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Истинско тържество на бъл-
гарщината сътвориха на Йор-
дановден в Зверино, където по 
случай големия християнски 
празник Св. Богоявление (Кръ-
щение Господне) за седма по-
редна година беше извършен 
ритуал за спасяване на кръста, 
съчетан с мъжко хоро във во-
дите на река Златица. 

Честването на празника за-
почна с литургия в параклиса 
„Рождество Богородично”, от-
служена от енорийския свеще-
ник отец Антон Петков. След 
богослужението от храма поте-
гли литийно шествие, начело с 
иконата на Светото Кръщение, 
хоругви и развети национални 
знамена под звуците на родоп-
ски каба гайди, тъпани и пу-
шечни изстрели. 

На път към „Долната маха-
ла” участниците в шествието, 
заедно с ученици от СУ „Св. 
Климент Охридски“, поднесо-
ха венец пред бюст-паметника 
на Христо Ботев в кв. Сѝвец, 
с което почетоха 175-ата го-
дишнина от рождението на 
поета революционер. Оттам 
тържеството на българщина-
та се пренесе на площада при 
„Пръстените“, където се изви-
ха кръшни народни хора̀ в съ-
провод на музикантите от гай-
дарски състав „101 каба гайди” 
от Смолян и на солистката на 
Фолклорен ансамбъл „Родопа“ 
Златина Узунова. 

При стечението на много-
людно множество на левия 
бряг на Искъра отец Антон 
отслужи Велик Богоявленски 
водосвет. Сред дошлите да 

уважат празника бяха кметът 
на Мездра Иван Аспарухов и 
председателят на Общинския 
съвет Яна Нинова. 

„Тук, където водите на река 
Искър нежно докосват Стара 
планина, живее една традиция, 
оцеляла през вековете, каза в 
посланието си към присъства-
щите водещият на събитието 
Мирела Николова. Нейният 
нежен глас събира малки и 
големи, мъже и жени, свои и 
чужди, за да остане завина-
ги в мислите и сърцата им. 
Традиция, величествена като 
Балкана, буйна като Искъра, 
пазителка на минало и бъде-
ще. Традиция, съхранена от 
звуците на гайдите и тропота 

на мъжкото хоро̀. Традиция, 
събрала ни тук, до водата, за 
да сбъдне най-съкровените ни 
мечти и да ни ориса със здраве 
и благодат.“. 

Тази година за „спасяването” 
на Светия кръст се хвърлиха 
повече от 40 мъже и младежи, 
родом от Зверино, пременени 
в народни носии. Пръв до Раз-
пятието стигна 37-годишният 
строител Петър Тодоров, който 
пожела на всички най-вече да 
са здрави. Паметливи припом-
ниха, че „спасители“ на кръста 
в предишните шест издания на 
Богоявленския ритуал в Звери-
но са: през 2017 г. - Владимир 
Петров, през 2018 г. - Ивайло 
Бояджиев, през 2019 г. - Цве-

тослав Найденов, през 2020 
г. - Стоян Петров, през 2021 г. 
- Емил Якимов, а през 2022 г. - 
Митко Ангелов. 

По традиция кулминацията 
на честването на Йордановден 
беше магическото мъжко хоро, 
което се изви в река Златица 
под звуците на „Песен за Капи-
тан Петко войвода” и на химна 
за Райна Княгиня „Кой уши 
байряка”. Както подобава, на-
края тържеството на съхране-
ния български дух се пренесе 
отново на мегдана, с вечните 
като любовта към „всичко бъл-
гарско и родно” народни хора̀, 
които се извиха чак до икиндия 
в подножието на онемялата в 
захлас Ржа̀на планина.

ИМЕНИК „СПАСИ“ КРЪСТA В МЕЗДРА 
Със Златоустова Св. Литургия 

и Велик Богоявленски водос-
вет, отслужени в православния 
храм „Св. Георги Победоносец“ 
от енорийския свещеник ико-
ном Данаил Цинцарски, започна 
честването на Св. Богоявление 
в Мездра. В края на богослуже-
нието присъстващите миряни 
бяха благословени от Негово 
Високоблагоговейнство и поръ-

сени за здраве със светена вода.
По-сетне от храма към стария 

мост на река Искър тръгна ли-
тийно шествие, в което за пръв 
път се включиха и ученици от 
градските училища. По тради-
ция, установена през 20-те годи-
ни на XX век и възродена след 
дългогодишно прекъсване в 
края на миналото столетие, край 
крепостта „Калето“ се събраха 

множество жители на града, за 
да съпреживеят „спасяването“ 
на Богоявленския кръст. 

