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XV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР  XV ФОЛКЛОРЕН СЪБОР  
„ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“ „ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО“ Над 250 родолюбци от Игнатица, Осеновлаг, Оселна, Зверино, Мездра, Своге, 

София, Благоевград, Габрово, Етрополе, Радомир, Гергевец и други селища от 
района на Искърското дефиле се събраха в първата събота на юни в м. „Люцка 
поляна” в дебрите на Ржана планина, за да почетат паметта на най-младия Ботев 
четник - Александър х. Димитров Чендов (1860-1876), загинал за Свободата на 
България през бунтовната пролет на 1876-та едва на 16-годишна възраст. 

По повод 145-ата годишнина от гибелта на „Комитчето”, както е останал в народ-

ната памет родения в сливенското село Аладаглий (дн. с. Гергевец) поборник, не-
далече от лобното му място в м. „Зелени камък“ беше осветена нова паметна пло-
ча, дарена от признателни потомци. Върху нея, освен неговото име, са изписани 
имената на родителите му Димитър и Елисавета Чендови-Аладаглиеви и на шес-
тимата му братя и сестри Петър, Стефан, Тодорица, Спас, Захария и Господин. 

Водосвет за здраве на поклонниците и заупокойна молитва в памет на Алексан-
дър Чендов отслужи архимандрит Севастиан, игумен на Осеновлашкия манастир 
„Рождество Богородично“ („Седемте престола“), а членове на Национално друже-
ство „Традиция“ отдадоха военни почести и застанаха на почетен караул. По-сетне 
Негово Високопреподобие освети традиционния курбан. 

Възпоменателната проява, която се провежда за дванайсета поредна година, 
уважиха кметът на Мездра Иван Аспарухов, кметът на Игнатица Иво Костов, кме-
тът на Гергевец Никола Кънев, председателят на НД „Традиция“ Огнян Маринов и 

председателят на Сдружение „Обединени Балкани“ Андрей Маринков. За трагич-
ната съдба на Комитчето и заветите на националните ни герои говори осеновлаш-
ката „Баба Илийца“, 81-годишната Иванка Войнова, по чиято инициатива от 2010 г. 
насам се организира поклонението в м. „Люцка поляна“. 

В знак на признателност за нейната родолюбива дейност Никола Кънев връчи 
на Войнова поздравителен адрес от Община Сливен и поздравителен адрес от 
Кметство Гергевец до участниците в поклонението, а Огнян Маринов й подари ре-
плики на английския вестник „The Daily News“ от юли-август 1876 г. с репортажите 
на американския журналист Макгахан за турските зверства по българските земи 
след Априлското въстание и на вестник „Московские новости“ от април 1877 г. с 
Манифеста на руския император Александър II за обявяване война на Османската 
империя. 

Пламенни слова произнесоха архимандрит Севастиан и Андрей Маринков. 
Поклонението завърши с поднасяне на венец от Национален съюз „Единение“ и 
Сдружение „Обединени Балкани“ и на цветя пред паметната плоча на Александър 
Чендов.

В ПАМЕТ НА НАЙ-МЛАДИЯ  
БОТЕВ ЧЕТНИК

560 самодейци - певци, тан-
цьори и инструменталисти, 
взеха участие в XV Национа-
лен фолклорен събор „Де е 
българското“, който се проведе 
в Неделята на слепия в Турис-
тически комплекс „Дядо Йоцо 
гледа” край село Очиндол. 
Организатор на събитието бе 
Община Мездра, а специален 
гост изпълнител - популярният 
народен певец Илия Луков. 

Фолклорният събор беше 
официално открит от кмета 
на Мездра Иван Аспарухов 
в присъствието на кмета на 
Враца Калин Каменов и на 
собственика на туристическия 
комплекс Огнян Петров. 

В тазгодишното издание на 

„Де е българското“ се вклю-
чиха 42 танцови състави, на-
родни хорове и вокално-ин-
струментални групи, както и 
11 индивидуални изпълнители 

- представители на 30 чита-
лища, училища, фолклорни и 
пенсионерски клубове от 25 
населени места в областите 
Враца, Видин, Монтана, Русе, 
Велико Търново и София. 
Сред тях бяха Ансамбъл „Мез-
дра”, Ансамбъл „Хемус” - Вра-
ца, МФГ „Змей Горянин” и др. 

