ОБЩИНСКИ КОНКУРС
„КЕСАРЯТ ТЕРВЕЛ – ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ“
РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО
Моят град
Тервел – град с име на хан! На пръв поглед - град, като всички останали – с улици,
сгради, магазини, хора и коли, забързано еднообразно ежедневие, монотонен живот...
И толкова различен! И мой! Защото съм родена в Тервел, тук съм щастлива с родители,
приятели, съграждани...
Разговарях с моя съседка – Руска Георгиева, на 71 години. Тя е живяла в Тервел
още по времето, когато се е казвал Куртбунар. Когато селището не е имало ток, вода,
канализация... Хората са пълнели вода от белокаменна чешма, от бъчва с канелка,
пренасяна от кола с две колела и движена от магаре... Сградите са били ниски – къщи,
пътищата без асфалт. Животът е бил различен и някак си по-евтин и простичък...
Родителите са ходили на работа, децата на училище, играли са на открито до
късно – и в студените зимни вечери, и в летните жеги.Животът и градът постепенно се
променят. Строят се нови домове, двуетажни еднофамилни и многофамини сгради,
първи обществени сгради – поща,
болница, гимназия...
Гради се водопреносна и
електропроводна мрежа, канализация,
водата и токът достигат до всяка къща.
Животът на хората се променя към подобро – децата учат в нови училищни
сгради и детски заведения, за
тервелчани се грижат екипи лекари,
учители, икономисти..., дошли в
Добруджа, за да открият щастие и
любов, да създадат семейства, да пуснат
здрави корени и да останат. Да построят заводи, стопанства, нов живот, който са
мечтали.
Хората и обликът на селището предполага и промяна на неговия статут. Куртбунар
е обявен за град в зората на 60-те години на миналия век, а името му е избрано не
случайно – име на хан - защото по земите на Добруджа някога са заживяли Аспаруховите
българи и ние сме техни наследници. А
кан Тервел е спасил земите на Европа от
поругаване и нашествие.
Днес градът ни отново се
обновява. Санират се жилищни блокове,
реновират
се
училища,
детски
заведения, обновяват се музей, площад,
пътища и канализация... Процесът е
бавен, както някога бавно селото се е
превръщало в град. Но по-важни са
волята и духа на хората, които и сега са

избрали да живеят в Тервел, да работят и
строят домове, магазини, заведения,
книжарници, спортни площадки, градини...
Всяко време и всяко поколение иска
и дава своя дял за благоустройството на
града, за бъдещето на младите хора, за
просперитета на живота. И този процес ще
продължи, защото като река тече животът и
отнася черните води, за да дойдат
сребърните и златните... А кога ще се случи
това, зависи само от нас – гражданите на
Тервел! Тази вяра е и моя, както мой е
градът с име на хан – Тервел!
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