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„Живи човешки съкровища - България”

ПРИЗНАНИЕ ЗА ЦАРЕВЧАНСКИТЕ
МАЙСТОРКИ НА ДОМАШЕН САПУН

На официална церемония,
която се състоя на 28 юли в
Министерството на културата, служебният зам.-министър
доц. д-р Пламен Славов връчи
на кметския наместник на с.
Царевец Маргарита Петкова
и на секретаря на НЧ „Просвета-1928“ Лиляна Лещарска
удостоверение за вписване на
умението „Варене на домашен
сапун“ в Националната представителна листа на елементи
на нематериалното културно
наследство на България като
елемент от регистъра „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групови
носители на това умение са
царевчанките Здравка Петрова
(76 г.), Венета Коцева (82 г.) и
Бойка Цолова (68 г.).
Същевременно министърът
на културата отличи проекта

на НЧ „Просвета-1928“ - с.
Царевец с грамота за номинацията му за вписване в Националната листа „Живи човешки
съкровища - България” 2021 и
с парична награда от 2 хил. лв.
Ден по-рано груповите носители на умението „Варене
на домашен сапун“ получиха
грамоти от областния управител на Враца Иван Сълов за
принос в опазването и популяризирането на нематериалното културно наследство на
област Враца. Отличията връчи зам.-областният управител
Милчо Стефанов.
„Преди две години от едно
малко зрънце идея и от много,
много любов се роди голямото ни желание да започнем да
варим домашен сапун, сподели кметският наместник на с.
Царевец Маргарита Петкова.

ПРАЗНИК НА ВРАЧАНСКИЯ МИСКЕТ
На Голяма Богородица - 15
август по нов стил, в подножието на природния феномен
„Ритлите“ в с. Лютиброд се
проведе Празник на Врачанския мискет. Врачанските винари избраха един от 12-те Велики християнски празници, за
да се съберат заедно и да пока-

жат нещо уникално българско
- местния сорт Врачански мискет и произведените от него
вина и ракии. Събитието беше
организирано с подкрепата на
Община Мездра и на Фондация „Проект Северозапад“.
Избите „Винарна Типченица“, „Веселите Винари“, „Вра-
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Една позабравена традиция,
една домашна дейност, която
се е упражнявала от отдавна и
в почти всяка къща. Но с течение на годините тя е останала
назад във времето и затова
ние решихме да я възродим.
Искам да изкажа нашата огромна благодарност към Община Мездра, която ни насърчи в
това начинание. Но най-вече да
благодаря на тези три жени, носителки на умението, които се
съгласиха да ни помогнат и без
които ние нямаше да можем да
осъществим тази идея, нямаше
да можем да достигнем такова
високо ниво и да получим такова признание.“
„Благодаря на тези пазителки на традициите, благодаря
на хората, които са носители
на това умение, каза кметът
на Мездра Иван Аспарухов.
Поздравявам вашето кметство,
вашето читалище, вашата общност, че въпреки трудностите
на времето успявате да съхраните нещо много ценно - а това
е българският фолклор, нашите традиции, нашето немате-

риално културно наследство.
Надявам се те да останат за
идните поколения. А в бъдеще,
наред с Националния фолклорен фестивал „Белокаменица“,
да организираме и един фестивал на домашния сапун. Ще направим всичко възможно тази
традиция да остане запазена
марка за с. Царевец.“

чанска Теменуга“, „Ponte Dio“
и „Руска Бела“, подкрепени
от своите колеги от „Видинска Гъмза“ и „Боровица“, сътвориха истински празник на
елегантните бели вина. Ценителите на еликсира на боговете
можеха да опитат няколко вида
Мискет, купаж с други бели
сортове и леко газирана версия,
както и обикновена и отлежала
в барик ракия „Врачанска теменуга“.
Като закачка за събитието, Димитър
Димитров от „Веселите винари“ беше
произвел
малка
партида пшенична
крафт бира с 20%
добавен мискет, която се изчерпи само за
минути. „Врачанският мискет“ е толкова
богат и сложен, че
има място за много
експерименти, дока-

