Нов паметен знак в Разградска област
Обществеността в Разградска област, подкрепена от Кметството на Цар Калоян, реализира едно важно
патриотично начинание. Водени от чувство на признателност към делото на видния български държавник Цар
Калоян, хората от Разградска област поставиха на сградата на Общината, носеща името на владетеля паметна
плоча със стихотворение посветено на Цар Калоян. Автор на стихотворението е следовател Теодор Кърчев от
Окръжната Следствена служба – Разград. Творбата е изсечена със златни букви на гранитна плоча, полирана
до блясък. За откриването дойдоха представител на Областния Управител на Разградска област, Кмета на
Община – Цар Калоян, заместник кметовете на Общината, кметовете на населените места от същата Община,
служители от кметствата, много граждани.
В словото си г-н Кмета на Общината отбеляза приноса на Цар Калоян за утвърждаване на българската
държава като важен фактор в тогавашния международен живот и като велика сила, с която всички останали
са се съобразявали. Творбата на следовател Кърчев ще спомогне за патриотичното възпитание на следващите
поколения и ще бъде нова дестинация в Разградска област. Ето римите, които следовател Кърчев е посветил
на този български държавник:
На Цар Калоян
Цар с ръст атлетичен
и вид аристократичен
ти бе емблематичен успешно управлява,
вражи сили поразява:
България укрепява
и добре я разширява градове освобождава,
страната утвърждава…
И Европа те познава!
Папата те признава!
Унгарците ти спира,
Крал в плен прибира,
с победа триумфира!
Навеки ти си наш спасител:
Дипломат, воин победител
на българите обединител!!
За тези подвизи слава!
Вечен примерът остава!!
Сърдечните усмивки на хората и празничната атмосфера, която се създаде по време на церемонията
показаха, че българските граждани обичат своята Родина и са верни на заветите на Цар Калоян. Следовател
Кърчев и друг път е осъществявал такива благородни инициативи. Благодарение на вдъхновението и таланта
на следователя и с подкрепата на държавата и обществеността са изсечени на мраморни плочи негови творби
посветени на видния възрожденец Иван Ведър, на хан Аспарух и на хан Кубрат. По този начин, с
възрожденски плам и воден от патриотични идеали следовател Кърчев реализира няколко важни
патриотични инициативи, които издигат авторитета на България в Европа и ще учат на родолюбие следващите
поколения българи.
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