ВЕТЕРАНИ ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА БОЙНИТЕ СИ ДРУГАРИ
С тържествена церемония и полагане на венци и цветя бе почетена
паметта на 45 участници във Втората световна война от Гюешево,
Кюстендилско. Ритуалът се проведе пред паметната плоча на
фронтоваците, която се намира в парка до историческата гара на
селото. Заупокойна панихида отслужи отец Тодор от храм „Св.
Мина“ в Кюстендил.
Тук бе началото на участието ни във войната на страната на
антихитлеристката коалиция, припомни председателят на Съюза на
ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов. Самият
той, незавършил гимназия, е тръгнал от този район на 3 октомври
1944 г. в състава на Девети пехотен Пловдивски полк като
доброволец картечар и стига до Скопие. Задачата на нашето
формирование бе с партизанска тактика да разкъсваме немските
части и да не им позволяваме да се групират, каза Любен Ризов,
който е бил разузнавач на фронта, а сега е председател на
Столичната организация на Съюза на ветераните от войните. Над
600 партизани от нашия край и над 5000 войници от поделенията,
дислоцирани в Кюстендил, участваха във войната, стотици от тях не
се завърнаха, отбеляза заместник-председателят на Съюза и
председател на Областната организация майор от запаса Тодор
Гогов. Около Гюешево между 10 и 15 октомври 1944 г започнаха
бойните действия, припомни той, като участник в събитията преди
73 години.
Пред три години изградихме паметната плоча с имената на
фронтоваците от нашето село, каза полковник от запаса Венко
Иванов, председател на местното дружество на Съюза на офицерите
и сержантите от запаса и резерва. Той поздрави ветераните за техния
стоицизъм по време на войната и за призивите им за запазване на
мира. Посланието на всички бе човечеството да направи всичко
необходимо, за да не се повтарят страшните дни на войната.
Групата посети храм-паметник „Св. Троица“, който е открит на 2
август 1930 г. Пред олтара са положени костите на 18 офицери и
1941 войници, паднали за българското обединение. Там кметицата
на селото Татяна Георгиева изрази притеснения, че няма средства от
държавата за ремонт и поддържане на храма. Получила е такова
обещание от предишния министър на отбраната Николай Ненчев
при посещението му през миналата есен и очаква решение на
въпроса. Мястото е посещаемо и е добре да се осигури поддръжката

му. С наши сили и средства се стараем да съхраняваме
историческата памет, подчерта тя.
Тук е родена Румяна войвода. Последната събота и неделя на юли
гюешевци са обявили за празник на селото. Предстои им да
отбележат 198 години от рождението на славната боркиня против
турското робство.
Историческата проява бе по инициатива на Столичната организация
на Съюза на ветераните от войните. Непосредствени организатори
бяха секретарят на Столичната организация на Съюза Кирка
Мангеина, Веска Добрева – заместник-председател на организацията
в район Сердика, и заместник-председателят на Съюза полковник от
запаса Петър Пандурски. Ветераните благодариха на кмета на район
Сердика Тодор Кръстев, който осигури автобуса за пътуването. Сред
тях имаше от 91 до 95 и 99-годишни участници в състава на Първа
българска армия по време на Втората световна война. Заедно с
ветераните бяха началникът на Централното военно окръжие
полковник Георги Петков, председателят на БАС Симеон Игнатов,
потомци и съмишленици. Заместник-предсдателят и главен секретар
на Съюза капитан I ранг от запаса Марин Петков връчи на
полковник Петков шалчето на организацията в знак на благодарност
за подкрепата, която ветераните получават от него и от подчинените
му в в страната. След като разгледаха Осоговския манастир и се
спряха в традиционния за такива посещения комплекс „Гиновци“, те
се отправиха към българската граница.

