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Най-добрият български ат-
лет в средните бягания Ми-
тко Ценов беше определен 
за Спортист №1 на Община 
Мездра за 2021 г. 28-годиш-
ният състезател на СКЛА 
„Митко Ценов Рънинг 

Тийм”, който през минала-
та година представи наша-
та страна на Европейското 
първенство в зала в Торун, 
Полша и на Европейското 
отборно първенство - Втора 
лига в Стара Загора, спече-

ли две балкански титли - на 
1500 м в зала и на 3000 м 
стипълчейз, и три златни ме-
дала от Националните шам-
пионати - в дисциплините 
3000 м в зала, 3000 м с пр. 
и крос кънтри, оглави класа-

цията с 99 точки от 100 въз-
можни. Ценов печели това 
отличие за 10-и път, след 
като през периода 2010-2018 
г. неизменно беше Спортист 
№1. 

Продължава на стр. 3

Със самостоятелна изложба от илюстрации на Ана Нико-
лова Градска художествена галерия - Мездра откри офици-
ално новия си творчески сезон 2022. Събитието уважиха 
представители на Общинската администрация и на град-
ското НЧ „Просвета 1925“, близки и приятели на худож-
ничката, която е преподавател по изобразително изкуство 
в 50 ОУ „Васил Левски“ в столичния кв. „Драгалевци”. 

Експозицията включва 20 илюстрации към подготвената 
за печат детска книга „Копривени въженца” на Рени Мите-
ва, начален учител в ОУ „Христо Ботев“ - Мездра. Три от 
тях са цветни, а останалите 17 - черно-бели. Рисунките са 
изработени с акварел и черен тънкописец. 

„Настоящата изложба разкрива една непозната част от 
творчеството на Ана Николова - илюстрации за детски 
книги, каза при откриването на изложбата Светла Дамя-
новска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни 
дейности“ в Община Мездра. Миналата година излезе 
книгата на Рени Митева „Две весели приказки”, която 
също беше богато илюстрирана с авторски цветни рисун-
ки от Ана. През тази година предстои да излезе новата дет-
ска книга на Рени, озаглавена „Копривени въженца”. Кни-
гата съдържа малки поеми, пресъздаващи живота на едно 
дете на село при баба и дядо, в едновременно реалния и 
вълшебен свят на едни отминали щастливи времена, които 
повечето от нас помнят от своето детство“. 

„Това е втората ми кооперация с Рени Митева, сподели 
Ана Николова, която е завършила Великотърновския уни-
верситет „Св. св. Кирил и Методий”, специалност „Гра-
фичен дизайн и визуални комуникации”. Първата книж-
ка беше сполучлива и когато Рени ме потърси за втори 
път, много се зарадвах. Оказа се, че илюстрациите ще са 
черно-бели, въпреки че в началото започнах с цветни. В 
процеса на работа промених стила, но все пак и двете сме 
доволни. Надявам се да ви харесат.“ 

Кметът Иван Аспарухов подари на художничката 
от името на Община Мездра букет цветя. „Поздравя-
вам Светла, че продължава усилията да популяризира 
наши автори, каза Аспарухов. Дай боже повече таки-
ва хубави неща да се случват! Има нещо символично 
в това, че първата изложба за тази година е свързана 
с детството. Защото няма нищо по-чисто и по-добро 
от света на детето. Благодаря на Ани за това сътруд-
ничество с Рени. Надявам се, че съвсем скоро ще на-
правим и представяне на новата книга. Пожелавам ти 
здраве, упоритост и още много илюстрации на наши 
автори.“

Митко Ценов - Спортист №1, Йоло Николов - Треньор на годината, мъжкият тим на ХК Локомотив - Отбор на годината

НОВ СВЕТЕЩ КРЪСТ КРАСИ ЧЕРЕПИШКИЯ МАНАСТИРНОВ СВЕТЕЩ КРЪСТ КРАСИ ЧЕРЕПИШКИЯ МАНАСТИР
На 2 февруари, когато по-

читаме един от 12-те Велики 
християнски празници Срете-
ние Господне, току над най-го-
лемия действащ манастир във 
Врачанска епархия - Чере-
пишкия манастир „Успение 
Богородично“, беше осветен 
нов светещ кръст. Той е изра-
ботен от ученици от Профе-
сионална гимназия „Велизар 
Пеев“ - Своге, а осветлението е 
дарение от Красимир Стоянов 
от с. Игнатица. Монтиран е на 
Стефановден миналата година 
от христолюбиви миряни от 
Игнатица и Зверино в памет на 
техния общ приятел Божидар 
Минов (1946-2020 г.), чиято е 
идеята за това богоугодно дело. 