то го разкрием напълно“, сподели с колегите си Димитър,
който има наследствена къща
в Лютиброд и е познат на поколения българи с ролята си на
Добролюб в култовия детски
телевизионен сериал „Войната
на таралежите“.
Стотици жители и гости на
Искърското дефиле се отбиха
на дегустациите и си купиха
от качествените бели вина и
розета на врачанските и на видинските изби. Наздравиците
не биха били така щедри без
вкусните мезета на Свинеферма Чирен и талантливите танцьори от Ансамбъл „Мездра“.
Накрая врачанските и видинските винари си обещаха това
да е първото, но не и последното събитие, което ги събира.
За да покажат качествените си
вина не само в Северозапада,
но и в цяла България, а защо не
и в чужбина.
Иво Йорданов

ХРАМОВИЯT ПРАЗНИК
НА ЧЕРЕПИШКИЯ МАНАСТИР

Стотици миряни от цялата страна се събраха на 15 август в най-големия действащ манастир във Врачанска епархия - Черепишкия манастир „Успение Богородично“, за да почетат един от 12-те Велики християнски празници - Успение на
Пресвета Богородица, който е и храмов празник на манастира.

Празничните богослужения в светата обител започнаха предишния ден с
вечерня с последованието „Опело на Пресвета Богородица“ в съборния манастирски храм „Успение Пресветая Богородици“, която беше възглавена от Врачанския митрополит Григорий.
На Голяма Богородица Негово Високопреосвещенство отслужи архиерейска
света литургия в храма в съслужие с игумена на манастира архимандрит Йоаникий, свещеници и дякони от Врачанската св. митрополия. В края на богослужението митрополит Григорий поздрави православните християни с големия
празник на Божията Майка и ги благослови. Изпълнено бе и многолетствие за
всички празнуващи.
Празничното богослужение завърши с водосвет за здраве при стечението на
множество народ. Сред дошлите да почетат храмовия празник на Черепишкия
манастир бяха кметът на община Мездра Иван Аспарухов, кметове и кметски
наместници на населени места от района на Искърското дефиле.

По традиция по случай храмовия празник на монашеската обител на гостите
на манастира беше раздадена курбан чорба, която беше приготвена от майстора
готвач Цветозар Вълков от жертвени животни, дарени от благочестиви християни от Зверино, Ребърково, Враца и дори от българка, пребиваваща в чужбина.
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ОБСЪЖДА СЕ ВЪВЕЖДАНЕТО
ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА „СИНЯ ЗОНА“ 90НА ГОДИНИ
ВЪРБАН БОЯДЖИЙСКИ
Общинският съвет (ОбС)
върна за преработка и внасяне отново за разглеждане
на следващото заседание
проекта на Наредба за реда
за престой и паркиране на
пътни превозни средства
на територията на община
Мездра. Това решение беше
взето на юлската сесия с 12
гласа „за“, 1 „против“ и 5
негласували от присъстващите в залата 18 съветници.
„Въвеждането на „Синя
зона“ е продиктувано от необходимостта да се създаде
ред при паркирането на пътни превозни средства в централната градска зона на гр.
Мездра, заяви при излагане
на мотивите към наредбата
Иван Аспарухов. Търсим
решение на този проблем не
за година или две напред, а
за дългосрочен период. Това
е наредба, която ще действа

години наред. Тя е в
полза на гражданите,
на обществото, което
желае да има порядък
при паркирането в
централната градска
зона.
Една такава система се тества минимум 6 месеца и едва
тогава можем да очакваме да даде резултат. Потърсихме
вариант, който отговаря на
мащабите на нашия град и
на спецификата на неговата
централна зона. Наредбата
е разработена на базата на
добрия ред за паркиране,
въведен в гр. Габрово, който
функционира много добре.
Финансовият ресурс, който
ще постъпи от въвеждането
на тази система, не е водещ.
Важното е да се въведе ред.
Ще има отчетност и ако се

акумулират
по-сериозни
приходи, тези средства ще
бъдат вложени за подобряване на жизнената среда в
съответните райони от „синята зона“ - като например,
за изграждане на нови зони
за отдих, на детски площадки и т. н.
В крайна сметка трябва
да разберем, че уличните
платна са публична общинска собственост, която се
управлява от Общинския

съвет и от Общината, и при
ползването й от всеки един
от нас, каквото е кратковременното паркиране, е
необходимо да се създаде
порядък.“
След разгорещени дебати
ОбС реши проектът на Наредбата за реда за престой
и паркиране на пътни превозни средства да бъде върнат за преработка и внесен
отново за разглеждане на
следващата сесия.

