Бенчо Бенчев.
Честването на Деня на Тракия

26 март Денят на
Тракия

се рганизира от Тракийско дружество “Екзарх Антим I” и Народно

читалище „Тракия – 2015”, със съдействието на Община Бургас.

Тракийски гозби „овкусиха” Морското казино

Кулинарно изложение на традиционни тракийски гозби и съвременни вкусотии се проведе
днес в Културен център „Морско казино“. То се организира от
тракийското дружество „Екзарх
Антим I“ и Народно читалище
„Тракия – 2015” и даде силно начало на мероприятията, посветени на Деня на Тракия – 26 март.
В изложението се включиха
58 участници от клубовете към
организацията. На масите бяха
представени 120 гозби, сред които млечник, катина баница, кешкек и много други традиционни
тракийски ястия. Над 200 души
посетиха мероприятието, като
накрая имаха възможността и да
опитат от вкусно приготвените
блюда.
„Това е на–масовото кулинарно изложение, което се е провеждало през годините”, съобщи
председателят на тракийското
дружество „Екзарх Антим I“ - Тодор Ангелов. „За всички участници сме приготвили грамоти и
специални награди, осигурени от
нас”.
За изложението специално

бяха дошли членовете на дружеството от тракийските клубове
в с. Маринка, с. Черни връх, с.
Трояново
Този път се представяме с
яйца пълнени с крема сирене и
жълтъка от яйцето, „зеленчуци
по тракийски“ - тиквички, патладжани и чушки пълнени с кайма
и ориз и печени и млечник /млеч-

на баница залята с яйца и сирене/”, каза Донка Карауланова
председател на тракийски клуб
„Здравец“ от село Черни връх.
Най – многобройни бяха дамите от малоазийския клуб, 16
души се включиха с по няколко
кулинарни изделия. От този клуб
бе и единственият мъж, осмелил
се да се изяви в кухнята.

Всеки от участниците разказа
историята на своите приготвени
ястия – от традициите, свързани с тяхното приготвяне до спомените, с които ги свързва и как
рецептите се предават от поколение на поколение.
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Уважаеми членове на
тракийско дружество “Екзарх Антим I”, достойни
потомци на изстрадалите
Тракийски българи, уважаеми съграждани и приятели на нашата вековна
организация, в ръцете си
държите първия брой на
вестника на нашето дружество. Чрез него ще се
постараем да Ви информираме за предстоящите
събития и мероприятия
от живота на дружеството и ще ви разказваме за
вече отминалите. Във
вестника ще се постараем да Ви срещнем, както
със съвременните рицари
на нашата кауза, така и
с тези, които отдавна са
влезли в съкровищницата
не само на българската, но
и на световната история.
Въпреки че съдбата ни е
отредила да сме пръснати на различни места, се
надявам, че вестник “Тракийци” ще ни обединява и
поддържа заедно в добри и
лоши моменти и чрез него,
като духовен обединител
ще вървим заедно напред.
Само когато сме заедно
ще сме силни и ще можем
да съхраним и предадем на
следващото поколение нашите традиции, ритуали,
фолклор, обичаи, история
и ще съхраним паметта за
нашите предци, паметта
за Тракия. Приятно четене
и попътен вятър на вестника ни.
С уважение: Тодор Ангелов, председател на “Тракийско дружество Екзарх
Антим I” - Бургас.

Патриотичен рецитал - концерт
в тракийското дружество

С патриотичен рецитал – концерт завърши тридневната програма на Тракийско дружество
„Екзарх Антим I” по повод на 26
март – Денят на Тракия. Пред
пълна зала се изяви смесения

певчески състав „Чаровна възраст”, който откри вечерта с тракийския марш, а след тях групата
за патриотични рецитали към малоазийския тракийски клуб „Тянка Бошнакова” изнесе вълнуващ

рецитал по тракийски стихове.
Тодор Ангелов – председател на тракийското дружество
благодари на всички участници
в тридневната богата тържествена програма по повод празника. Той лично връчи наградите
на присъстващите участници в
ученическия конкурс за рисунка „Георги Кондолов – живот отдаден на свободата”.
Програмата продължи с изявите на Ирина Шопова от тракийския клуб в с. Маринка и
Василка Миланова, от клуба на
дружеството в кв. Горно Езерово, които рецитираха стихотворения, свързани с тежката съдба
на тракийските бежанци. За
повдигане на настроението се
погрижи мъжкото трио към клуб
„Дълголетие”, които изпълниха