Петметровият метален кръст 
се намира досами оброчния 
каменен знак, въздигнат през 
1926 г. с иждивението на иг-
натенчените Иван К. Пенчев 
и Митко Глигоров и изработен 
от майстор Мито Томов от Зве-
рино. Кръстът от ковано же-
лязо върху оброка е направен 
навремето от майстора ковач 
Васил Симеонов от Игнатица. 

Десетилетия наред, преди да 
се спомине преди десетина го-

дини, кацналата току над мана-
стира светиня, беше поддържа-
на от ревностния християнин 
Иван(чо) Минов Тошев (1920-
2010 г.) от Игнатица. Негова е 
заслугата за възстановяването 
на повечето от 18-те оброци 
в землището на планинското 
селище. В по-ново време за об-
рока се грижеше неговият син 
Божидар Минов, а след негова-
та кончина - неговите потомци, 
които и тази година дадоха тра-
диционния курбан. 

Водосвет за здраве отслу-
жи архимандрит Йоаникий, 
игумен на Черепишкия мана-
стир и енорийски свещеник 
на Игнатица, който поръси 
със светена вода събралото се 
множество. Да почетат оброка 
дойдоха повече от 30 миря-
ни, сред които беше и фото-
летописецът на Искърското 
дефиле, почетният гражда-
нин на община Мездра Борис 
Кръстев. Най-невръстните 
поклонници бяха правнуците 

на Иванчо Минов - Иван, само 
на 1 годинка, Гергана, на 4 г., и 
Румяна, на 5 г. 

След водосвета игнатенчени 
се събраха на обща трапеза в 
салона на местното кметство, 
където вкусиха от постната 
бобена курбан чорба, пригот-
вена от майстора готвач Лю-
бомир Цветков. Както повеля-
ва традицията, на трапезата не 
липсваха също пържена риба, 
люта балканджийска ракия и 
руйно винце.
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БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В ПОДКРЕПАБЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ В ПОДКРЕПА
НА МЛАДО СЕМЕЙСТВО, ОСТАНАЛО БЕЗ ДОМ НА МЛАДО СЕМЕЙСТВО, ОСТАНАЛО БЕЗ ДОМ 

Благотворителна акция в 
подкрепа на младо семейство 
с две малки деца подеха до-
бротворци от района на Ис-
кърското дефиле. Радостин 
Лалов и Миглена Тодорова от 
с. Габровница, община Своге 
останаха без дом след като 
пожар изпепели напълно къ-
щата, в която живеели заедно 
с двете си деца, на 2 и на 5 г., 
братът на Миглена и майка й, 
както и свекърът и свекървата 
на майка й. Трагичният инци-
дент, при който загинаха два-
ма трудноподвижни възраст-
ни хора, мъж на 83 г. и жена 
на 66 г., стана на 22 януари. 

„Човешка трагедия с два от-
нети живота и младо семей-
ство с две деца, останало без 
дом…, сподели по този повод 
в социалната мрежа Борис 
Кръстев, жител на с. Звери-
но. Семейството се нуждае от 
нов дом, който да закупи, тъй 
като къщата им е изпепелена 
напълно и не подлежи на ре-
монт. За целта са необходими 
около 35 000 лв., с които то 
не разполага. Сигурен съм, 
че ще се намерят добри хора, 
които ще помогнат в този тру-
ден момент.“ 

Ако желаете да помогнете, 

можете да направите дарение 
на следната банкова сметка 
в „УниКредит Булбанк“: 
IBAN BG28UNCR 7000 1524 
7345 15. Титуляр на смет-
ката: Радостин Петров Ла-
лов /RADOSTIN PETROV 
LALOV. 

В благотворителната акция 
се включиха доброволците 
от Клуб „БМЧК и Прияте-
ли на Искърското дефиле“ 
при СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ - Зверино. Младите 
червенокръстци поставиха 
20 кутии за събиране на да-
рения в различни търговски 
обекти в Зверино, Елисейна, 
Игнатица, Оселна, Злидол, 
Очиндол, Томпсън, Реброво, 
Владо Тричков и Своге, а на 
14 февруари ще организират 
благотворителен базар в под-
крепа на бедстващото семей-
ство. Към каузата се присъе-
диниха също собственикът на 
хранителни магазини Пламен 
Йорданов от Оселна и об-
щинската съветничка Венета 
Петрова, както и Кметство 
Зверино. Като първоначална 
помощ семейството получи 
хранителни продукти, дрехи, 
перилни препарати и други 
стоки от първа необходимост. 