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОбП „Чистота“ пространството около новия кът за
отдих е облагородено.
Това е един от шестте
проекта, реализирани през
т. г. в общината със средства от конкурса „Обичам
природата - и аз участвам“.
Останалите пет са тези на
Кметство Лютиброд - за
изграждане на кът за отдих
и детски игри, на Кметство
Оселна - за създаване на
кът за отдих и развлечения,
на Кметство Ослен Криводол - за изграждане на детски център за екологично
обучение и заздравяване на
връзката дете-природа, на
ДГ „Детелина“ - за направа
на комбинирано детско съоръжение, дървено влакче,
градинска люлка и дъски за
рисуване и на ДГ „Слънчице“ - за изграждане на мини
футболно игрище в двора на детското заведение.
Шестте проекта са на обща
стойност около 50 000 лв.

Нова детска площадка
радва децата на Мездра и
техните родители. Тя се намира на площад „Македония“ и е изградена по Проект „Обособяване на кът
за игра чрез изграждане на
детска площадка в гр. Мездра“, с който Община Мездра кандидатства в началото на тази година и беше
одобрен за финансиране в
конкурса „Обичам природата - и аз участвам“, организиран от Министерство
на околната среда и водите
и от Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда
в рамките на Националната
кампания „За чиста околна
среда - 2021“. Проектът е с
бюджет 9 963,60 лв.
Детската площадката е с
площ 66 кв. м. и разполага
с различни съоръжения за
игра на открито, решени

в свежи цветове - комбинирано детско съоръжение „Слон“ със скоростна
пързалка, алпийска стена
с ръкохватки, катерушка
тип „стълба“, две въжени
стълби и пейки за релакс,
беседи и занимателни игри;
двойна люлка с полиетиленова седалкa тип „кошче“
за деца под 3-годишна възраст и седалка за деца от 3
до 12 г.; пружинна клатуш-

ка „папагал“ и занимателна
игра „Ребус животни“.
Новата придобивка отговаря на всички нормативни
изисквания за безопасност оборудвана е с ударопоглъщаща каучукова настилка
с дебелина 30 мм. Монтирани са и нови кошчета за
отпадъци. Изпълнител на
обекта е фирма „Импресия-99“ ООД - гр. Провадия. Със съдействието на

РЕМОНТИРАХА
САЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТОС Ввнедряването
БОДЕНЕЦ
Завърши
изпълнението
на мерки
на проекта „Внедряване на
мерки за енергийна ефективност в НЧ „Просвета-1923“
при Кметство Боденец“.
Той беше реализиран по
Програма „Малки местни
инициативи - Мездра 2020“,
одобрена за финансиране от
Общинския съвет с Решение
№132/ 30.07.2020 г. Проектът е на обща стойност 4
824 лв., 3 824 лв. от които са
отпуснати целево от общинския бюджет, а останалите
1 000 лв. са собствени средства, осигурени от боденското читалище.
Основните дейности, изпълнени по проекта, са
цялостна подмяна на амортизираната дървена дограма на залата със 7 бр. нови
PVC прозорци + комарници
и стъклопакет, демонтаж
на старата входна врата и

подмяната й с нова, измазване и „обръщане“ на монтираните нови прозорци и на
новата входна врата. С доброволен труд в ремонта на
помещението се включиха
местните жители Владимир
Иванов, Цветелин Тодоров,
Йохан Любомиров, Илиян
Димитров, Бисер Тошев,
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Стоян Лилов и Росен Тошев,
информира секретарят на
НЧ „Просвета-1923“ Анелия
Иванчева. Активно участие
при реализирането на проекта взеха също кметът на
селото Емил Иванчев, ст.
специалистът „АОН“ Яничка Бебева и останалите работещи в Кметство Боденец.

за енергийна ефективност
напълно е обновен обликът
на сградата и е подобрен
комфортът на нейните ползватели. В резултат: читалищният салон вече напълно е пригоден за провеждане
на общоселски тържества
и на други мероприятия, с
което в огромна степен ще
се подобри нивото на социалния живот на жителите на
селото.
Не на последно място, чрез
реализирането на този проект ще бъде намалено потреблението на енергия за
отопление на помещението.
Това от своя страна ще доведе до намаляване на вредните емисии от въглероден
диоксид (CO2), респективно - ще окаже благоприятно
въздействие върху околната
среда.