Освен самодейци от Мездра 
и от съставните села на общи-
ната Зверино, Игнатица, Мора-
вица. Типченица, Лик, Люти-
брод, Ребърково, Руска Бела и 
Злидол, на сцената се изявиха 
любители на автентичния 
български фолклор от Видин, 
Враца, София, Свищов, Бяла 
Слатина, Борован, Ружинци, 
Старопатица, Чилно̀в, Спан-
чeвци, Бeли изво̀р, Нефeла, 

Пудрия, Три кладенци и Га-
бро̀вница, община Своге. 

Най-възрастните участници 
бяха 89-годишният самоук 
майстор на окарината полк. 
Георги Димитров от с. Лик, се-
демкратен участник в Нацио-
налния събор на българското 
народно творчество в Коприв-
щица, и 87-годишната народна 
певица Николина Тодорова - 
Нина Росна от русенското село 
Чилно̀в. 

За празника на съхранената 
духовност допринесе и кон-
цертът на народния певец от 
Македонската фолклорна об-
ласт Илия Луков, който изпъл-
ни отбрани патриотични песни 
от своя репертоар. 

По време на събора председа-
телят на Сдружение „Искърско 
дефиле” Огнян Петров връчи 
традиционната Награда за ро-
долюбие „Дядо Йоцо гледа”. 
10-килограмовата статуетка - 
реплика на паметника на Дядо 
Йоцо край с. Очиндол, получи 
Петя Аврамова. Отличието й 
се присъжда „за това, че като 
министър на регионалното 
развитие и благоустройството 
положи изключителни усилия 
за подобряване инфраструкту-
рата на България и Врачанския 
край.“

Танцова школа „Шопите“ от гр. 
Нови Искър спечели голямата на-
града на Четвъртия фолклорен 
фестивал „Змей Горянин” в Зве-
рино. Носители на това отличие 
досега са още Мъжката фолклорна 
група „Змей Горянин“ (2017), Ансам-
бъл „Мездра“ (2018) и гъдуларят 
Любомир Гешковски (2019). Органи-
затори на събитието бяха Кметство 
Зверино и НЧ „Факел-1926”, а офи-
циални гости - кметовете на Мездра 
Иван Аспарухов и на Враца Калин 
Каменов.  

В тазгодишното издание на фес-
тивала, който е с конкурсен харак-
тер, взеха участие повече от 500 
самодейци. На сцената се изявиха 

36 читалищни, училищни и детски 
танцови състави, фолклорни клу-
бове, народни хорове, певчески и 
вокални групи, както и 20 индивиду-
ални изпълнители от 24 населени 
места от областите Враца, Монтана 
и София. 

Участниците във фестивала се 
съревноваваха в три раздела. 
Техните изпълнения оцени жури с 
председател Геновева Спасова - 
художествен ръководител и хореог-
раф на Ансамбъл „Хемус“ - Враца. 

С наградата за танцово изкуство 
си тръгна трета група на Школа по 
народни танци при ЦПЛР „Център 
за работа с деца“ - Враца, а с тази 
за „Певчески групи“ - Дамска во-
кална група за народно пеене при 
НЧ „Просвета-1915“ - Мизия. При 
индивидуалните изпълнители до 
16 г. първа награда заслужи Дани-
та Павлова („Новото поколение на 
талантите“ - Мездра), а при тези 
над 16 г. - Калинка Асенова (НЧ 
„Просвета-1919“ - Малорад). Спе-
циални отличия, извън конкурсните 
награди, получиха Александра Асе-
нова (НЧ „Отец Паисий-2008“ - кв. 
Кулата, Враца), Мартина Димитро-
ва и Елица Искренова (НЧ „Разум 
1883“ - Монтана), Ванеса Богданова 

и Йордан Борисов (НЧ „Просве-
та-1929“ - Оселна). 

Сред акцентите в празничната 
програма бяха водосвет, отслужен 
от Врачанския митрополит Григо-
рий, и историческа възстановка на 
посрещането на Ботевите четни-
ци, водени от военния командир 
Никола Войновски, от родолюбиви 
зверичани през бунтовната пролет 
на 1876 г. 

Музикално-танцов поздрав към 
многобройните зрители отправиха 
МФГ „Змей Горянин“ и Ансамбъл 
„Мездра“, а специален гост изпъл-
нител на феста беше народната 
певица Радостина Паньова.