„Искам да помоля всички, 
които имат възможност, да 
помогнат с каквото могат, 
апелира Борис Кръстев. Но 

най-много трябват пари. Все-
ки лев в момента е ценен. И 
не забравяйте: Ръка, която 
дава - не обеднява!“

ОБЩИНАТА ЩЕ СТОПАНИСВА „КАЛЕТО“ ОЩЕ 10 ГОДИНИ

ИНТЕРАКТИВЕН ТЕРМИНАЛ В ПОМОЩ НА БЕЗРАБОТНИТЕ 

Общински съвет (ОбС) - Мездра прие Годишна про-
грама за управление и разпореждане с имоти - общин-
ска собственост за 2022 г. Решението беше взето на 
първото за тази година присъствено заседание на мест-
ния парламент. Програмата е разработена от Община 
Мездра в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост. В нея са влючени 
за продажба 51 общински имота - 7 в гр. Мездра и 44 в 
съставните села на общината: 21 в с. Моравица, 6 в с. 
Лютиброд, 5 в с. Царевец, 4 в с. Цаконица, 3 в с. Кален 
и по 1 в с. Върбешница, Дърманци, Зверино, Лик и Ос-
лен Криводол. 

За отстъпване право на строеж са предвидени 17 броя 
гаражи и един магазин в кв. 101 на гр. Мездра, а за въз-
лагане на концесия - язовирът в с. Долна Кремена. В 
програмата са включени за отдаване под наем общин-
ски терени и земеделски земи, свободни кабинети, по-
мещения, жилища и сгради, както и учредяване на пра-
во на ползване върху 10 поземлени имоти в землището 
на с. Горна Кремена. 

Очакваните приходи през тази година от разпореди-
телни сделки с общински имоти са в размер на 253 800 
лв., от наем на земи от Общинския поземлен фонд - 214 
170 лв.,  от наем на общински обекти и терени -  177 
974 лв. и от наем на общински жилища - 29 072 лв. 
Програмата има отворен характер в своята реализация, 
който позволява нейното актуализиране през година-
та, в зависимост от конкретните условия и нормативна 
уредба. 

На сесията бяха приети четири отчета - за дейността 
на ОбС и неговите комисии през второто шестмесечие 
на миналата година, за изпълнение на актовете на ОбС 
през периода юли-декември 2021 г., на Програмата за 
овладяване на популацията на безстопанствените ку-
чета на територията на община Мездра през второто 
полугодие на м. г. и за дейността на „Екопроект“ ООД 
- Враца за четвъртото тримесечие на 2021 г.

С Решение №838/ 
02.12.2021 г. Минис-
терският съвет пре-
достави безвъзмездно 
за управление на Об-
щина Мездра за срок 
от 10 години архео-
логическа недвижима 
културна ценност с 
категория „национал-
но значение“ - Ар-
хеологически обект 
„Антична и сред-
новековна крепост 
Калето“, заедно с те-
риториалния обхват 
на недвижимата кул-
турна ценност, пред-
ставляващ поземлен имот с 
площ 2 560 кв. м. 

Недвижимата културна 
ценност се предоставя за 
осъществяване на дейнос-

ти, свързани с опазването и 
представянето й, при съобра-
зяване със законодателство-
то и правилата в областта на 
държавните помощи. Дей-
ностите, свързани с опазване 

на недвижимата културна 
ценност, както и осъщест-
вяването на други научни, 
културни, образователни и 
туристически дейности, ще 
се извършват в съответствие 

с изискванията на За-
кона за културното 
наследство и предпи-
санията за опазване на 
недвижимата културна 
ценност от Регионален 
исторически музей - 
Враца. Отношенията 
между Музея и Общи-
на Мездра ще бъдат 
уредени с договор. 

Министърът на кул-
турата да сключи до-
говор, с който да се 
уредят правата и за-
дълженията на Минис-
терство на културата 
и Община Мездра, а 

областният управител на 
Враца - да отрази промяната 
в акта за публична държавна 
собственост, пише още в ре-
шението. 