По инициатива на Градската художествена галерия (ГХГ) от
10 август до 10 септември в Община Мездра е подредена изложба живопис по случай 90 години от рождението на художника
Върбан Бояджийски (1931-1994 г.).
Експозицията включва осем живописни платна на родения в
Роман самобитен творец, чийто жизнен и творчески път е тясно
свързан с културния живот на гр. Мездра през 50-те, 60-те, 70-те,
80-те и първата половина на 90-те години на миналия век. Маслените картини са от фонда на галерията и представят характерния стил и колорит на автора: „Боженци“, „Плачещото дърво“,
„Стари тополи“, „Дунав“, „Пейзаж от с. Лютидол“, както и още
три пейзажа.

„Творбите са от различни периоди на неговото творчество, поясни Светла Дямяновска, главен експерт „Културно наследство
и религиозни дейности“ в Община Мездра. Най-голям интерес
предизвиква картината „Стари тополи“, на която е изобразен
самият художник - в гръб, по време на пленерно рисуване сред
природата.

Това е третата проява, посветена на 90-годишнината от рождението на Върбан Бояджийски. В края на месец април в Регионален исторически музей - Враца беше открита юбилейна изложба на твореца - живопис и графика, организирана съвместно
от Художествена галерия „Иван Фунев“ и от ГХГ - Мездра, а
през месец юли в Хотелски комплекс „Къщата ИВ“ в с. Горна
Бешовица се проведе пленер по живопис под наслов „Почит
към Върбан Бояджийски“.

V НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН
ФЕСТИВАЛ „БЕЛОКАМЕНИЦА“
28 август 2021 г. (събота) - 9:30 ч.- с. Царевец, община Мездра
І. Организатори на НФФ „Белокаменица: Община Мездра, Кметство Царевец
и НЧ „Просвета-1928“ - с. Царевец.
ІІ. Цел на фестивала: Популяризиране на българския автентичен и обработен
фолклор, както и на фолклорното ни танцово изкуство.
ІІІ. Раздели: Обработен фолклор, Автентичен фолклор, Фолклорно танцово
изкуство, Духови оркестри.
IV. Възрастови категории: Участниците в четирите раздела, както и индивидуалните изпълнители, се съревновават в три възрастови групи: деца до 13 г.,
младежи от 14 до 20 г. и възрастни - над 20 г.
V. Времетраене на изпълненията: Вокални групи, танцови формации и духови
оркестри - до 10 мин., индивидуални изпълнители - до 6 мин.
VI. Награден фонд: Фестивалът е с конкурсен характер. Във всеки раздел и
възрастова категория ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда. Всички
участници - групи, формации и индивидуални изпълнители, ще получат плакети
и грамоти. Ще бъдат връчени също специална награда на журито и по една поощрителна награда във всеки раздел и във всяка възрастова група.
VII. Жури: председател - Илка Димитрова, музикален редактор в БНР, членове
- Венцислав Пенев, народен певец, и Геновева Спасова, художествен ръководител и хореограф на Танцов състав „Хемус“ - Враца.
Специални гост-изпълнители на фестивала ще бъдат популярният народен
певец Юри Крумов и Танцов състав „Хемус“ - Враца. Заповядайте!
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M19 EHF Championship 2021

ТРИМА НАШИ ХАНДБАЛИСТИ ПРЕДСТАВИХА
БЪЛГАРИЯ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО
Трима състезатели на ХК Локомотив - Мездра бяха включени в националния отбор и
взеха участие на Европейското първенство по хандбал за
младежи до 19 г. (M19 EHF
Championship 2021). Шампионатът на стария континент се
проведе от 16 до 22 август в
Двореца на културата и спорта във Варна. Това са пивотът
на „железничарите“ Божидар
Симеонов (№4), десният гард
Милен Валентинов (№7) и
разпределителят Илиян Младенов (№13).
Те записаха три официални
мача с националната фланелка: два в предварителната фаза
на шампионата - при загубите
на младите „лъвчета“ от Че-

- при загубата от Литва с 26:27
в директния спор за участие
във финала за 5-6 място.
Божидар Симеонов отбеляза общо 13 точни попаде-

с Фарьорските острови и с
Литва той беше определен за
най-добър играч в състава на
България и в крайна сметка,
напълно заслужено, намери
място в „Отбора на звездите“
на M19 EHF Championship
2021.
Милен Валентинов вкара 4