Тази година във водите на 
Искъра се хвърлиха четирима 
смелчаци. Най-съобразителен 
от тях се оказа 22-годишният Бо-
жидар Ватов, който е бивш въз-
питаник на Детско-юношеската 
школа на ОФК Локомотив - Мез-
дра и на Богоявление има имен 
ден. На излизане от реката той 
пожела на всички да са здрави и 
успешни през новата година - и 
традицията да продължи. 

Останалите участници в риту-
ала бяха 19-годишният хандба-

лист Милен Валентинов, който 
в момента се състезава за ХК 
Осъм - Ловеч, бившият му съот-
борник в ХК Локомотив - Мездра 
Александър Буров, на 22 г., и 
„ветеранът“ Николай Петков, на 
53 г. 

„Спасителят“ на кръста беше 
дарен със 100 лева от Църковно-
то настоятелство при Храм „Св. 
Георги“, както и с икона „Кръще-
ние Господне“ и бутилка червено 
вино от Община Мездра. Оста-
налите смелчаци получиха по-
ощрителни награди. Наградите 
връчиха отец Данаил и кметът 
на общината Иван Аспарухов.

ПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТАПРАЗНИК НА БЪЛГАРЩИНАТА

За пръв път в честването на големия християнски 
празник се включиха ученици от градските училища

ПОСРЕЩАНЕТО
НА НОВАТА ГОДИНА 

След двегодишно прекъсване поради пандемията от Covid-19 
множество жители и гости на гр. Мездра се събраха в новогодиш-
ната нощ на площад „България“, за да посрещнат заедно настъп-
ването на 2023 г. За празничното настроение на присъстващите се 
погрижи Новаченската духова музика с ръководител отец Васил 
Николов и музикалният озвучител Филип Филипов. 

Броени минути преди тържествения дванайсети час приветствие 
към гражданството отправи кметът на общината Иван Аспарухов. 

„Уважаеми жители и гости на нашия град, каза Аспарухов, благо-
даря ви, че отново сме заедно на площад „България“ - площада, 
който винаги ни е събирал за добро, за да се веселим, площада, на 
който вече десетки години посрещаме Новата година! 

Нека да изпратим старата година с благодарност! Защото тя ни 
научи на много неща. Научи ни, че все още по земята се случва да 
се лее братска кръв… Научи ни, че трябва да преодоляваме заедно 
една тежка пандемия, заради която две години нямахме възмож-
ност да се събираме заедно… 

Но това ни направи по-добри, направи ни по-съпричастни и напра-
ви така, че да обърнем повече внимание на хората в нужда. 

Сигурно има за какво да благодарим на тази година, има и за какво 
да й се сърдим. По-важното обаче е, че винаги трябва да преодоля-
ваме трудностите, а това може да стане само по един начин: когато 
си помагаме, когато усещаме рамото на другия до нас. 

Скъпи приятели, 
много семейства през изминалата година се разделиха с близки, 

добри и хубави хора… Но пък и много семейства се сдобиха с деца, 
сдобиха се с внуци. Затова нека да благодарим на 2022 година! 
Нека да й благодарим, че сме тук, че празнуваме заедно! 

И сега, когато посрещаме Новата година, нека да си пожелаем, 
че това, което научихме през миналата година, ще бъде пътят, кой-
то ще ни доведе до по-добър живот за всички! Нека да се научим, 
че когато не се делим, когато сме единни можем да преодоляваме 
всяка трудност! 

Благодаря ви за доверието, което съхранихме между нас! Нека да 
си пожелаем през 2023 г. да има повече доброта, повече топлина 
между хората и повече взаимопомощ! Бъдете живи и здрави! Да си 
пожелаем една щастлива, берекетна, весела година! На добър час!“

 

По традиция в полунощ прозвуча националният химн на Републи-
ка България, след което на площада се вдигнаха несметен брой 
наздравици и се извиха кръшни хора. Ликуващото множество се по-
черпи с вино и баница, осигурени от Община Мездра. Всенародното 
веселие окръгли пищна заря, която озари небето над града. Така - с 
надежда за здраве, мир и благополучие, жителите и гостите на Мез-
дра влязоха в 23-ата година на XXI век.
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БЛАГОРОДНА КАУЗА ОБЕДИНИ БЛАГОРОДНА КАУЗА ОБЕДИНИ 
ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ 

