
фициална среща. Но
там някъде нещо меж-
ду тях пламва през де-
кември същата година
сключват граждански
брак. Но уникалното
предстои.

Както вече

се спомена, на 21 ап-
рил 62-а Локомотив
посреща пловдивския
Спартак и губи с 1:2.
Но почти никой не си
спомня развоя на ма-
ча, а сватбените сце-
ни, които се разигра-
ват на самата трева.
Нещо повече - Милка
нанася първия удар по
топката в булчинска
рокля. Публиката е на
крака, а двойката е
обсипана с цветя и
поздравления от игра-
чи, треньори и длъж-
ностни лица.

На следващия ден е
и официалната сватбе-
на церемония, но съ-
битията от стадиона
остават завинаги като
изключително скъп
спомен в сърцето и па-
метта на Милка Геор-
гиева , която се про-
сълзява, завършвайки
разказа си.

разразява буря и до-
като се прибере от
пистата, Милка се из-
мокря до кости и тряб-
ва да се преоблече в
спортен екип, за да
продължи занимания-
та си по лека атлети-
ка, след като

ураганът отмине. Тя
обаче няма резервен
екип и 

получава от
домакинката

на дружеството
фланелката

с №3 на гърба

Навремето, както зна-
ем, номерът отговаря-
ше на поста, тоест
централен защитник
(стопер). С чест я носи
Зарко Георгиев. Милка
дори и не подозира,
че е облякла фланел-
ката на капитана, до-
като не се появява са-
мият той. В началото
Зарко малко сърдито
казва, че не е хубаво
да се прави така. Мил-
ка смутено се оправ-
дава с дъжда и дома-
кинката и така прик-
лючва първата им нео-

посветил живо-
та си на люби-
мия клуб , но е
и отдал сърцето си на
любимата. И то там -
на свещения стадион!

Увертюрата на ро-
манса им е през лято-
то на 1961-а. Милка
тогава е едва 19 го-
дишна. По-късно -
през 1967 г., завърш-

ва ВИФ „Геор-
ги Димитров“ (сега
НСА „Васил Левски“).

Съвсем случайно, а
може би и не дотам,
се запознава с бъде-
щата си половинка
Зарко. Обстоятелства-
та около първата им
среща са крайно лю-
бопитни, а дали и съд-
бата не изиграва своя-
та роля само един Гос-
под знае .... След за-
вършването на сред-
ното си образование
Милка специализира в
спорта, и в частност
леката атлетика, и на
по-късен етап става
учителка по физкулту-
ра. По това време тя
просто тренира на
стадион „Димитър
Дюлгеров“, който за
времето си има доста
добра атлетическа
писта. Естест-
вено, там е и
домът на футбо-
листите на Дър-
жавно спортно
дружество Ло-
комотив (ГО). В

един слън-
чев ден не-
надейно се

идеята да събира ин-
формация за онези го-
дини. Следата го от-
вежда в Канада, къде-
то живеят потомците
на Зарко Георгиев, и

чрез
т я х

т о й
открива съп-
ругата му
Милка. Тя е

любезна да разкаже
за някои интересни
събития от миналото,
като сред тях се отк-
роява футболната й
сватба на 21 април
1962 година на стади-
он „Димитър Дюлге-
ров“.

Както въодушевено
отбелязват ултрасите
от Горна Оряховица,
Зарко е не само ли-
дер и капитан, не са-

мо истински железни-
чар и локомотивец

тен на всички като
Тош, се е посветил на

тните запалянковци.
Именно 

жепеец по
професия е

бил и Зарко – 
влаков

диспечер

Той е боготворен от
поколения привърже-
ници на горнооряховс-
ките локомотивци, а
пък един от тях, извес-

През пролетта на
1962-а Бълга-
рия тръпне за

първото участие на на-
ционалния отбор на
световно първенство.
През април и май до-
ри държавното пър-
венство е прекъснато,
за да могат избрани-
ците на Георги Паче-
джиев и Кръстьо Чакъ-
ров да се подготвят за
историческата си
авантюра в Чили. Това
обаче далеч не значи,
че футболният живот у
нас е замрял. Тъкмо по
това време пропитият
с история стадион „Ди-
митър Дюлгеров“ в
Горна Оряховица ста-
ва свидетел на рядко
виждане събитие на
терена. Началният
удар на футболен мач
е даден от… булка. И
така – да се върнем
назад във времето.

През 1962-а горноо-
ряховският Локомотив
е в „Б“ група. За прия-
телски мач на север
гостува пловдивският
Спартак. „Гладиатори-
те“, водени от легенда-
та на Славия Димитър
Байкушев-Мими, вече
са едни от законодате-
лите на футболната
мода в България. През
въпросния се-

зон те все още не ус-
пяват да смутят цару-
ването на ЦСКА (тога-
ва ЦДНА), като завър-
шват на 6 т. зад „ар-
мейците“, но през
следващата 1963-а ве-
че слагат край на ре-
кордната „червена“ се-
рия (ненадмината и до
днес) от 9 поредни
титли на България.