У П РА В И Т Е Л Н И Я Т 
СЪВЕТ 

НА ПЧЕЛАРСКО 
ДРУЖЕСТВО
 „НЕКТАР“ - 
гр. МЕЗДРА 

поздравява всички пче-
лари от община Мездра 

по случай 

ПРАЗНИКА НА ПЧЕЛАРИТЕ - СВ. ХAРАЛАМПИЙ 
(10 февруари), като им желае крепко здраве, дълго-

летие и успех в благородната им дейност! 
Чест и берекет - много пчелни продукти и мед!

Дирекция „Бюро по тру-
да“ - Мездра вече разполага 
с интерактивен обществен 
терминал, който ще помага 
на безработните лица при 
търсенето на работa, как-
то и на работодателите да 
намерят необходимите им 
работници. Устройството е 
инсталирано в коридора на 
четвъртия етаж в сградата 
на Община Мездра и ви-
зуализира информацията и 
услугите, предоставяни от 
Агенцията по заетостта. 

Основните ползи от новата 
придобивка са: дигитално 
представяне на съдържание-
то и интеракция с потреби-
теля, достъп до информа-

ция за програми и проекти 
на Агенцията, актуалност 
на информацията и въз-
можност за бърз преглед на 
наличните услуги на Аген-
цията, стъпка към цялостна 

дигитална трансформация 
на услугите, гъвкавост и 
бързина при промени в ин-
формацията, предоставяна 
на гражданите, повече въз-
можности за подходящи 

формати на съдържанието и 
визуализация, с цел пости-
гане на максимални резулта-
ти и драстично намаляване 
на използването на хартиени 
материали, с което се обръ-
ща внимание и грижа към 
околната среда. 

Технологията предоставя 
възможност за централизи-
рано управление на дисплеи 
с информационно, рекламно 
и медийно съдържание. Ре-
шението дава възможност за 
динамична промяна на съ-
държанието чрез подходящо 
визуално представяне, чрез 
което се цели по-широка ин-
формираност за предлагани-
те услуги от Агенцията.

Обява

ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА 
НА БАБА МАРТА

По случай един от най-жизнерадостните празници за 
втора поредна година Градска художествена галерия - 
Мездра организира изложба на пана под наслов „Гра-
дината на Баба Марта“. 

В нея могат да се включат всички детски градини и 
училища в общината с по едно пано, аранжирано вър-
ху коркова дъска, с прикрепени към нея художествени 
елементи, изработени с колажна техника - венчета, бу-
кети, натюрморти и всякакви композиции от пролетни 
цветя, съчетани със символа на празника - мартеница-
та. Желателно е паната да са с размер, близък до 90/60 
см. Всяко пано трябва да съдържа и надпис с наимено-
ванието на съответното детски или учебно заведение. 

Краен срок за предаване на паната - 25.02.2022 г., в 
Община Мездра, ет. 3, стая 304. Изложбата ще бъде от-
рита на 1 март 2022 г. във фоайето на партерния етаж в 
сградата на Общинска администрация - Мездра. 
Пожелаваме Ви творческо вдъхновение и спорна ра-
бота!
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В следващите дни рожденици са: 
• Соня Русинова, ст. специалист „Обредни дейности“ - 

на 13 февруари, 
• Венета Танова, фармацевт - на 13 февруари, 
• Д-р Николай Баев, рентгенолог - на 14 февруари, 
• Николай Давидов, домакин на Община Мездра - на 

14 февруари, 
• Петър Петров, бивш кметски наместник на с. Злидол 

- на 15 февруари, 
• Маргарита Петкова, кметски наместник на с. Царе-

вец - на 20 февруари, 
• Трифон Петров, общественик - на 20 февруари. 
• Винка Велчева, собственик на фотостудио - на 23 

февруари.

Продължава от стр. 1
Подгласничка на Спортист 

№1 на Община Мездра за 
2021 г. Митко Ценов в анке-
тата с 90 т. стана родената 
в Добрич атлетка Милица 
Мирчева (СК „Атлет“) - на-
ционална шампионка в мара-
тона и в кроса и участничка 

на Европейското първенство 
по крос кънтри в Дъблин, Ре-
публика Ирландия. 