IV ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ЗМЕЙ ГОРЯНИН”

Народният инструменталист Георги Димитров от с. Лик
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БОТЕВИ ТЪРЖЕСТВА 2021 БОТЕВИ ТЪРЖЕСТВА 2021 
По традиция на 2 юни граж-

данството на Мездра почете 
паметта на Христо Ботев и 
на загиналите за свободата 
и независимостта на Бъл-
гария. Точно в 12:00 часа, 
под двуминутния сигнал на 
сирени, младите гвардейци 
Денислав Димитров и Да-
нимир Георгиев застанаха 
„за почест“ пред пилоните с 
националния трибагреник, 
знамето на Община Мездра и 
флага на Европейския съюз, 
а присъстващите отдадоха 
почит към героите. С мълча-
ливо поклонение пред входа 
на учебното заведение и под-
насяне на гирлянд от свежи 
цветя пред паметника „Св. 
Георги“ паметта на загина-
лите за Родината почетоха 

ученици и учители от ОУ 
„Христо Ботев“. 

Вечерта пред саможертвата 
на героите се поклониха жи-
тели и гости на Лютиброд. 
Слово, посветено на 145-ата 
годишнина от подвига на Бо-
тевата чета, произнесе кмет-
ският наместник на селото 
Иван Коцев. На сцената се 
изявиха Женският народен 
хор при НЧ „Колката“, во-
калните изпълнители Дани-
та Павлова, Ева Христова и 
Тереза Стоянова от „Новото 
поколение на талантите“ и 
Ансамбъл „Мездра“. Патри-
отични стихове рецитираха 
75-годишната Кръстинка Ка-
раджова и Леда Костадинова, 
която е само на 3 години и 
половина. На почетна стража 
пред паметника на поета ре-
волюционер застанаха трима 
млади гвардейци, премене-

ни в четнически униформи. 
Венци на признателност бяха 
поднесени от Община Мез-
дра, Кметство Лютиброд, НЧ 
„Колката“ и Клуба на пенси-
онера в селото. 

На другия ден, 3 юни, по-

вече от 40 родолюбци се съ-
браха в м. „Рашов дол“ край 
скалния феномен „Ритлите“, 
за да почетат паметта на Бо-
тевите четници, загинали на 

това свято място на 21 май 
(ст. стил) 1876 г. в неравно 
сражение с редовния турски 

аскер, черкези и башибозуци. 
Поетичен рецитал изнесе Па-
влина Спагаку, а енорийски-
ят свещеник отец Аспарух 
отслужи заупокойна молитва 
за 12-те мъченици за българ-
ската свобода Георги Апос-

толов, Антон Македончето, 
Ганчо Стоянов, Филип, Анд-
рей, Георги, Никола, Дими-
тър, Гаврил, Нинчо и двете 
овчарчета от Лютиброд Герго 

Кьопчев и Петко Цоловски. 
Възпоменателната проява за-
върши с поднасяне на венци 

и цветя пред паметната пло-
ча, поставена през 1966 г. в 
подножието на хайдушкото 
бранище. 

Същия ден край Посетител-
ски център „Ритлите” беше 
открит нов кът за отдих и 
детски игри. Той е изграден 
по проект, финансиран със 
средства в конкурса „Обичам 
природата - и аз участвам” 
в рамките на Националната 
кампания „За чиста околна 
среда - 2021“. По този повод 
музикално-танцова програ-
ма изнесоха възпитаници на 
Центъра за подкрепа за лич-
ностно развитие. 

Финал на Ботевите търже-
ства постави честването на 
Деня на Зверино - 4 юни. То 
започна с поднасяне на цветя 

пред бюст-паметника на Бо-
тев в кв. „Сивец“. По-сетне 
пред паметния знак до църк-
вата „Св. Димитър” енорий-
ският свещеник отец Антон 
отслужи водосвет, последван 
от поетичен рецитал, изне-
сен от ученици от СУ „Св. 
Климент Охридски“, едно-
минутно мълчание и подна-
сяне на венци и цветя. Слова 
произнесоха кметът на село-
то Стоян Петров и кметът на 
Мездра Иван Аспарухов. Кул-
минацията на вечерта беше 
историческа възстановка на 
преминаването през нощта 
на 22 май (3 юни н. ст.) 1876 
г. на група Ботеви четници, 
предвождани от Никола Во̀й-
новски, през брода на река 
Искър, което е подпомогнато 
от родолюбиви зверинчани. 
Възпоменателната проява за-
върши с празнична заря.