В навечерието на Рождест-
во Христово деца, родители 
и екипът на Детска градина 
„Слънчице“ се обединиха 
около благородната кауза: 
Да дарим надежда на Дени! 
Денислава Петрунова е диаг-
ностицирана с детска цере-
брална парализа. Тя посещава 
редовно четвърта възрастова 
група, където среща прияте-
ли и радва всички със своята 
неотразима усмивка. Дени е 
трето дете на сем. Петруно-
ви, в което получава много 
обич, грижа и подкрепа. Но 
в битката с коварното забо-
ляване често срещат затруд-
нения: необходими са сис-

темни рехабилитации, които 
се провеждат в София и така 
важните специални обувки, 
които също са непосилни за 
семейството. 

Ето защо родители - члено-
ве на Ателие „Чудотворница“, 
и екипът на ДГ „Слънчице“ 
решихме да организираме 
благотворителен базар в под-
крепа на Дени под наслов: 
„Доброто има дъх на Коле-
да“. Ателие „Чудотворница“ е 
сформирано като дейност по 
проект „Слънцето се крие в 
детските усмивки“, реализи-
ран по Национална програма 
„Хубаво е в детската гради-
на“. 

За осъществяване на каузата 
„Доброто има дъх на Коледа“ 
бяха изработени над 500 ко-
ледни сувенири от родители, 
децата и екипа на детската 
градина. Проведени бяха „Ко-
ледни работилнички“ с деца 
и родители по групи, а изде-
лията изпълваха всеки ден 
групите с красота. Коледният 
базар се проведе в три после-
дователни дни пред сградата 
на Община Мездра. Студе-
ното време не попречи на ня-
колко истински герои, които 
продаваха сувенирите чак до 
вечерта с много усмивки и ен-
тусиазъм. 

Кулминацията на благотво-
рителната инициатива беше 

в ДГ „Слънчице“, където бе 
подреден кулинарен базар и 
се състоя коледен празник 
за Дени. В тях се включиха 
също ученици и учители от 
ПГ „Алеко Константинов“ 
и потребители на КСУДЛУ. 
Приятна изненада поднесоха 
акробати от столичната трупа 
„Канетикс“ с артистичен ди-
ректор Сирма Добрева, които 
изпълниха „Танцът на пеперу-
дите“. 

След приключване на бла-
готворителния базар събра-
ните средства бяха предоста-
вени на семейството на Дени. 

Калина Арсенова, 
директор на ДГ 

„Слънчице“ - гр. Мездра

ДЕЦА В НУЖДА ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЦИ ЗА КОЛЕДА 
За поредна година Фонда-

ция „АДРА България” за-
радва с подаръчни пакети за 
Коледа деца в неравностойно 
положение от община Мез-
дра. В навечерието на Рож-
дественските празници 120 
възпитаници на местните 
детски градини и ученици от 
основния курс на обучение 
получиха коледни подаръци 
от свои връстници от Гер-
мания. Във всеки от пода-
ръчните пакети има детски 
играчки, дрехи, лакомства, 
пособия за рисуване, те-
традки и т. н., както и лично 
послание от дарителите. 

Подаръчните пакети са 
доставени у нас в рамки-
те на инициатива на ADRA 
Deutschland „Акция Деца 
помагат на деца!“. Целта на 
благотворителната кампа-
ния, която се реализира във 
Федералната република от 
1999 г. насам, е да подкре-

пи нуждаещи се деца в Из-
точна Европа и да привлече 
вниманието на германската 
общественост към тяхно-
то положение. Партньор по 
проекта е българският клон 
на международната хума-
нитарна организация ADRA 
International - Фондация 
„АДРА България”. 

Подаръчните пакети връчи 
Мариан Димитров, дирек-
тор на „АДРА България“, в 
присъствието на кмета на 
Мездра Иван Аспарухов и 
на представителя на ADRA 
Deutschland Aлена Суровце-
ва, координатор по проек-
та. Аспарухов благодари на 
Фондация „АДРА България“ 
за оказаната подкрепа в со-
циалната сфера и в здравео-
пазването, а Димитров изка-
за специални благодарности 
на екипа на отдел „Образо-
вание, социални дейности 
и здравеопазване“ с ръково-

дител Елена Нанова, с който 
благотворителната органи-
зация си партнира години 
наред. 