Призовата тройка допълни 
нейният съотборник Мар-
тин Балабанов (СК „Атлет“), 
който събра 78 т. През м. г. 
19-годишният благоевград-
чанин подобри националния 

рекорд за юноши старша 
възраст на 1 миля и спечели 
6 медала - 2 златни, 3 сре-
бърни и 1 бронзов, на На-
ционалните шампионати за 
юноши под 20 г. в зала и на 
открито. 

В Топ 6 намериха място 
също хандбалистът Милен 
Валентинов (ХК „Локомо-
тив“) с 64 т., 8-годишната 
гимнастичка Биляна Петро-
ва (ЖКХГ „Анелия“) с 40 т. 
и шампионът на България в 
маратона Мирослав Спасов 
(СК „Атлет”) с 36 т. 

В десетката на най-добри-
те спортисти на общината 
влязоха още футболистът 
Генади Петров (ОФК „Локо-
мотив“) и ветеранката Таня 
Димитрова (СК „Атлет“) с 
по 24 т., хандбалистът Ва-
лентин Гачев (ХК „Локомо-
тив”) с 21 т. и шампионът 
на България на 1500 м и на 

5000 м Иво Балабанов (СК 
„Атлет”) с 14 т. 

„Треньор на годината” за 
рекордната 12-а поредна го-
дина стана Йоло Николов 
(СК „Атлет“). Под негово 
ръководство през 2021 г. 
Милица Мирчева, Мартин 
Балабанов, Мирослав Спа-

сов, Таня Димитрова и Иво 
Балабанов спечелиха общо 
15 медала - 7 златни, 3 сре-
бърни и 5 бронзови, на На-
ционалните шампионати за 
мъже и жени и за юноши и 
девойки под 20 г. в зала и на 
открито; подобриха един на-
ционален рекорд; представи-
ха достойно България на две 
Европейски първенства и на 
шест Балканиади за мъже и 
жени, за юноши и девойки 
под 20 г. и за ветерани в зала 
и на открито; завоюваха по-
редица от призови места на 
Европейското отборно пър-
венство - Втора лига, Бал-
кански шампионати в зала и 
на открито, международни 
турнири и маратони, както 
и във веригата състезания 
„Рън България“. 

За „Отбор на годината” 
беше определен мъжкият 
тим на ХК „Локомотив”, 
който през настоящия сезон 
за втора поредна година в 
историята на клуба се със-
тезава в най-горното ниво 
на българския хандбал - „А“ 
РХГ. Наградата получиха 
капитанът и голмайстор на 
отбора Илья Буцких и тре-

ньорът Евгени Йоловски. 
Хандбалният клуб печели 
това отличие за седма по-
редна година и общо за осми 
път. 

На церемонията бяха връ-
чени и три специални награ-
ди: за цялостен принос в раз-
витието на спорта в община 
Мездра - на дългогодишния 
треньор по лека атлетика 
Георги Митев и на спорт-
ния деятел Стоян Велинов, 
които през 2021 г. чества-
ха 75-годишен юбилей, и 
за принос в развитието на 
детско-юношеския футбол 
в общината - на Владимир 
Найденов, треньор в ДЮШ 
на ОФК „Локомотив“. 

Наградите на призьорите 
връчиха кметът Иван Аспа-
рухов, председателят на Об-
щинския съвет Яна Нинова, 
председателят на Постоян-
ната комисия „Спорт, тури-
зъм и младежки дейности” 
към Общинския съвет Хрис-
тина Стоянова и секретарят 
на Общината инж. Светлана 
Мицева. Водещ на церемо-
нията беше Мариета Кръс-
тева, мл. експерт „Спорт“ в 
Община Мездра.

ПЪРВИ ТИТЛИ ЗА НАШИТЕ АТЛЕТИ 
Два медала - един златен 

и един сребърен, спечелиха 
мездренските атлети в 51-ото 
издание на Международния 
турнир „Академик”, който се 
проведе на 22 януари в сто-
личната зала „Асикс Арена”. 

Мирослав Спасов (СК „Ат-
лет“) победи на 3000 м при 
мъжете. 26-годишният възпи-
таник на треньора Йоло Ни-
колов пробяга дистанцията за 
8:49.14 мин. - резултат, който 
е с около 2 секунди по-слаб от 
неговото лично постижение 
в тази дисциплина - 8:47.16 
мин., регистрирано миналата 
година на същия турнир. 