Упълномощени пред-
ставители на парламен-
тарно представените 
партии и коалиции от 
партии в 45-ото Народно 
събрание не постигнаха 
съгласие за определяне 
съставите на секционни-
те избирателни комисии 
(СИК) в община Мездра 
в изборите за народни 
представители на 11 юли 
2021 г. В консултациите, 
които се проведоха при 
кмета Иван Аспарухов, 
взеха участие Яна Ни-
нова (КП „ГЕРБ-СДС“), 
Стефан Красимиров 
(ПП „Има такъв народ“), 
д-р Илиана Михайло-
ва (КП „БСП за Бълга-
рия“), Мирчо Мирчев 
(ПП „ДПС“) и Георги 
Генов (КП „Демокра-
тична България - Обе-
динение“). На поканата 
не се отзоваха единстве-
но от КП „Изправи се! 
Мутри вън!“  

Съгласно Методиче-
ските указания за оп-
ределяне съставите на 
СИК на територията на 
общината и за разпре-
деление на местата в 
ръководствата на СИК 
и Решение №17-НС/ 
27.05.2021 г. на Район-
на избирателна комисия 
(РИК) - Враца относно 
определяне общия брой 
на членовете на СИК и 
разпределяне на местата 

в ръководствата на коми-
сиите и местата за чле-
новете в СИК в Шести 
изборен район - Врачан-
ски, разпределението 
на 328-те места в 42-те 
секционни комисии в 
община Мездра е след-
ното: КП „ГЕРБ-СДС“ 
- 89 места, ПП „Има 
такъв народ“ - 61, КП 
„БСП за България“ - 51, 
ПП „ДПС“ - 43, КП „Де-
мократична България - 
Обединение“ и КП „Из-
прави се! Мутри вън!“ 
- по 42. КП „ГЕРБ-СДС“ 
има 39 ръководни места 
в комисиите (председа-
тели, зам.-председатели 
и секретари), ПП „Има 
такъв народ“ - 27, КП 
„БСП за България“ - 
23, ПП „ДПС“ - 16, КП 
„Демократична Бълга-
рия - Обединение“ - 14 и 
КП „Изправи се! Мутри 
вън!“ - 7. 

В резултат на станали-
те разисквания участни-
ците в консултациите не 
постигнаха съгласие за 
определяне съставите 
на СИК в общината на 
предстоящите парла-
ментарни избори. Въз 
основа на предложени-
ята на партиите и коа-
лициите РИК - Враца 
ще назначи служебно 
съставите на 42-те сек-
ционни комисии в об-
щина Мездра.

Във връзка с произвеждането на изборите за на-
родни представители на 11 юли 2021 г. Община - 
Мездра уведомява избирателите, че: 

• До 26 юни (вкл.) избирател, чийто постоянен и 
настоящ адрес са в различни населени места, може 
да поиска да бъде вписан в избирателния списък по 
настоящ адрес, за да упражни избирателното си пра-
во. За целта се подава писмено заявление до кмета 
на общината, кмета или кметския наместник на съ-
ответното кметство за гласуване по настоящ адрес 
(Приложение №12-НС от изборните книжа). След 
вписването на избирател в избирателния списък по 
настоящ адрес не може да му се издава удостовере-
ние за гласуване на друго място. 

• До 26 юни (вкл.) избиратели с трайни уврежда-
ния, които не им позволяват да упражнят избирател-
ното си право в изборното помещение, но желаят 
да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват 
желанието си за това в писмена форма чрез подава-
не на заявление по образец (Приложение №14-НС 
от изборните книжа), подписано саморъчно и из-
пратено по пощата, факс или чрез електронно за-
явление през интернет страницата на Община Мез-
дра: http://mezdra.bg/. Към заявлението се прилага 
копие от документ на ТЕЛК (НЕЛК). 

• До 3 юли 2021 г. (вкл.) избирателите могат да по-
дадат заявление до кмета на общината, кмета или 
кметския наместник на съответното кметство за от-
страняване на непълноти и грешки в избирателния 
списък (Приложение №8-НС от изборните книжа). 

Безплатен телефон за справки в избирателните 
списъци: 0800 1 4726.

ДЕЦАТА НА МЕЗДРА СЕ ЗАБАВЛЯВАХАДЕЦАТА НА МЕЗДРА СЕ ЗАБАВЛЯВАХА
По повод Международ-

ния ден на детето - 1 юни, 
аниматорски екип „Калпа-
зани“ от гр. Враца зарадва 
децата на Мездра със за-
бавни детски игри, танци 
и песни. Организатор на 
събитието бе Община Мез-
дра, със съдействието на 
ръководствата на градските 
детски градини и училища. 

Въпреки дъждовното вре-
ме, повече от един час про-
фесионални аниматори за-
бавляваха малчуганите на 
площад „България“, подна-
сяйки им множество при-
ятни изненади, а накрая 
им раздадоха лакомства. За 
финал на детската фиеста в 
небето полетя букет от пъс-
троцветни балони. 