за първи път пред тракийската
публика песента „Ай гиди,гиди
Никола”.
Мероприятията по повод 26
март - Деня на Тракия традици-

онно се организират и провеждат
от Тракийско дружество „Екзарх
Антим I” и Народно читалище
„Тракия – 2015”, с подкрепата на
Община Бургас.
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Тракийци в действие
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Проведе се Конгрес на Съюза
на Тракийските дружества

На 16 февруари, в гр. Кърджали се проведе Конгрес на
Съюза на Тракийските дружества (СТД). На него присъстваха
избрани делегати от тракийските дружества в цялата страна
сред които Кърджали, Бургас,
Сливен, Айтос, Момчилград,
Крумовград, Джебел, Златоград
както и делегати от Тракийския

са организирали през изминалата година, както и да предложат
различни бъдещи инициативи.
Бяха обсъдени и приети основните насоки и програма за
дейността на сдружението през
2019 година. В точка разни се
дискутираха наболели проблеми от живота на организациите
на местно ниво и мястото на
Съюза на национално равнище.
Всички единодушно се обединиха около надпартийността на
организацията, нейната единност и готовност за отстояване
на изначалната тракийска кауза.
Програмата продължи с традиционната „Винария – 2019”,
организирана от тракийското
дружество „Д. Маджаров”. Тракийки, които спечелиха призовите места в конкурса за най-добро
вино, се представиха блестящо
и в тракийската кулинария със
своите вкусни ястия и гозби.

младежки съюз в България.
Събранието се проведе в
Тракийския дом и на него бяха
приети отчетите за дейността и
бюджета на СТД за 2018 година,
представени от председателя
на Съюза г-н Яни Янев. Всички представители на тракийски
дружества имаха възможността
да споделят какви мероприятия

Откриха барелеф на
Тракийци почетоха паметта
на Капитан Петко Войвода президента Уилсън в Пловдив

Със заупокойна молитва и полагане на венци и цветя, десетки
българи отбелязаха 119 години
от кончината на Капитан Петко
войвода в град Варна. Бургаските тракийци от Тракийско дружество „Екзарх Антим I” също

присъстваха и отдадоха почит
на легендарния човек,войвода и
българин – Капитан Петко.
„Заставаме с мълчание пред
гроба на един велик българин.
119 години след неговата кончина името на Капитан Петко

Проведе се 10-та
Национална
тракийска среща

На 13 април гр. Бургас беше
домакин на 10-тата Национална инициатива- среща “Завръщане към корените”. В срещата
се включиха около 300 потомци
на тракийските бежанци от Бургас, Ивайловград, Любимец, Казанлък и др. На мероприятието
гостите пристигаха с микробуси
от Карнобат, Любимец, Ивайловград и Казанлък и три автобуса
от Ямбол, Хасково и един от бургаска област. Срещата се организира от Национална инициатива
“Завръщане към корените” със

съдействието на Тракийско дружество – Бургас и Община Бургас. Всичките, около 300 потомци
на тракийските бежанци, бяха
приветствани от кмета на Община Бургас.
През изминалите години срещата се е провеждала още в
градовете Сливен, Несебър и
няколко пъти в Созопол, където Тракийско дружество „Екзарх
Антим I”-Бургас винаги е участвало с над 180 души – членове
на дружеството,организирани в
четири автобуса.

войвода хвърля легендарната
благодатна сянка по всички места, на които е оставил неизлечима диря“. С тези думи започна
своето слово председателката
на Тракийско дружество “Капитан Петко Войвода” – Варна. Тя
припомни основните моменти
от живота и делото на националния герой.
На поклонението пред паметника на войводата на Старите
гробища присъстваха кметът на
града Иван Портних, областният
управител Стоян Пасев, началникът на Щаба на флота кап. I
ранг Камен Кукуров, генералният консул на Руската Федерация
във Варна Владимир Климанов,
районни кметове, представители на тракийските дружества
от цялата страна, ученици от
варненското ОУ “Капитан Петко
войвода”, граждани и гости на
града.

Нов
тракийски
клуб в
Трояново
Нов тракийски клуб, към Тракийско дружество „Екзарх Антим
I“ – гр. Бургас, бе открит в село
Трояново. На учредителното събрание присъстваха над 60 души. За име на клуба те избраха
звучното „Тракийска зора“.
Официални гости на събитието бяха кметът на Община Камено – Жельо Вардунски, Тодор
Ангелов – председател на Тракийското дружество – гр. Бургас и
зам.-председателят – доц. Николай Ралев.
За председател на новия клуб
бе избран Божидар Стефанов.
Зам.-председател стана Роса
Хадийска, а секретар – Янка Тотева.