През последните шест го-
дини Фондация „AДРА Бъл-
гария“ зарадва с подаръчни 
пакети за Коледа близо 1 400 

деца в неравностойно поло-
жение от общината. Минала-
та година благотворителната 
организация изненада при-
ятно за Рождество Христово 
200 деца, през 2020 г. - 160, 
през 2019 г - 301, през 2018 
г. - 323, а през 2017 г. - 290. 

БИБЛИОТЕКАТА НАГРАДИ НАЙ-АКТИВНИТЕ ЧИТАТЕЛИ
В края на м. декември Биб-

лиотеката при НЧ „Просвета 
1925“ - Мездра обяви резул-
татите в конкурса „Читател 
на годината 2022“. В кате-
горията „Най-четящи малки 
читатели“ в Детския отдел на 
библиотеката бяха отличени 
Мария-Магдалена Митева и 
II „б“ клас в ОУ „Христо Бо-
тев“, в категорията „Най-дъл-
гогодишни малки читатели“ 
- Магдалена Дамянова и VI 
„а“ клас в СУ „Иван Вазов“, 
в категорията „Най-малки 
читатели“ - София Минко-
ва и Александър Стоянов, в 
категорията „Най-редовни 
малки читатели“ - Ванеса 
Стоянова и Ивайло Велков, 
а  категорията „Читател на 

годината“ - Георги Дамянов. 
При възрастните читатели 

бяха наградени: в категори-
ята „Най-четящи читатели“ 
- Христина Павлова и Краси-
мир Йорданов, в категорията 
„Най-дългогодишни читате-
ли“ - Любен Медньов и Ро-
сица Филева, в категорията 
„Най-възрастни читатели“ 
- Вергиния Илиева и Пет-
ко Котларски, в категорията 
„Най-редовни читатели“ - 
Камелия и Йовчо Кънчеви, 
а в категорията „Читател на 
годината“ - Гинка Дамянова. 

Призьорите в конкурса 
получиха книги и грамоти, 
които им бяха връчени от 
секретаря на градското чи-
талище Моника Петкова. От 

Читалищната библиотека 
благодариха и на множе-
ството дарители, подарили 
през годината книги на чи-

талището. 
По инициатива на Крае-

ведското дружество беше 
открита Етнографска из-

Общинският съвет (ОбС) одобри частична актуали-
зация на капиталовите разходи и свързаните с това въ-
трешни компенсирани промени в капиталовите разхо-
ди в Бюджет 2022 на Община Мездра. Решението беше 
взето на декемврийската сесия на местния парламент. 

Одобрени бяха План-сметките за 2023 г. на разходите 
за услугите, свързани със събиране и транспортиране 
на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата 
на териториите за обществено ползване в населените 
места и селищните образувания - в размер на 2 308 572 
лв. 

ОбС прие Финансов отчет на „МБАЛ - Мездра“ 
ЕООД за третото тримесечие на м. г., Отчет за изпъл-
нението на Програма „Малки местни инициативи - 
Мездра 2022“ и План за дейността на НЧ „Фар 1927“ 
- с. Лютидол през 2023 г. Приети бяха изменения и до-
пълнения в Наредбата за определяне размера на мест-
ните данъци на територията на общината. Промените 
в наредбата касаят размера на дължимия туристически 
данък от лица, предлагащи нощувки. 

Решено беше да бъде създаден Съвет по въпросите 
на социалните услуги в община Мездра в състав от 13 
души. 

Местният парламент даде съгласие Община Мездра 
да кандидатства с три проектни предложения: по про-
цедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ „Топъл обяд“ по Програма за храни 
и основно материално подпомагане 2021-2027 г., по 
процедура чрез директно предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ „Грижа в дома“ по Програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021-2027 г. 
и по процедура чрез директно предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ „Укрепване на общинския 
капацитет“ по ПРЧР 2021-2027 г. 

ОбС реши да бъде отпусната от Бюджета на Общи-
на Мездра еднократна финансова помощ в размер на 
1 420 лв. на Николай Цековски от с. Лик, служител в 
ОбП „Чистота“, за лечение на онкологично заболяване 
в Турция.