Община Мездра поже-
лава на всички деца без-
грижно детство, весели 
игри и преди всичко - да са 
здрави! 
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ПЕТ МЕДАЛА ЗА ПЕТ МЕДАЛА ЗА 
НАШИТЕ АТЛЕТИ НАШИТЕ АТЛЕТИ 

В следващите дни рожденици са: 
• Данчо Георгиев, бизнесмен - на 18 юни, 
• Д-р Цеца Каменова, личен лекар - на 21 юни, 
• Маргарита Стефанова, журналист - на 21 
юни, 
• Илия Григоров, ветеран от Втората световна 
война - на 23 юни, 
• Росен Ценов, кмет на с. Моравица - на 23 юни, 
• Иван Коцев, кметски наместник на с. Люти-
брод - на 23 юни, 
• Юли Пухалски, театрален режисьор - на 24 
юни, 
• Цветан Поповски, автоинструктор - на 24 юни, 
• Силвия Петкова, секретар на МКБППМН - на 
29 юни, 
• Йордан Гергов, общински съветник - на 30 
юни, 
• Цветан Тодоров, бизнесмен - на 30 юни, 
• Инж. Георги Валентинов, общински съветник 
- на 1 юли.

Пет медала - 3 златни, 1 
сребърен и 1 бронзов, спе-
челиха нашите атлети на 
Националния шампионат 
за мъже и жени на откри-
то, който се проведе в на-
чалото на м. юни във Ве-
лико Търново. Шампиони 
на България станаха Иво 
Балабанов (Атлет - Мез-
дра) - на 1500 и на 5000 
м, и Митко Ценов (Митко 
Ценов Рънинг Тийм) - на 
3000 м стипълчейз. Два 
медала - сребърен на 3000 
м с пр. и бронзов на 5000 
м, завоюва Йоло Николов 
(Орхание - Ботевград). 

Националният рекор-
дьор (8:20.87 мин.) Ми-

тко Ценов отново беше 
без конкуренция на 3000 
м стипълчейз с лично по-

стижение за сезона (SB) 
- 8:30.27 мин., което е и 

негов най-добър резултат 
в тази дисциплина от 3 
години насам. Това е шес-

та титла за 28-годишния 
атлет в препятственото 
бягане на 3 км, след тези 
през 2011-а, 2013-а, 2014-
а, 2017-а и 2020 г. Втори 
финишира 37-годишният 
ветеран Йоло Николов с 
време 9:33.17 мин. (SB).

С две златни отличия се 
окичи Иво Балабанов, кой-

то в момента е студент в 
САЩ. През първия състе-
зателен ден той спечели 
титлата на 1500 м с 3:57.51 
мин. (SB). Неговите съот-
борници Мирослав Спасов 
и Александър Василев за-
вършиха съответно десети 
и дванайсти. През втория 
състезателен ден 24-го-
дишният атлет от Благо-
евград беше най-бърз и на 
5000 м. с време 14:45.09 
мин. Бронзът заслужи  
Йоло Николов с 14:52.86 
мин. (SB), пети се нареди 
Иван  Андреев (Митко Це-
нов Рънинг Тийм), осми - 

Мирослав Спасов, а десети 
-  Александър Василев. 

В същата дисциплина при 
жените Таня Димитрова 
(Атлет - Мездра) завърши 
пета с 18:58.62 мин. Пред-
ния ден 40-годишната пло-
вдивчанка финишира шес-
та в бягането на 1500 м с 
4:56.77 мин.

ЛОКО (МЕЗДРА) ФИНИШИРА НА 11-O МЯСТО
Приключи първенството 

по футбол в Северозапад-
ната Трета лига. В крайно-
то класиране ОФК Локо-
мотив (Мездра) завърши 
на 11-о място (от 18 отбо-
ра) с актив от 46 точки и 
голова разлика 46:48. През 
сезон 2020/2021 момче-
тата на треньора Николай 
Нинов записаха 14 победи, 
4 равенства и 16 загуби. 

За сравнение: миналия 
сезон, който беше пре-
кратен преждевременно 
поради пандемията от 
Covid-19, „железничари-
те“ финишираха девети 
(от 14 отбора) с 15 т. и го-
лово съотношение 15:20 (4 
победи, 3 равенства и 6 за-
губи), а през 2018/2019 за-
еха дванайста позиция (от 
16 отбора) с 37 т. и голова 
разлика 49:67 (11 победи, 
4 равенства и 15 загуби). 