Американският посланик Ерик Рубин откри в Пловдив барелеф на 28-я
президент на САЩ Томас Удроу Уилсън, с мандат 4 март 1913 – 4 март
1921 г. Проявата е инициатива на
Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” с председател ген. Нонка
Матова. Поводът е 100 години от края
на Първата световна война, както и в
знак на уважение и признателност
към държавния глава Уилсън.
Благодарение на него, при под-

писването на Ньойския договор, е
запазена териториалната цялост на
България. През 1919 г. със забележителна реч той се застъпва за страната ни и помага Беломорска Тракия,
Южна Добруджа и Царибродско да
останат в българските държавни предели.
Мероприятието уважиха и официални гости от Тракийско дружество
„Екзарх Антим I”- гр. Бургас. Председателят на дружеството Тодор
Ангелов и зам.-председателя на управителния съвет – доц. Николай Ралев
присъстваха на събитието и поздравиха организаторите от пловдивското
тракийско дружество за идеята и осъществяването на събитието.
Автор на барелефа на Томас
Удроу Уилсън е скулптурът Стоян
Заваринов. След откриването се проведена кръгла маса на тема „Ролята
на Президента Уилсън за бъдещето
на България съобразно Ньойския мирен договор“. Показана бе и изложбата на Тракийското дружество „100
години от Първата световна война“,
която наскоро бе на обиколка в Централна Европа.

По стара българска традиция,
над 30 кукери от каменското село Трояново обходиха къщите на
местните хора с пожелания за
здраве, плодородие и благополучие. Шествието продължи през
целия ден, а в ранния следобед
започнаха зрелищните кукерски
игри. Кукерите гониха злото със
звъна на чанове. Облечени в изкусни костюми и маски, те първо

символично заораха нивата, за да
е плодородна годината. Ритуалите продължиха със сватба и огън.
Кукеровден в село Трояново се
празнува за първи път от много
години насам. Организатори са
членовете клуб „Тракийска зора”
към Тракийско дружество „Екзарх
Антим I”. Те с гордост поведоха
хорото с тракийското знаме на
дружеството.

Кукери гонеха
злото в каменското
село Трояново
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Активни тракийци

От 2015г. сме най-голямото и активно
тракийско дружество в България
Тодор Ангелов е председател
на Тракийско дружество “Екзарх
Антим I” от 2014 г.

- Г-н Ангелов, с какво ще
се запомни първият Ви мандат като председател на Тракийско дружество “Екзарх
Антим I”? Какви по-важни
събития станаха през него?

- Във вътрешен план, първият ми мандат като председател на Тракийско дружество
“Екзарх Антим I”, може да се
обобщи в две думи „Растеж” и
„Развитие”. Растеж, защото ор-

ганизираните тракийци от гр.
Бургас, с платен членски внос,
надминаха 1250 души при 211
за 2013 г. Имаме клубове, които увеличиха членската си маса няколко пъти. Най-големият
ни клуб например, от 15 члена през 2014г., в момента има
над 220. Tова е тракийски клуб
„Тракия-център” с председател
доц. Николай Ралев. Развитие, защото през този мандат
ние успяхме да учредим 17
нови тракийски клуба, включително клуб на Малоазийските
българи с председател Кера
Георгиева – нещо, което досега липсваше на тракийската
организация в гр. Бургас. Учредихме също така и клубове на тракийци в съставните
селища на
община Бургас.
Поставихме началото на една
моя стара мечта - Академия
„Тракия”, като организирахме
две тридневни обучения за
нашите младежи. В обученията включихме и младежи от 11
тракийски дружества в страната. Общо 50 млади тракийци
бяха обучени в лидерски умения и работа в екип. Тези мероприятия ще продължат, с което
целим да повишим капацитета
на работа на нашите структури
и изграждането на ядро от обучени млади тракийци.
Много важен факт е, че успяхме да стабилизираме дружеството във финансов план.
Във външен план, на ниво
Съюз на тракийските дружества, успехите на нашето дружество са на най–високо ниво
от учредяването му през 1896г.