гола - по два на Фарьорските
острови и на Литва, а Илиян
Младенов - 2, в мача срещу
литовците.
„Страхотно представяне на
мездренските хандбалисти!,
заяви по този повод председателят на ХК Локомотив инж.
Георги Валентинов. Благодарим Ви, момчета! Вие сте бъдещето на този спорт у нас!“
В крайното класиране младежите на България заеха
седмо място. Победител в
M19 EHF Championship 2021
стана тимът на Фарьорските
острови, който на финала се
наложи над Беларус с 31:30.
Бронзовите медали заслужи отборът на Чехия, който
в двубоя за трето-четвърто
място надделя над Словакия
с 27:26. На пета позиция се
нареди Литва, а на шеста Финландия.

ФУТБОЛНИЯТ КЛУБ УВАЖИ
КМЕТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА

ОФК Локомотив - Мездра уважи кмета на общината Иван Аспарухов за
неговия 65-и рожден ден, който градоначалникът чества на 10 август. Непосредствено преди домакинската среща на „железничарите“ с ОФК Академик Свищов от втория кръг на новото първенство в Северозападната Трета лига
администраторът на клуба Андриян Димитров подари на Аспарухов от името на
ръководството и на спортно-техническия щаб на „червено-черните“ чисто нова
футболна топка.

Подаръкът за един от най-футболните кметове в България е тематичен - оригинална топка „Танго”, с която се играха мачовете на финалите на 11-ото Световно първенство в Аржентина през 1978 г. (11th FIFA World Cup 1978).

хия с 18:33 и от Фарьорските ния - 3 срещу Чехия, 6 среострови с 25:40 в група „А“, и щу Фарьорските острови и
един в елиминационната фаза 4 срещу Литва. В двубоите
СЕВЕРОЗАПАДНА ТРЕТА ЛИГА

ЛОКО (МЗ) КАРТОТЕКИРА 25 ФУТБОЛИСТИ
ОФК Локомотив - Мездра картотекира в Зоналния съвет на БФС - Велико
Търново 19 футболисти за
новия сезон в Северозападната Трета лига. Сред
тях са 8 нови попълнения.
Допълнително в Областния съвет на БФС - Враца
бяха картотекирани 6-ма
юноши, които ще играят и
при мъжете.
Ето тези, на които ще
разчита
старши
треньорът Николай Нинов
през есенния полусезон
от спортно-състезателната
2021/2022 г.:
вратари: Кристиян Дяков
(28 г.) и Никълъс Петров (16
г.);
защитници: Генади Петров
(35 г.), Васислав Димитров
(31 г.), Митко Красимиров
(30 г.), Давид Стоянов (23
г.), Мариян Кусев (20 г.,
Спартак - Пловдив), Стоян
Иванов (21 г., Нефтохимик
- Бургас), Вилямс Валериев
(19 г., Ботев - Враца) и Християн Елисейски (17 г.);
халфове: Николай Ганчев

От ОФК Локомотив пожелаха на кмета на Мездра много здраве, семейно благополучие и в най-скоро време представителният отбор на клуба да се завърне
във Втора професионална лига!

(38 г., Първа атомна - Козлодуй), Милен Василев (33 г.),
Радослав Зарев (33 г., Козаро
- Ботевград), Николай Генов
(28 г.), Владимир Найденов
(26 г.), Гроздан Илиев (23
г.), Пламен Валериев (24 г.,
Първа атомна - Козлодуй),
Петьо Петков (20 г., Партизан - Червен бряг), Никола
Цолов (18 г.), Паоло Петков
(18 г.) и Томислав Костадинов (18 г.);
нападатели: Лионел Матадос (24 г.), Ивайло Златев

(24 г., ОФК Правец), Методи Янков (20 г.) и Светослав
Бонев (17 г.).
Шампионатът в Северозападната Трета лига стартира
в началото на м. август. В
първия кръг Локо - Мездра
загуби като гост от ОФК
Павликени с 2:0, във втория завърши 1:1 у дома с
ОФК Академик - Свищов
(голмайстор: Митко Красимиров), а в третия отстъпи в
Гала̀та пред местния Пещера̀ с 2:1 (Ивайло Златев).