През втория дял от насто-
ящия шампионат локомо-
тивци записаха 7 победи 
(две от които като гости), 
2 ремита (и двете навън) 

и 8 загуби (три от които у 
дома), в резултат на което 
събраха 23 т., при голо-
ва разлика 22:27. Почти 
идентичен беше техният 
актив през есента: 7 по-
беди, 2 равенства и 8 за-
губи, 23 т. и голово съот-
ношение 24:21. Негативно 
отражение върху пред-
ставянето им през проле-
тта оказаха множеството 
контузии на основни фут-
болисти и напускането 5 

кръга преди края на сезона 
на 7 титуляри. 

Голмайстор на отбора 
през този сезон е Лионел 
Матадос с 16 точни по-
падения, който напълно 
заслужено намери място 
и в идеалния състав на 
Северозападната Трета 
лига. Следват: Валдемар 
Стоянов с 14 гола, Браиан 
Стоянов - 4, Мартин Ми-
хайлов - 2, Петър Дими-
тров, Светослав Валери-

ев, Владимир Найденов, 
Мохамед Ал-Кармади, 
Гроздан Илиев, Милен 
Василев, Антонио Йор-
данов, Давид Стоянов и 
Николай Генов - по 1. В 
актива си „червено-чер-
ните“ имат и 1 автогол в 
тяхна полза - на Веселин 
Кърлиев (Първа атомна - 
Козлодуй). 

Първенец в групата е 
Левски 2020 (Лом) с 90 
т., който през следващия 
сезон ще играе във вто-
рото ниво на българския 
футбол. Топ 3 допълниха 
Вихър (Славяново) със 72 
т. и Янтра (Полски Тръм-
беш) с 66 т. В дъното на 
таблицата е ОФК Трявна с 
8 т., който изпада на тери-
ториален принцип в съот-
ветната областна група. 

Лятната подготовка на 
Локо (Мездра) ще старти-
ра в началото на м. юли, 
а новото първенство в Се-
верозападната Трета лига 
ще започне най-вероятно 
на 7-8 август.

Община Мездра и Център за подкрепа за личностно 
развитие (ЦПЛР) организират през лятната ваканция 
плувни курсове за ученици от I до VII клас. Обучение-
то ще се проведе в периода 21 юни - 27 август 2021 г. 
на басейна в Хотелски комплекс „Долче Вита”. Спорт-
ните занимания ще бъдат водени от инструкторите 
Христо Иванов и Дилян Маринов. 

Плувните курсове ще протекат в пет смени, всяка с 
продължителност 10 дни. Първата и втората смяна, 
които са съответно от 21 юни до 2 юли и от 5 до 16 
юли, са с ръководители от ЦПЛР. Трета смяна е от 
19 до 30 юли, с ръководители от ОУ „Христо Ботев“, 
четвъртата - от 2 до 13 август, с ръководители от СУ 
„Иван Вазов“, а петата - от 16 до 27 август, с ръково-
дители от ИОУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

Обучението е всеки делничен ден от 10:00 до 12:00 
часа. Таксата за плувния курс е 40 лв. Община Мездра 
осигурява транспорта и медицинския надзор. Запис-
ването става всеки работен ден от 8:00 до 12:00 часа: 
за първа и втора смяна - в Центъра за подкрепа за лич-
ностно развитие в бившия Младежки дом, а за остана-
лите смени - в съответното учебно заведение.

В края на всяка смяна участниците в курса ще полу-
чат сертификат за успешно завършено обучение, кой-
то удостоверява придобитото от тях ниво на плувни 
умения. 

Инициативата „Плувно лято” се реализира от Общи-
на Мездра ежегодно от 1999 г. насам. В досегашните 
22-е издания на курсовете в тях са обхванати над 2 200 
начинаещи плувци.

ЗАПОЧВА ПЛУВНО ЛЯТО 2021
Национален шампионат за мъже и жени

Северозападната Трета лига
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Ф о т о е с к и з

Еньовден

НА ГОСТИ НА БАБА ВИОЛЕТА  

Тази зима беше необичайна. Почти нямаше сняг. Всички хора 
недоволстваха, тъй като влагата в почвата беше недостатъчна 
за растенията. Но нямаше какво да се прави. 

Пролетта пък започна с обилни дъждове и на места имаше на-
воднения. За всички растения дъждовете бяха добри, навсякъде 
се раззелени, ухаеше на цъфнали дървета, билки и цветя.

Наближаваше Еньовден - денят, който е най-подходящ за бра-
не на билки. Къщата ни се намира на двадесетина метра от по-
ляна с билки. Аз ги познавам и ги бера всяка година. Суша ги 
грижовно и със съпруга ми пием всяка сутрин билков чай. 