Тракийци отбелязаха деня на жената

С голямо тържество бургаските
тракийци от дружество „Екзарх Антим
I” отбелязаха Международния ден на
жената. Над 150
души се събраха,
за да почетат хубавия празник.
Официални гости на мероприятието бяха общинските
съветници Константин Бачийски и Бен-

Издава

чо Бенчев, както и
Димитър Костадинов, собственик
на транспортната
фирма “ДС Травел” EООД.
Председателят
на дружеството
Тодор Ангелов откри тържеството
с поздравително
слово към всички
дами и благодари на гостите за
присъствието им.
Като специален
жест към всяка
тракийка, председателят
им
подари по една

хранилки и къщички за дивите птици. По-тясно свързан с
фоклора е проектът, който изпълнихме „По стъпките на легендите”. Неговата основна цел
бе събиране и отпечатване на
автентични песни и предания
от района на Община Бургас и
тяхното разпространение.
– Какви проекти и инициативи ще продължите да реализирате и през новия Ви
мандат?
- На първо място традиционните, които включват:
събори, концерти, конкурси
и чествания. Но през този
мандат ще започнем да организираме и родови срещи.
Мислим да добавим и някои
съвременни методи като мултимедийни презентации, по
активно използване на социалните мрежи, ще продължим и
да поддържаме интернет сайт
на дружеството. Още през юни
ще организираме национална
тракийска среща в Бургас в
която очакваме да се включат
окол седем хиляди потомци на
тракийските българи от цялата страна. Потвърждение за
участие вече имаме от: Кърджали, Айтос, Камено, Сливен,
София, Средец, Стара Загора, Ямбол, Карнобат, Царево, Момчилград, Крумовград,
Трояново и Българово. Всеки
момент очакваме участие да
потвърдят нашите приятели
от тракийските дружества във
Варна, Пловдив, Асеновград,
Казанлък, Малко Търново и др.
  - Какво ще пожелаете на вашите активисти ?
Пожелавам им вяра, защото
съм чувал, а и от опит знам, че
вярата е най-силното оръжие,
с което човек разполага.

Предстоящо:
19 май (неделя)
ХХVII Национален Странджанско-тракийски събор “ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ БОЖУРА”, местност „Божура”, гр. Средец.
21 май (вторник)
Посещение на храмовия празник на църквата „Св. св. Константин и Елена” в гр. Одрин, Турция.
24 май (петък)
Празнично шествие по повод 24 май - Ден на българската
просвета и култура и на славянската писменост.
01 юни (събота)
Национален тракийски младежки събор – Ден на тракийското дете, Тракийски мемориал „Илиева нива”.

памучна еко-торбичка с емблемата на тракийско дружество „Екзарх Антим I”.
Викторина с въпроси на тракийска тематика показа знанията
на присъстващите, а отличилите
се заслужиха специални награди
от дружеството, връчени лично от
председателя Тодор Ангелов.
Програмата продължи с песни
и танци, сред които и специални
певчески поздрави от самите тракийки към присъстващите.

гр. Бургас,
ул. „Конт Андрованти” №5,
тел.: 056/84-14-15
Ел. поща: trakiabs@gmail.bg

досега. За първи път в историята на Тракийския младежки
съюз, за негов председател бе
избран член на нашето дружество. За национален секретар на младежкия съюз беше
избрана Валентина Ангелова,
която също е член на бургаското тракийско дружество. Това
се случи на проведения през
месец март конгрес на Тракийския младежки съюз в София.
- Какви други инициативи
или проекти реализира Тракийското дружество в Бургас?
- Те са твърде много, за да
мога да изброя всички, но ще
спомена най-интересните. По
нетрадиционна дейност за нас
е участието ни, чрез нашия
клуб „Екология и природозащита” с председател Ивайло
Димчев, като партньор в проекта “Екодоброволци в защита на Виа Понтика”. Проектът
се реализира от сдружение
„Младежки
информационен
център”, което е съставено само от младежи, наследници на
тракийски бежанци. Дейностите акцентираха върху незаконния улов на диви пойни птици.
Чрез серия от мероприятия
по училищата и патрули от
доброволци, в местата, където те се ловуват, ние успяхме да намалим значително
посегателствата върху тях.
Тук е моментът да спомена, че
през изминалата година наши
членове спасиха няколко костенурки и ги предадоха на центъра за костенурки в с. Баня.
Много добре работим и с кмета
на гр. Българово – Йордан Йорданов. Благодарение на неговата подкрепа в градския парк
сме монтирали и поддържаме

Тодор
Ангелов
председател

22 юни (събота)
ХХII Регионален фолклорен тракийски събор „Памет за
Тракия” в парк „Минерални бани” – кв. Ветрен, гр. Бургас.