В следващите дни рожденици са:  
• Румен Велчев, собственик на фотостудио - на 

20 януари, 
• Инж. Николинка Кътовска, зам.-кмет „Стра-

тегическо планиране, устройство на територията и 
инфраструктурни проекти“ - на 21 януари, 

• Нели Минева, зам.-кмет „Икономическо раз-
витие, социални и хуманитарни дейности“ - на 21 
януари, 

• Христо Кръстев, мл. експерт „Медийно об-
служване и печатни издания“ - на 24 януари, 

• Александър Марков, бизнесмен - на 26 януари, 
• Анюта Маньовска, гл. специалист „Местни да-

нъци и такси“, на 27 януари, 
• Росица Сергеева, общественик - на 27 януари.

ложба под наслов „Минало-
то разказва“. Експозицията 
включва повече от 50 ав-
тентични образци - тъкани, 

постелки, облекла, домашни 
съдове и др., които пресъз-
дават традиционния наро-
ден бит в миналото. 
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20 състезатели са номи-
нирани от своите клубове 
в традиционната анкета 
„Спортист на годината”, 
организирана от Община 
Мездра за 22-а поредна го-
дина. Треньорските номи-
нации са пет, а за „Отбор на 
годината” се съревновават 
четири клубни формации. 

По 5 индивидуални но-
минации за „Спортист на 
годината 2022” са подали 
СКЛА „Атлет“: Милица 
Мирчева, Иво Балабанов, 
Мирослав Спасов, Таня 
Димитрова и Николай Ка-
уфман и ОФК „Локомо-
тив“: Деян Иванов, Васил 
Сапунджиев, Ивайло Бо-
яджиев, Ваньо Иванов и 
Михаил Иванов. 

Четири номинации има 
ХК „Локомотив“: Ми-
лен Валентинов, Вален-
тин Гачев, Георги Вълков 
и Илиян Младенов. ШК 
„Локомотив“ е номинирал 
Тошко Кирков, Данаил Ди-
митров и инж. Александър 

Парушев, ЖКХГ „Анелия“ 
-  Калина Илиева и Тереза 
Стоянова, а СКЛА „Мит-
ко Ценов Рънинг Тийм“ - 
Александър Божилов. 

Треньорските номинации 
са Йоло Николов (СКЛА 
„Атлет“), Диан Попов 
(ОФК „Локомотив“), Ев-
гени Йоловски (ХК „Ло-
комотив“), Лили Николова 
(ЖКХГ „Анелия“) и Тошко 
Кирков (ШК „Локомотив”). 

За „Отбор на годината” 

претенденти са предста-
вителният мъжки отбор 
на ОФК „Локомотив“, 
представителният отбор 
мъже на ХК „Локомотив“, 
отборът по масов спорт 
„Клуб на готините баби“ на 
ЖКХГ „Анелия“ и отборът 
по кореспондентен шахмат 
на ШК „Локомотив“. 

Десетте най-добри спор-
тисти, Спортист №1, отбор 
и треньор на годината за 
2022 г. ще бъдат опреде-

лени от експертна коми-
сия с председател кмета 
на община Мездра Иван 
Аспарухов, в която влизат 
представители на Общин-
ската администрация и на 
Общинския съвет, журна-
листи и спортни деятели. 

Церемонията по връчване 
на наградите ще се състои 
на 20 януари 2023 г. (пе-
тък) от 18:00 часа в Хотел-
ски комплекс „Ариел“ - гр. 
Мездра.

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО БЛИЦ 

След двегодишно прекъс-
ване поради пандемията от 
Covid-19 навръх Рождество 
Христово в Мездра се про-
веде традиционният коледен 
турнир по блиц. Органи-
затор на спортната проява, 
традицията за която датира 
от 1990 г., беше Шахматен 
клуб Локомотив с подкрепа-
та на Община Мездра. 

В турнира взеха участие 
14 състезатели, които иг-
раха помежду си по кръго-
вата система „всеки срещу 
всеки”. Доайен сред тях 
бе 75-годишният Божидар 
Големанов, а най-малкият 
участник - 10-годишният 
Стилян Драгановски, чет-
въртокласник в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“. Контро-
лата за игра бе 5 минути на 
партия, а главен съдия - м. с. 
Тошко Кирков.