Сребърно отличие в гладкото 
бягане на 800 м заслужи 19-го-
дишният Еркан Низам (СКЛА 
„Митко Ценов Рънинг Тийм“) 
с време 1:56.46 мин. Това е с 
2.31 секунди по-слабо от не-
говото върхово постижение 
в тази дисциплина (1:54.15 
мин.) от Националния шампи-
онат за мъже и жени 2021. 

Седмица по-късно Алексан-
дър Божилов (СКЛА „Митко 
Ценов Рънинг Тийм“) стана 
шампион на България на 3000 
м на Националния шампионат 

ПОЧИНА ПОСЛЕДНИЯТ ВЕТЕРАН 
ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
На 24 януари 2022 г. на 98-годишна възраст почи-

на последният  ветеран от Втората световна война 
в община Мездра -

   КАПИТАН 
ИЛИЯ 

ГРИГОРОВ
***
Илия Тошев Григо-

ров е роден на 18 юни 
1923 г. в с. Влашко село 
(дн. с. Царевец), Вра-
чанско. Основно образование получава в родно-
то си село, а след завършване на професионално 
училище отбива военната си служба в 6-и възду-
шен (изтребителен) полк от Въздушните на Не-
гово Величество Цар Борис III войски, базиран 
на Летище Марно поле край Карлово. Завърш-
ва съкратен курс за командири по техническата 
част, специалност „Обслужване на летищни ком-
плекси“ и е произведен в чин офицерски канди-
дат. 

През есента на 1944 г. неговата военна част е 
дислоцирана на Летище Божурище край София. 
Взема участие в състава на  Българската армия 
в двете фази от заключителния етап на Втората 
световна война (септември 1944 г. - май 1945 г.). 
Капитулацията на Третия райх го заварва в Ав-
стрия, а няколко месеца по-късно е демобилизи-
ран. 

Повече от четири десетилетия работи в сис-
темата на енергетиката, първоначално във ВЕЦ 
„Мездра“ и ВЕЦ „Петрово“, а впоследствие е ръ-
ководител на една от водноелектрическите цен-
трали, включени в Петроханската каскада. През 
1965 г. става дежурен диспечер в Енергоснабдя-
ване - Мездра, а от 1969 г. до пенсионирането си 
е началник на Районната диспечерска служба. 

Носител е на множество военни медали и от-
личия за принос в разгрома на хитлеристка Гер-
мания, сред които званието „Почетен член на 
Съюза на ветераните от войните на България“ 
(2012 г.) и юбилеен медал „75 години от Втората 
световна война“ (2020 г.). 

*** 
Кап. Илия Григоров ще остане в паметта ни 

като един от основателите и дългогодишен член 
на общинската организация на Съюза на ветера-
ните от войните на България, човек на дълга и 
честта на пагона. 

Малцина от нас имат привилегията да достиг-
нат достолепната възраст от почти един век. Но 
още по-малко са тези, които през всичките тези 
години са се радвали заслужено на уважението 
на своите съграждани. Бай Илия беше именно 
такъв човек.

Поклон пред светлата му памет! 
Община Мездра, Общинският и Областният 

съвет на Съюза на ветераните  от войните на 
България изказват съболезнования на близки-
те и роднините на починалия! 

в зала за юноши и девойки 
под 18 г. 16-годишният състе-
зател, който се подготвя под 
ръководството на Митко Це-
нов, финишира пръв с време 
9:21.05 мин. Това е негов ли-
чен резултат през сезона, кой-

то е с 9.16 секунди по-добър 
от върховото му постижение, 
регистрирано на Междуна-
родния турнир „Академик”.

Пети при своя дебют в тази 
дисциплина се класира дру-
гият представител на СКЛА 

„Митко Ценов Рънинг Тийм“ 
Станислав Станков с 10:17.39 
мин. В другата дисципли-
на, в която стартира - 1500 м, 
Станков завърши седми също 
с лично постижение - 4:41.75 
мин. 

Шампионът на 3000 м при юношите под 18 г. Александър Божилов
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НАШ ФОТОГРАФ С НАГРАДАНАШ ФОТОГРАФ С НАГРАДА
В ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС В ЕВРОПЕЙСКИ КОНКУРС 

Античните Дионисиеви мистерии (религиозни ритуали, 
свързани с шествия и тържества, провеждани от края на 
м. декември до началото на м. април) са били празници на 
Дионис (на старогръцки език: Διόνυσος; на латински език: 
Bacchus) - божество на умиращата и възраждаща се при-
рода, плодородието и лозарството. 