14 май (вторник) от 11:00 часа
НЧ „Тракия – 2015” организира представяне на
книгата на Костадин Костадинов:  „Пътеводител на
старите български земи: 100 обекта на българското културно – историческо наследство извън България“ в залата на Тракийското дружество на ул.
„Конт Андрованти” №5.

Честит рожден ден и да почерпят
Недко Стойчев – 16 май
Вяра Петрова – 19 май
Тодор Ангелов – 23 май
Стаматка Стоянова – 30 май

Повече за нас може да видите на www.trakiec.org
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Тракийците от цяла България
честваха в Момчилград 90-годишния
юбилей на ТД ”Момчил юнак”

На 20 април в Момчилград се
чества 90-годишният юбилей на
Тракийското дружество „Момчил
юнак”. За събитието пристигнаха
ръководствата на тракийски дру-

жества и художествени състави
от Кърджали, Бургас, Пловдив,
Варна, Сливен, Айтос.
Участие в тържеството взе
и Тодор Ангелов - председател

на Тракийския младежки съюз и на Тракийско дружество –
гр.Бургас.
В приветственото си слово
Генчо Кутелов – председател
на местното тракийско дружество, акцентува върху дейността на организацията през този
период. Той изтъкна имената на
заслужили дейци – Иван Вълков, първи председател на Културно- просветно дружество
Тракия в тогавашния Мастанли
през 1929 година, на Вълко Трингов – председател на дружеството през 1932 г., на основателите
на първото българско училище
в Момчилград Тодор Гьорджев и
братята Илия и Васил Делиоланови, на изградилите параклиса
„Свети дух”- чобаните Лазар Лудков и Сево Коджабашев.
Генчо Кутелов благодари на
кметовете и общинските ръководства през годините и на регионалното ръководство на Съюза

Бургаските тракийци отдадоха
почит на основателя на България и посетиха най-големия памeтник на хaн Аспaрух в страната.
Той се намира в гр. Добрич и е
открит през 1981г в чест на 1300годишнината от основаванeто на
България. Членовете на тракийско дружество „Екзарх Антим I” и
на НЧ „Тракия – 2015”, общо 75
на брой, организирано посетиха
архитектурния комплекс, който
включва голяма статуя на Аспарух, възседнал кон и вдигнал
победоносно меч в ръка. Пред
него са наредени скулптури на

неговите воѝни, също вдигнали
победоносно мечове към небето.
Признателните тракийци почетоха паметта на основателя на
българската държава и положиха букети и цветя на паметника.
Лошото време не уплаши
членовете на дружеството и те
продължиха по програмата с посещение на обновения Дом – паметник „Йордан Йовков”. Там се
запознаха с интересни факти от
живота на писателя, разказани в
кратка лекция. Акцент в експозицията бяха документи, първи издания на Йовкови книги, преводи

на чужди езици, книги с автографи. Музейното пространство бе
раздвижено от три възстановки:
на военен окоп, който да представи кървавите войни за България от началото на ХХ век; на
кабинета на писателя в София
и на Йовковите литературни герои.
Посещенията на тракийци са
част от културно-патриотичната
програма на тракийско дружество „Екзарх Антим I” и програмата на клуба по родолюбие
– „По следите на историята” към
НЧ „Тракия – 2015”.

Почетохме
основателя
на България

на тракийските дружества. Домакини и гости поставиха венци
и цветя пред паметника на Момчил юнак, пред бюст-паметника
на Капитан Петко войвода и пред
Мемориала костница в центъра
на града.
Празникът продължи на сцената в градския парк. Там, председателят на Съюза на тракийските

дружества инж. Яни Янев награди с грамоти изявени тракийци
от Момчилград, областта и страната. Сегашните деятели помнят
приноса и заветите на предците
си, подчерта председателят на
Съюза на тракийските дружества. Така те ще бъдат предадени и съхранени за   следващите
поколения.

Среща на
общински
съветници
с жителите
на кв. Горно
Езерово

Общинските съветници Тодор
Ангелов и Константин Бачийски
проведоха отворена среща с
жителите на бургаския квартал
Горно Езерово. На срещата присъстваха над 30 души, които повече от час споделяха наболели
проблеми от живота на квартала,

между които липсата на параклис и на детски кътове за игра,
както и множество различни инфраструктурни неуредици.
Общинските съветници поеха
ангажимент за съдействие при
разрешаването на основните изложени проблеми.