Тази година реших да повикам правнучката Калина на Еньовден 
да берем билки. Предния ден я поканих да ни гостува и вечерта 
да преспи у нас. Исках да я изненадам, като й покажа къде какви 
билки има на нашата поляна и как се берат. 

Детето прие поканата. Вечерта си пожелахме „Лека нощ!“, като 
й напомних да спи спокойно, защото рано сутринта ще я водя на 
разходка по поляната. Тя ме послуша и заспа бързо. 

Рано сутринта, преди изгрев слънце, я събудих и й казах: 
- Ставай, миличка, да отиваме за билки! 
Тя ококори очи. Почуди се малко. Нали беше само на осем го-

дини и никога не беше ставала толкова рано, но стана. 
Закусихме набързо и тръгнахме, облечени и обути с подходящи 

дрехи за сутрешната разходка. С удоволствие стъпвахме върху 
зелената тревичка, по която още имаше роса. Детето не беше 
виждало толкова много роса и ме попита: 

- Бабо, защо тревата „плаче“? 
Аз се почудих малко и й отговорих: 
- Защото е много рано и слънцето още не е изгряло. Като из-

грее, кристалните сълзички ще изчезнат. Слънцето не обича 
„сълзите“ по земята, затова изпраща своите лъчи и ги изтрива. 

- Сега, Кики, започваме да берем билки, преди да е изгряло 
слънцето. 

- А защо преди изгрева на слънцето, бабо? - попита детето. 
- Защото тогава билките са най-лековити. В България има мно-

го билки, които помагат на хората да се лекуват. 
- И няма нужда от лекари… - почуди се детето. 
- Не, миличка. Не всички болести могат да се лекуват само с 

билки. Лекарите лекуват болестите, които билките не могат. Но 
много лекарства са направени от билки. 

- Ето, виж: това е мащерка - показах аз. 
Калина откъсна едно стръкче и каза, че мирише много хубаво. 
Аз продължих със своя урок по билкосъбиране, като й казах, че 

мащерката е за чай при възпалено гърло, но може да се пие и 
сутрин, на закуска, без да е болен човек. Посочих й следващите 
билки: бялото е бял равнец, жълтото - жълт кантарион, а цъфна-
лата билка вляво - ран лист. И много други има, но не можем да 
оберем всичките. 

Извадих ножичката и й обясних, че се режат, а не се изваждат с 
корена, защото няма да ги има следващата година. 

- Ние, хората, трябва да обичаме и да пазим природата.
Голямо беше удоволствието, което изпита правнучката ми от 

допира до красивите билки и сутрешната разходка на Еньовден. 
Обещах й често да ходим заедно на разходка за билки, а тя обе-
ща да обича и пази природата. 

Дано е жива и здрава дълги години и да предава на своите деца 
това, което научи от мен! 

Виолета Генова

VII ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕVII ФЕСТИВАЛ НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ
ТРАДИЦИИ, БИТ И КУЛТУРА ТРАДИЦИИ, БИТ И КУЛТУРА 

Късната античност и средно-
вековие оживяха за пореден път 
край крепостта „Калето“ в гр. 
Мездра. Това стана по време на 
Седмия фестивал на среднове-
ковните традиции, бит и култура 
„Калето - Мездра“, който се про-
веде в края на м. май в Археоло-
гически комплекс „Калето“. 

Събитието е част от дейност-
ите за устойчивост по Проект 
„Добре дошли в средновеко-
вието”, реализиран от Община 
Мездра и от Община Добросло-
вени, Румъния по Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
Interreg V-A Румъния - Бълга-
рия 2014-2020 г. Организато-
ри на фестивала бяха Община  

Мездра, АК „Калето” и Сдруже-
ние за възстановяване и съхра-
нение на българските традиции 
„Авитохол”. 

Във форума взеха участие по-
вече от 70 индивидуални реенак-
тори и групи за исторически въз-
становки от цялата страна, които 
пресъздадоха живота по нашите 
земи през късната античност, 
ранното и късното средновеко-
вие. Исторически реконструк-

ции на автентичния бит, зана-
яти, култура и изкуство, кухня и 
воински умения на обществата, 
населявали Дунавска България 
през периода VII-XIV век на-
правиха своеобразен мост във 
времето и пренесоха зрителите 
в една безвъзвратно отминала, 
но величава и пълна със загадки 
епоха. За да знаем миналото си, 
да ценим настоящето и да гра-
дим успешно нашето бъдеще. 