След оспорвана надпре-
вара крайното класиране 

оглави Генади Димитров, 
който събра 12 точки - ак-
тив, натрупан след 11 по-
беди, 2 ремита и нито една 
загуба. На второ място се 
нареди Николай Георгиев 
с 11,5 т. (11 победи, 1 реми 
и 1 загуба). Топ 3 допълни 
Данаил Димитров с 8,5 т. 
(8 победи, 1 ремита и 4 за-
губи). 

Със същия точков актив, 

но с по-лош допълнителен 
показател - коефициент Зо-
неборн-Бергер, в челната 
шестица влязоха също Вал-
тер Христов (8 победи, 1 ре-
мита и 4 загуби), Светослав 
Иванов (6 победи, 5 реми-
та и 2 загуби) и Цветослав 
Тончев (8 победи, 1 реми и 
4 загуби). 

Всички участници в тур-
нира получиха грамоти, а 

класиралите се от първо до 
шесто място - и парични 
награди, осигурени от спо-
моществователите Николай 
Георгиев и бившия възпи-
таник на клуба IM Светлин 
Младенов. Със специална 
грамота си тръгна най-не-
връстният любител на 
кралската игра - Преслав 
Георгиев. Гост на спортната 
проява беше друг бивш въз-
питаник на ШК Локомотив 
- м. с. Йоло Тренчев, а за 
празничната украса на за-
лата се погрижиха Василка 
Коловска и Свилена Драга-
новска, които бяха пригот-
вили и сладки изкушения за 
шахматистите. 

През 2019 г. победител в 
коледния турнир по блиц 
стана Николай Георгиев, 
през 2018 г. - Йоло Тренчев, 
през 2017 г. - инж. Ивайло 
Цеков, а през 2016 г. - д-р 
Гроздан Лозанов.

КОЛЕДНО 
ЛИТЕРАТУРНО 

ЧЕТЕНЕ
С литературно четене под наслов „Коледен венец от 

стихове“ Литературен клуб „Христо Ботев” при НЧ 
„Просвета 1925” - гр. Мездра изпрати творческата 
2022 г. Вечерта на изящната словесност беше открита 
със стихове на известни български писатели, посвете-
ни на Рождество Христово, Новата година и зимата: 
П. Р. Славейков, Иван Вазов, Кирил Христов, Елин 
Пелин, Стоян Дринов, Гео Милев, Елисавета Багряна, 
Асен Разцветников, Калина Малина, Веса Паспалеeва, 
Лъчезар Станчев, Яна Язова и др. 

Приятна изненада поднесоха възпитаници на Клуб 
„Умението да говорим пред публика“ при СУ „Иван 
Вазов“ с ръководител Николай Савов, които проче-
тоха свои коледни стихове: Гергана Кръстева - „Бяла 
Коледа“, Надин Кръстева - „Коледният ден“, Кристина 
Иванова - „Магията на коледната нощ“, Мелани Вен-
циславова - „Вълшебна Коледа“ и Димитър Кръстев - 
„Коледа“ (б. р. вж. на стр. 4).

Свои произведения в мерена реч прочетоха също Да-
рина Цветкова, Иван Велчов, Иванка Гьонова и Стефчо 
Василов от Художествено-творчески клуб „Факел” при 
НЧ „Факел-1926“ - с. Зверино, както и Иван Алексиев, 
Рени Митева, Надежда Нинова и Павлина Русева от 
Литературен клуб „Христо Ботев”. 

Белетристичен привкус на литературното четене 
придаде разказът „Коледни емоции“ на Светла Дамя-
новска, която почерпи присъстващите за поредната си 
престижна награда - Награда на публиката в петото из-
дание на Националния конкурс за къс разказ „Мосто-
ве“. 

Накрая всички вдигнаха наздравица и си пожелаха 
нови творчески успехи през Новата година. Литерату-
рен клуб „Христо Ботев“ ще открие творческата 2023 г. 
на 19 януари със Зимно литературно четене под наслов 
„Ледени поетични цветя”.
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КЛУБ „УМЕНИЕТО ДА ГОВОРИМ ПРЕД ПУБЛИКА“ 
при СУ „Иван Вазов“ - гр. Мездра 

КОЛЕДНИ УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО КОЛЕДНИ УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО 
Дни преди Рождество Хри-

стово в гр. Мездра се състоя 
Благотворителен концерт под 
наслов „Коледни уроци за 
сърцето“. Концертът е заклю-
чителен етап от едноименната 
инициатива на Община Мез-
дра и на Местната комисия за 
борба срещу противообщест-
вените прояви на малолетните 
и непълнолетните, която беше 
осъществена през м. декември, 
с цел да ни припомни най-цен-
ните човешки добродетели и 
необходимостта от тяхното 
предаване от поколение на по-
коление с възпитателен за под-
растващите ефект. 