Тъй като виното е любима напитка на човека, смята се, 
че култът към Дионис се е зародил още в Минойската и 
Микенската цивилизации, достигнал е своя апогей през 
Античността (в Тракия, Гърция и Римската империя), а 
след разпространението на християнството с грижата за 
лозите и виното е натоварен Св.Трифон Зарезан. И до 
днес по българските земи един от най-обичаните зимни 
празници е Трифоновден - денят, когато ритуално се за-
рязват лозите, макар да няма логика в това да осакатяваш 
растението, за да стимулираш плододаването му. 

Но как древните хора са стигнали до това познание? 
Стара легенда разказва, че след като на едно Дионисиево 

празненство свършило виното, богът първо се разгневил, 
а после решил да научи хората как да добиват повече гроз-
де от дивите лози (по това време древните траки още не 
били култивирали лозата). Дивата лоза е катерливо рас-
тение, което се „изкачва” и захваща по ствола и клоните 
на дърветата, точно както асмите се изкачват и разполагат 
върху скелето си. 

Бог Дионис винаги се движел със свита (от менади, са-
тири, силени, виночерпецът Пан и животни) и веднага 
изпратил сърните и дивите кози в гората да прегризат ло-
зовите стебла и филизи. Хората били отчаяни, че скъпо-
ценните растения са съсипани, но през лятото и есента с 
удивление забелязали, че лозите са родили много повече 
грозде. Оттогава винаги през февруари започва резитба-
та на лозите и този ден е празник, изпълнен с веселие и 
радост, пожелания за здраве и надежди за добра реколта. 

В Археологически комплекс „Калето” - гр. Мездра всяка 
зима в навечерието на Трифоновден се провеждат Диони-
сиеви празници, които пресъздават обичаите и ритуалите 
от Античността и Средновековието, а публиката получава 
по чаша греяно вино, приготвено по древна рецепта.

* Б. а. В Български тълковен речник думата „мисте-
рия” е обяснена така: „тайнство, загадка, труднообяс-
нимо явление”. 

Светла Дамяновска

Талантливият фотограф 
от гр. Роман Александър 
Горанов спечели поредната 
си международна награда. 
Неговата снимка „Безопас-
на железница - Пътят на 
природата - Син час” („Safe 
railway - Nature‘s Way - Blue 
Hour“), която е заснета в 
района на село Кунино, 
беше отличена като една от 
най-добрите 12 снимки в 
9-ото издание на Европей-
ския конкурс за железопът-
на фотография „Aline Bastin 
Photography Contest 2021“, 
организиран от Общността 
на европейските железопът-
ни и инфраструктурни ком-
пании (CER). 

„Баща ми цял живот рабо-
теше в железниците, споде-
ля Горанов. Пенсионира се 
в БДЖ през 2001 г. Още от 
дете той ме водеше на ра-
бота с него и ме учеше да 
карам дизелов локомотив. 
Оттам идва любовта ми към 
железницата. Ползвам БДЖ 
от близо 30 години. Имам 
незабравими преживявания, 
които стоплят сърцето ми и 
до днес. Жена ми видя фо-
токонкурса и аз просто си 
казах, че сега е моментът, в 
който мога да върна жеста 
към железницата.“ 

Европейският конкурс за 
железопътна фотография се 
организира от 2013 г. насам. 
Първоначално той се казва 
„Гласът на европейските 
железници“, а преди някол-
ко години е преименуван 
в памет на Алин Бастин - 
press and communications 

manager в CER, загинала 
при терористичния атентат 
в Метростанция „Маалбек“ 
в Брюксел на 22 март 2016 г. 

Конкурсът е отворен за 
участие за всички жители 

на 27-те страни членки на 
Европейския съюз + Алба-
ния, Босна и Херцеговина, 
Грузия, Молдова, Норвегия, 
Обединеното кралство, Се-
верна Македония, Сърбия, 

В ПАМЕТ НА ПИСАТЕЛЯ ЙОРДАН БОРИСОВ (1928-2021 г.) 

ДИОНИСИЕВИ МИСТЕРИИ*
Къси форми

Турция, Украйна, Черна 
гора и Швейцария. Целта е 
да бъдат селектирани 12-те 
най-добри снимки, подчер-
таващи модерните, еколо-
гични и човешки измерения 
на железниците. Темата на 
настоящото издание беше 
„Бъдещето е железопътният 
транспорт: по-чист, по-ин-
телигентен, свързан“. 