Сред участниците във фору-
ма бяха 9 реенакторски групи: 
„Авитохол” - Варна, „Ситалк“ 
- Пловдив, „Антична Тракия“ - 
Ямбол, „Багачин“ - Дреновец, 
„Вълкашин“ - София, „Жива ис-
тория“ - Шумен, „Филипопол“ 

- Пловдив“, Задруга на занаяти-
те от древния свят - Свищов и 
Национално дружество „Тра-
диция” - РК Велико Търново и 
РК Плевен. От индивидуалните 
реенактори се изявиха Констан-
тин Колев и Любомир Милинов 
от София, Калина Атанасова-Ба-
дъмба, Петя Крушева, Иван Рен-
даков и Христо Борисов от Пло-
вдив, Ивайло Енев от Русе, Емил 
Маринов от Шумен, Мариан и 

Мария Маньовски от Мездра 
и др. Най-малката участничка 
бе столичанката Лора, само на 
годинка и четири месеца, заед-
но със своите родители Тодор и 
Мариета Тодорови. 

През двата фестивални дни 
беше пресъздадено късноантич-
ното наследство по нашите земи 
- облекло, въоръжение, войска и 

боен строй, ранносредновековно 
и късносредновековно българ-
ско облекло, въоръжение, снаря-
жение и войскари. Сред остана-
лите атракции бяха приготвяне 
и дегустация на средновековни 
ястия и напитки по оригинални 

рецепти, демонстрация на бойни 
умения - дуели на средновеков-
ни воини и обучение на деца и 
младежи в стрелба с лък и в бой 
с хладни оръжия. 

Посетителите на комплекса 
имаха възможност да се запоз-
наят със средновековни занаяти: 
изработка на защитно въоръже-
ние - шлемове, брони, ризни-

ци, ръкавици и др., ковачество, 
дървообработка, свещолеене, 
кожарство, керамика, обработка 
на метали и металопластика - 
медальони по автентични обра-
зци, накити, бижута, украшения 
и т. н. 

ЕДИН ОБЕЩАВАЩ ПОЕТИЧЕН ДЕБЮТ
Представяне на дебютната 

стихосбирка „Пробуждане“ на 
Тодорка Василева, преподава-
тел в ОУ „Христо Ботев“, се 
състоя в Мездра дни след 24 
май. Премиерата уважиха ли-
тератори, близки и приятели на 
авторката - християнка по вяра 
и духовен натюрeл, учителка 
по призвание, бургазлийка, 
свързала трайно житейската си 
съдба с нашия град. 

„Пробуждане“ включва 50 
стихотворения, подредени в 
три цикъла - „Самата аз“, „Пос-
вещения“ и „Въпроси и разми-
сли“. Поетичната книга е изда-
дена с финансовата подкрепа 
на Община Мездра, а стилното 
художествено оформление е 
дело на Светла Дамяновска. 

„Пробуждане“ е първата ми 
книга, събрала късчета в един 
пъзел, пише в предговора на 
стихосбирката Дора Василева. 
Приемете я като откровение, 
може би в някой от стиховете 
ще се огледа и Вашето Аз - не-
преднамерено, чисто. Надявам 
се да Ви заразя с моята любов, 
понякога измъчена, но винаги 
тиха и всеопрощаваща.“ 

Стихосбирката започва с ци-
тат от „Първо послание на св. 
ап. Павла до Коринтяни“ (1 

Кор. 13:4-7): „Любовта е дъл-
готърпелива, пълна с благост, 
любовта не завижда, любовта 
се не превъзнася, не се гордее, 
не безчинствува, не дири свое-
то, не се сърди, зло не мисли, на 
неправда се не радва, а се радва 
на истина; всичко извинява, на 
всичко вярва, на всичко се на-
дява, всичко претърпява.“ 

„Това е най-съвършеното 
определение за любовта, 
което някога съм чувала или 
чела, сподели по време на 
премиерата авторката. Ако 
такава любов има всеки един 
в сърцето си, повярвайте ми, 
ще имаме всичко на този 
свят. Обикновено ние стра-

даме, че нямаме някои неща. 
А, всъщност, не са ни необ-
ходими много неща. Може би 

ни е необходима точно такава 
любов. 

Обърнете внимание на 
първото определение - дъл-
готърпелива. Ние, съвремен-
ните хора, нямаме търпение, 
нямаме търпение за много 
неща. И затова много чес-
то нашите връзки с другите 
хора се оказват крехки. Защо-
то всяка връзка между хората 
се основава именно на това 
- дълготърпение, благост. Да 
не завиждаш, да се надяваш, 
да прощаваш. Просто, ако на-
истина имаме частица от тази 
любов - защото това е съвър-
шената любов - светът би бил 
много по-различен.“ 
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