На откритата сцена на пло-
щад „България“ се изявиха 
самодейните състави към НЧ 
„Просвета 1925“: Ансамбъл 
„Мездра”, Средношколски 
танцов състав и Детски танцов 
състав „Мездренче”, Група за 
стари градски песни „Мез-

дрея”, Женски народен хор и 
„Гласът на Ансамбъл „Мез-
дра“; мажоретният състав към 
Център за подкрепа за лич-
ностно развитие; вокалните и 
танцови формации от Сдру-

жение „Новото поколение на 
талантите”: Вокална група 
„Wings” и възпитаничките 
на музикалния педагог Тони 
Яшова - Данита Павлова, Си-
яна Генова и Тереза Стоянова, 
Танцова формация „Keep it 
Real”, както и Певческа форма-
ция „Типченица” към НЧ „Съз-
нание-1899” - с. Типченица. 

По време на концерта беше 
поставена дарителска кутия. 
Общата сума, събрана за бла-
городната кауза, е 2 655.30 
лв. 1 240 лв. от тях са от бла-
готворителния коледен базар, 
организиран в СУ „Иван Ва-
зов“. Събраните средства бяха 
разпределени по равно за под-
помагане лечението на Сияна 
Маньовска, Христо Пенчев и 

Николай Цековски. 
Приветствие към присъст-

ващите отправи кметът Иван 
Аспарухов, който благодари на 
участниците в коледния кон-
церт и на всички, които отде-
лиха средства, за да помогнат 
нашите съграждани, изпадна-
ли в беда. 

В рамките на инициативата 
„Коледни уроци за сърцето“ 
деца и ученици от детските 
градини и училищата в общи-
ната изработиха саморъчно 
красиви коледни картички. 
Честитките с пожеланията на 
подрастващите получиха за 
Рождество Христово 240-те 
потребители на Домашния со-
циален патронаж и на Дома за 
стари хора.

Ученическо творчество:

МАГИЯТА НА КОЛЕДНАТА НОЩ
Тиха и свята коледна нощ 
изгрява звездата на Бога Христос, 
в сламена ясла роди се дете, 
прекрасно и силно на земята дойде! 

Пеят звънчета, греят елхи, 
празнува светът, Христос се роди! 
Принце прекрасен, облян в светлина, 
от Господ изпратен, дошъл си сега! 

Овчари видяха небесното чудо за миг 
и нощта се превърна в було. 
Светът се прекланя! И свети звездата 
с безброй светлини божието дете се роди. 

За бъдещата вяра, надежда и добро, 
за всички нас, поклон пред теб, Коледо! 

Кристина Иванова, XI „б“ клас 

БЯЛА КОЛЕДА
Снегът се сипе на парцали. 
Къщички светят в тъмните 
квартали, децата весело засмени 
тичат и играят чак до мрак, Коледа е пак! 

Елхата в цветни светлинки ярко си блести. 
Камбанките звучат навред, ще запеем ний подред. 
Всеки куплет звучи, Дядо Коледа с камбанките дрънчи, 
Коледа идва пак с мек и пухкав сняг. 

Гергана Кръстева, XI „б” клас

КОЛЕДА
Пухкав сняг навьн вали, 
светят детските очи, 
Коледата чука веч 
над полята недалеч. 

Нека всички до един 
чудно да се заредим 
с подаръци добри 
и с незабравими дни!

Коледа е светла, свята 
в цялото небе огрята! 
Нека в тези светли дни 
всички да сме по-добри! 
Димитър Кръстев, V „б“ клас

ВЪЛШЕБНА КОЛЕДА
Дядо Коледа с елените пристига, 
за всички подаръци ще има. 
С веселата си дружина ще ги пусне през комина. 
И ще грейне радостта в детската душа. 

Семействата около красива елха събрани 
- сплотени, весели, засмени. 
Запалени камини, светли домове, 
чуват се отвьтре топли гласове. 

Тиха и красива нощ, 
навън е снежен бял разкош. 
Красиви пухкави снежинки 
играят като малки балеринки. 
Коледа вълшебна свети с красота. 