В деветото издание на кон-
курса взеха участие близо 
700 фотографи от 25 страни 
от цяла Европа. Авторите 
на 12-те най-добри снимки 
ще получат парична награда 
от 200 евро и ще останат в 
историята на Общността на 
европейските железопътни 
и инфраструктурни друже-
ства.

Антология „Ескус“ 

МОЯТ ПЪТ 
Не съм воювал със бердана 

и сабя Ботевска въртял, 
но на Околчица в Балкана 

сълзи проливал съм от жал. 

Осеях моя път с балади, 
от Добруджа до Три уши. 
И бях на Янини грамади 

със свещ за братските души. 

След мен вървяха злобни псета 
разстрелваха ме всеки ден. 
Изправях се и с лъвска чета 
вървях, от Юди несразен. 

Йордан Борисов 

Навръх Рождество Христово, 25 декември 2021 г., на 93-годишна въз-
раст почина доайенът на Литературен клуб „Христо Ботев“ при НЧ 
„Просвета 1925“ - гр. Мездра Йордан Борисов - писател дисидент, 
поет, публицист и общественик, председател на Съюза на писателите 
земеделци в България. 

Йордан Борисов е роден на 13 
март 1928 г. в с. Руска Бела, Вра-
чанско. Завършва гимназия във 
Враца. От 1944 г. до 1947 г. члену-
ва в Българския земеделски мла-
дежки съюз (БЗМС). 

През 1950 г., по време на во-
енната си служба в Пловдив, е 
осъден на 12 години лишаване 
от свобода за написването на ро-
мана „Борба за щастие“ (1948) и 
неиздадени литературни творби 
против комунистическата власт. 
От тях излежава половината, 
преминавайки през Пловдивския 
затвор и две години през ада на 
„Българския ГУЛАГ” на остров 
Персин край Белене. 

След излизане на свобода за-
вършва Учителския институт във 
Враца и няколко десетилетия е 
начален и прогимназиален учи-
тел в Добруджа, Родопите, Бело-
градчишко и в родния Врачански 
край. За всеотдайната си работа 
като учител по български език и 
литература и множеството науч-
ни статии в педагогическия печат 
е удостоен от Министерството на 
народната просвета с първи клас 
учителска квалификация. 

Печатал е поетични, белетрис-
тични и публицистични творби 

в местния, регионалния и цен-
тралния печат, в литературните 
сборници „Искър“, „Присъст-
вие“, „Детелина“ - т. I-V и в ли-
тературните алманаси „Ескус“ и 
„Околчица“. Бил е редактор на 
в. „Литературно знаме“, сп. „Зе-
меделска мисъл“, както и член на 
редколегията на в. „Литературно 
земеделско знаме“. 

Автор е на повече от 30 книги 
с поезия, белетристика, публи-
цистика, литературна критика и 
краезнание. Сред тях са първата 
му стихосбирка - „Прохожда-
не” (1945), романът „Борба за 
щастие” (1948), стихосбирките 
„Душа под ключ“ (1993), „От-
ключени души“ (1998), „Градът 
на кестените“ (2007), „Попътни 
строфи“ (2012) и „Късни цветя” 
(2015), сборникът с гатанки „Де-
телини“ (1997), романът трило-
гия за Сергей Румянцев „Поет 
на нацията” (2003, 2005, 2010), 
трилогията „През иглено ухо“, 
краеведското изследване „Боте-
вият четник Никола Нанов“ и 
монографиите в стихове „Тайни 
на поезията и прозата“ (2017) и 
„Вълшебства на поезията“ (2018).  

Учредител е и председател на 
Съюза на писателите земеделци в 

България от неговото основаване 
през 1997 г. до смъртта си. 

*** 
„Поезията и белетристиката са 

моят живот, споделяше приживе 
Йордан Борисов. С книгите пре-
минах през ада на затвора и на 
лагера в Белене. С тях оцелях и се 
върнах в учителската професия. 
С тях живея и се чувствам пълно-
ценен човек в моите напреднали 
години.“ 

Макар да е репресиран от кому-
нистическата власт, до сетния си 
час Бай Йордан не таеше омраза 
към никого. Възпитан и инте-
лигентен, той излъчваше рядко 
срещана благост, скромност и 
житейска мъдрост. А да общуваш 
с него беше истинско интелекту-
ално приключение и духовно бо-
гатство… 

Поклон пред светлата му 
памет!
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