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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Междувременно „железничарите“
елиминираха
последователно като гости
Искър 1923 - Роман със 7:6
след изпълнение на дузпи,
в редовното време 2:2 (Пламен Валериев, автогол на
Георги Петков от домакините) и Огоста - Хайредин
с 4:2 (Мариян Кусев, Валериев, Златев - 2) в областния
етап от турнира за Купата на
България и се класираха за
зоналната фаза от надпреварата.

В следващите дни рожденици са:
• Атанас Йорданов, гл. архитект на Община Мездра - на
28 август,
• Виктория Данкова, адвокат - на 3 септември,
• Светлин Попов, гл. специалист „Горско и селско стопанство” - на 3 септември,
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален - на
5 септември,
• Тошко Кирков, почетен гражданин на Мездра - на 6
септември,
• Стела Митева, ст. експерт „Кадастър и регулация“ - на
6 септември,
• Георги Апостолов, журналист и писател - на 7 септември,
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цаконица на 7 септември,
• Вера Михайлова, почетен гражданин на Мездра - на 9
септември,
• Милчо Динков, бивш кмет на с. Царевец - на 9 септември

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 23 август в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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С Л О В О,

произнесено от Георги Тодоров
на тържеството по случай неговата 60-годишнина и пенсионирането му през м. май 1988 г.

Благодаря за хубавите думи, отправени към мен!
Благодаря на всички, които със
своето присъствие уважиха моя
ден!
Благодаря на всички организатори, които превърнаха тази майска
вечер в един мил празник!
Много пъти на подобни тържества
съм искал да разбера какви чувства
и мисли вълнуват човека, застанал
ей на това място и събрал върху
себе си погледите на цял един колектив.
Сега аз съм на подобно изпитание и в момента нахлуват мисли и
чувства, пораждат се вълнения и
емоции… Сега съм малко смутен и
малко тъжен…
Аз станах учител, защото моят
баща беше един великолепен учител, защото личността на учителя
бе заобиколена с почит и уважение,
а самата професия излъчваше благородство и красота.
Аз станах учител, защото моите
преподаватели по български език и
литература от V до XI клас бяха изключителни хора. Те ме обградиха
с внимание и топлота, те разпалваха у мен литературните интереси.
Чрез тях литературата стана за мен
живот и съдба.
Аз гледам на живота от страниците на литературата, аз преценявам
хорското поведение от поведението на литературните герои. За мен
тя е прозорец и врата към света и
хората. Затова много често в очите
на другите изглеждам или като закъснял романтик, или като съвременен Дон Кихот.
Своя път като преподавател започнах от нашата гимназия. Тук попаднах в един творчески колектив, в
който имаше много младост, много
амбиции и дръзновение. Попаднах
при едно солидно и компетентно
ръководство. Аз носех в себе си
голямата обич към професията и
едно пословично трудолюбие. Това
трудолюбие аз пък дължа на своята
майка.
Тези две качества, в онова далечно време, ръководството на гимназията смеси, обогати и изгради у
мен качествата на преподавател по
български език и литература.
Мисля, че ако съм постигнал успехи в своята учителска работа, то те
се дължат на две неща: аз улавям
присъствието на учениците в урока
и мога веднага да сменям ритъма
на работа. А вторият принцип е за
мен закон - да поддържам ведра
атмосферата в часа.
Имало е и разочарования. Те
не идат нито от умората, нито от
поправката на писмените работи,
а главно от поведението на учениците, от пропуските в тяхното възпитание.
Но малкото успехи, творческите
пламъчета в очите на учениците,
тяхната любознателност и интерес
към литературата са носили удовлетворението, радостта и оптимизма на професията.
В този момент аз се сещам за
един хамлетовски въпрос, който непрекъснато ме е преследвал, който
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В ПАМЕТ НА ГЕОРГИ ТОДОРОВ
С литературно матине на 17 август (б. р. деня на неговата смърт) в
родното му село Боденец почетоха
паметта на Георги Тодоров (19282001 г.) - дългогодишен учител по
български език и литература, училищен инспектор, журналист, писател
и краевед, личност, оставила трайна
следа в просветния и културния живот на община Мездра през втората
половина на XX век. Поводът беше
20 години от неговата кончина, а
организатор на възпоменателната
проява - НЧ „Просвета-1923“ - с. Боденец, със съдействието на Община
Мездра.
Да си спомнят с добра дума и усмивка за Човека и Твореца Георги
Тодоров в читалищния салон се събраха негови близки, ученици, колеги
и следовници. Сред тях бяха дъщеря
му д-р Галя Тодорова, общинският
съветник Галя Василева, председателят на Литературен клуб „Христо
Ботев“ при НЧ „Просвета 1925“ - гр.
Мездра Светла Дамяновска и др.
За житейския и творчески път
на бившия главен експерт в отдел
„Култура” на Община Мездра, председател на литературната група
и на краеведското дружество при
градското читалище, говори Галя
Василева. Спомени за уважавания
просветен и културен деец споделиха д-р Галя Тодорова, Светла
Дамяновска, дългогодишният секре-