Добротата в сьрцата запалва се и тя. 
Коледа обгражда всички с доброта. 
Нека бъдем все така! Честита Коледа! 

Мелани Венциславова, X „а“ клас

КОЛЕДНИЯТ ДЕН
Студено вече стана, 
всякой тича да се сгрей, 
вън Коледа настана, 
вън няма птиче да запей. 

Там, под стряхата се гуши 
Врабчо, с мокрите ботуши. 
Ох, горкият, като мен 
утре, ще е простуден. 

Всеки ден редей гората, 
рони сух листец. 
Скоро, ще покрий земята 
пухкав бял снежец. 

Надин Кръстева, IX „б“ клас 

ЕВГЕНИ КУЧКОВ 
ВДЪХНА НОВ ЖИВОТ НА 
„СПАСЕНИТЕ КАРТИНИ“
На Игнажден художникът 

Евгени Кучков подреди в Об-
щина Мездра изложба под 
наслов „Спасените картини“. 
Експозицията включва 22 жи-
вописни творби на български 
художници от неговата лич-
на колекция, които са били в 
лошо състояние и са реставри-
рани от Кучков. 

Авторството и времето на 
създаването на една част от 
платната е установено, а за 
останалите все още не се знае 
кога и от кой са нарисувани. 
Преобладават пейзажите - 
планински и морски, но не 
липсват също натюрморти, абстрактни картини и композиции 
с вписани женски фигури. 

„Всичко започна някъде преди около 20-на години, когато 
обикалях по антиквариати, по битаци - да търся нови неща за 
моята колекция от старинни оръжия, сподели при откриването 
на изложбата Евгени Кучков. И попаднах на почти унищоже-
ни картини. Събирах ги със следната мисъл: един ден, при до-
бро стечение на обстоятелствата, да се опитам да ги поправя. 

И след моя опит с реставрацията на църковни икони, в един 
момент започнах да се вглеждам в тези картини. Със страх. 
Защо със страх? Защото едно е да реставрираш икони, друго е 
да посегнеш върху живопис. Иконата е стандарт, а живописта 
е многостранно изкуство, при нея има много, много неща, кои-
то, даже и за мен, са доста сложни. 

Започнах с един морски пейзаж - беше гола картина, цялата в 
мухъл. Почистих я и се откри една великолепна творба, която 
просто ми даде криле. След това посегнах върху „най-тежка-
та“ от тези картини - изглед от алпийски манастир. Тази карти-
на беше доста повредена, буквално скъсана. Както се шегувам, 
може би е била нахлупена от ревнива жена върху главата на не-
верен съпруг… С нея си играх повече от месец, както отпред, 
така и отзад, и се получи една прекрасна творба. Обърнах й 
особено внимание, защото ми е набор - рисувана е през 1958 г. 

Така започнах да ги реставрирам, една по една, и се получи 
това нещо, което е пред вас. За мен е голяма чест, че дадох вто-
ри живот на тези картини, които бяха безвъзвратно изгубени. 
Надявам се един ден те да красят къщите и душите на мои съ-
отечественици!“. 

„Спасението на една картина е едно второ раждане, каза 
журналистът и писател Георги Апостолов. Нещо, което 
иначе в природата не се случва - то се случва единствено в 
изкуството. И тази възможност е онова майсторство, онези 
уроци, които Евгени е получил като реставратор в началото 
на своето творческо развитие. Защото, за да се реставрира 
една картина се изисква много познание, така че тя да полу-
чи нов живот. Това не е въпрос само на техника, а на талант, 
който той притежава. 

И понеже днес е такъв ден, мисля, че точно на Игнажден 
една такава изложба може да бъде светъл гост в нашите 
души. Да възгреем това, което Евгени е успял да направи, 
това, което тези художници преди доста време са направили 
и възможността да го възприемем днес. И нека не забравя-
ме, че отношението към изкуството е не само въпрос на въз-
приемане на нещата - отношението към изкуството е онова 
спасение на картините, което е в душите ни!“. 

„Искам да подчертая разнообразието от художествени 
почерци и жанрове, което е търсено и постигнато при из-
граждането на колекцията, подчерта кураторът на изложба-
та Светла Дамяновска. Надявам се за в бъдеще да видим 
и другата част от тази сбирка!“. С думи на благодарност 
към Евгени Кучков се обърна също кметът на Мездра Иван 
Аспарухов, който го поздрави с изложбата и му пожела да 
продължава да твори. 
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