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Съборът в Шарково – усмивки, спомени и мечти

Болярово. Историческият акт на Съединението през 1885 г., честван ежегодно но 6
септември, съвпадна с едно паметно събитие за жителите на село Шарково, община Болярово
&ndash; землячески събор, организиран от местното и общински ръководство. Стотици
посетители на събитието дойдоха тук да се повеселят на 6 септември 2019 г. Множество
търговци предлагаха красиви играчки и сувенири, вкусни изкушения, студени и освежаващи
напитки в горещия ден.
С църковна служба в местния храм &bdquo;Успение Богородично&ldquo; започна
празникът. А после на просторния площад в селото бе отслужен и водосвет за здраве и
благоденствие &ndash; от Негово преосвещенство Агатополския епископ Йеротей, подпомаган
от двама свещеници.
В памет на героите, дали своя млад живот за свободата и благоденствието пред
мемориалната плоча в селото венец бе поднесен от кмета на селището и кмета на община
Болярово. Цветя поднесоха и на паметника на непрежалимата Елена Граматикова, издигнат в
родното й Шарково. Нейна близка също поднесе букет и сведе глава пред паметната й плоча,
издигната от съселяните й и общинското ръководство.
След лиричното встъпление на водещия (Кольо Пехливанов) бяха обявени и официалните
гости: Кристиан Вигенин, заместник-председател на Народното събрание; Христо Христов,
кмет на община Болярово Атанас Дженков, председател на Общински съвет &ndash;
Болярово, Мария Чанева &ndash; секретар на община Болярово, общински съветници,
кметове и кметски наместници от множество селища.
В достойната си роля на домакин приветства гостите и своите съселяни младият кмет на
Шарково Иван Апостолов. Последва слово и от кмета на общината г-н Христов. Към всички
присъстващи се обърна и народният представител К. Вигенин.
Водещият благодарствено обяви имената на дарителите &ndash; с подобаваща признателност
за тяхната щедрост и отзивчивост. А те са: община Болярово; Ангела и Петър Колеви, Стойка
и Стоян Цивкови, Дойка и Димитър Панайотови, Николай Михов, Красимира Пулева, Пенка и
Слави Славови, Димо Ангелов, ПК &bdquo;Напредък&ldquo; &ndash; град Болярово, Мария
Чакърова, Христо Христов Николов, Петър Петров, проф. Георги Бързев (Тракийски
университет &ndash; Стара Загора, родом от село Горска поляна).
След поредната стихотворна прелюдия започна художествено-музикална програма. За
празничното настроение на хората допринесоха трите чудесни песни, изпълнени от певческа
група &bdquo;Болярка&ldquo; към НЧ &bdquo;Възраждане &ndash; 1912 г.&ldquo; &ndash;
град Болярово. Ръководител: Мара Христова. С великолепните си изпълнения в празничния
концерт се включиха и участниците от мъжката певческа група пи НЧ
&bdquo;Възраждане&ldquo; с ръководител Мария Христова, секретар на читалището. Техните
мощни, внушителни гласове за кой ли път възхитиха публиката!
А когато гостуващият оркестър &bdquo;Веселие&ldquo;- град Бургас (ръководител &ndash;
Анастас Панайотов) засвири първото хоро, то бе поведено от кмета Иван Апостолов, в ръка с
българския трибагреник. Уловиха се и другите официални гости. А до младия депутат
Кристиан Вигенин потропваше чевръсто баба Пенка от село Странджа, въпреки почтената си
възраст &ndash; 86 години&hellip;.
С масово веселие протече празникът на трудолюбивите шарковци. Те намериха духовни сили
да превъзмогнат горестта от преживяното неотдавна, след умъртвяването на добитъка им
&ndash; техен поминък и трудово ежедневие! Кръшните песни на солистката Снежана
Иванова дълго ги веселиха и умело разиграха сърцата им.
Ден за гостуване и завръщане в родното обичано село. Ден, в който оживяват безброй
спомени и се раждат нови мечти. Ден, паметен, необикновен и за радост отреден!
Бинка Величкова