1963-а обаче е исто-
рическа и за Локомо-
тив (Горна Оряховица).
Тогава „железничари-
те“ за първи път вли-
зат в „А“ група. Капи-
тан на този тим е Зар-
ко Георгиев. Той си
отиде от този свят
след дълго боледува-
не през април 2014-а
на 78 г., но завинаги
остава в спомените и
сърцата на тези, които
обичат Локо (ГО).

Зарко Георгиев се
появява на бял свят в
Горна Оряховица на 4
януари 1936 г. - съот-
ветно само преди 26
дни от неговото рож-
дение се навършиха
80 години. Малкото, но
определено футболно
градче сега е с насе-
ление от около 32 000
души, обаче си остава
главен железoпътен
център и разпредели-
телна гара за цялата
страна. Оттам са тръг-
нали ред футболни та-
ланти, гордеят се мес-
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ЛАГЕР В ПАМПОРОВО 
ТРАСИРА ПЪТЯ КЪМ ЕЛИТА

„Сватбената“ 1962-а стартира „же-
лезничарската“ атака на „А“ група.
През сезон 1962/1963 Локомотив
(Горна Оряховица) печели заветната
промоция за елита. „Железничари-
те“ оглавяват класирането в Север-
ната „Б“ група с 52 точки. Този три-
умф идва убедително - със 7 т. пред
втория Септември (София)и 9 пред
третия Септемврийска слава (Ми-
хайловград, сега Монтана).

Успехът е трасиран от зимен лагер
в Родопите. През януари 1963-а дос-
та сериозният за времето си тим на
Локомотив заминава за Пампорово.

За жалост на всички фенове в Гор-
на отборът се връща във втория
ешелон още през следващата 1964-
а. Горнооряховци завършват на пос-
ледното 16-о място в класирането с
23 т. Само една повече имат обаче
14-ият Берое и 15-ият Спартак (Вар-
на), който също изпада, а с две отго-
ре са Млада гвардия (Сливен) и со-
фийският Спартак. Известно е, че
тогава за победа се дават 2 т.

През 1969 г. пък Зарко Георгиев
намалява футболните обороти и оти-
ва да играе за кратко в китното село

Кесарево. Именно там през 1971 г.
завършва активната си състезателна
кариера.

Фенклубът на Локо (ГО) е решен
да почете, възпомене и увековечи
всички свои легенди, които вече не
са между живите, от близкото и да-
лечно минало. Желанието на фено-
вете е да се отдаде на героите пола-
гащото им се място в историята на
клуба, както и да засвидетелстват
своето уважение - дарявайки нови
артикули и сувенири на клуба, на
всички останали роднини и прияте-
ли на тези велики мъже. На свой ред
споменатият Тош е замислил да нап-
рави знаме и възпоменателна плоча
за капитана Зарко Георгиев, като за
целта вече е искал разрешение от
близките му. Надеждата на ултраси-
те в жп възела на България пък е та-
зи година да приветстват завръща-
нето в „А“ група след 21-годишна па-
уза. Преди началото на пролетния
дял на шампионата във втория ни
ешелон Локо е на третото място с
34 т., колкото има и вторият Помо-
рие, а лидерът Дунав (Русе) е с 4
точки аванс.

През 1962-а булката на Зарко Георгиев 

дава началния удар на контролата с 

бъдещия шампион Спартак (Пд)

Запознават се, когато 

подгизналата от дъжда Милка 

облича култовата му фланелка 

с №3, за да тренира лека атлетика

Днес вдовицата на Зарко Георгиев - Милка, про-
дължава да живее в Горна Оряховица, но ходи
често на гости на дъщерите и внуците си в Канада.
Една от внучките - Велизара, е наследила не само
името на дядо си, но и неговото житейско призва-
ние. Момичето играе футбол от 6-годишна възраст!

Сега, вече на 17, Велизара продължава да трени-
ра в отбора под името Шатоги в Монреал, като в
същото време се справя отлично и със... съдийст-
вото.

КРЪСТЕНАТА НА АСА
ВНУЧКА Е ФУТБОЛИСТКА
И СЪДИЙКА В КАНАДА

ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÀ ËÎÊÎ (ÃÎ)
ÂÄÈÃÀ ÑÂÀÒÁÀ ÍÀ ÌÀ×
ÊÀÏÈÒÀÍ ÍÀ ËÎÊÎ (ÃÎ)
ÂÄÈÃÀ ÑÂÀÒÁÀ ÍÀ ÌÀ×

В този паметен
момент Милка бие
началния удар на
мача със Спартак
(Пд) пред погледа
на своя избраник
и капитан на Локо
(ГО) Зарко Георги-
ев (вдясно)

Лидерът на „железничарите“

(петият при правите отдясно) като

част от отбора, спечелил истори-

ческата промоция в „А“ група

Централният
защитник като
диспечер в БДЖ