БУДИТЕЛЯТ

тар на мездренското читалище Елза
Митова, ръководителят на градския
радиовъзел Иванка Начева, арх.
Анета Гергова.
В памет на Георги Тодоров прозвучаха стихотворенията на Цецка
Тодорова „Не умира добротата“ и
на Светла Дямяновска „Уроборос“,
както и есето на д-р п. н. Мария
Цоцова-Додова „Будителят“, прочетено от Тодорка Василева, които
са посветени на Апостола на словото и на учителската професия.
Поетесата Дарина Цветкова, която
е призьор във всичките досегашни
пет издания на Читалищния конкурс
„Георги Тодоров“, организиран от
НЧ „Просвета 1925“, представи две
от своите наградени творби - стихо-

творението „Българка съм“ и разказа „Глътка живот или…“, а Мирослав
Гетов, председател на Краеведското дружество при градското читалище, прочете слово, произнесено от
Тодоров на тържеството по случай
неговата 60-годишнина и пенсионирането му през м. май 1988 г.
Възприета бе идеята Краеведското дружество и Литературен клуб
„Христо Ботев“ да направят мотивирано писмено предложение до
читалищното настоятелство Георги
Тодоров да бъде обявен за „Почетен член“ на НЧ „Просвета 1925“ гр. Мездра. Накрая всички запалиха
по свещичка в местния православен
храм „Св. вмчк Димитрий Чудотворец“.

НЕБЕСНИЯТ
ЛИТЕРАТУРЕН КЛУБ
Слово по случай 20 години от Вълчев, в последната стая, в дъното

щето в родното му село Боденец,
членове на Литературен клуб „Христо
Ботев” да участваме в тази възпоменателна проява. Радвам се, че можем
отново да си спомним за него, да
прозвучат творби, писани в негова
памет.
Мисля си и нещо друго: за тези 20
години си отидоха от белия свят още
10 члена на литературния ни клуб - някои от старост, други от болести. Един
по един отлетяха на небето Адриана
Емануилова, Атанаска Дърводелска,
Ветка Маринска, Георги Донински,
Любомир Радовенски, д-р п. н. Мария
Цоцова-Додова, Милка Лалова, Пенко Ценов, Цецка Тодорова, Янка Пешева... Мисля си, че това е цял един
отвъден литературен клуб, чиито
председател със сигурност е Георги
Тодоров. Няма как да бъде иначе.
Колеги небесни литератори, нашият земен литературен клуб днес
ви поздравява и си спомня за вас.
А този букет от думи от мен, сегашният председател към предишния
председател, е букетът, с който искам да почета неговата памет. И да
му благодаря за годините, когато са
се засекли поколенията ни и сме се
учили едни от други как да общуваме
и творим!
Светла Дамяновска

кончината на Георги Тодоров
Спомням си, че 17 август 2001 г.
беше непоносимо горещ летен ден,
но мълвата, че Георги Тодоров си е
отишъл, беше като мразовит полъх,
от който лятното спокойствие и ваканционното ни безгрижие посърнаха. За жалост слухът се превърна в
потвърдена новина и усещането, че
без доайенът й литературната група в
община Мездра никога вече няма да е
същата покруси литераторите.
Георги Тодоров беше известна фигура в града и общината ни - утвърден
белетрист, краевед и общественик,
той имаше много приятели и почитатели на творчеството си. Талантлив,
сладкодумен, мъдър и човечен - това
бяха някои от най-ценните му качества и благодарение на тях беше
много известен и дълбоко уважаван.
Аз се запознах с него някъде около
1992 г., когато спечелих награда от
Националния литературен конкурс за
поезия „Веселин Ханчев” и след като
в Отдел „Култура” на Община Мездра бяха прочели цикъл мои стихове
и информацията за наградата във в.
„Литературен форум”, ме извикаха
на среща. Бяха двамата с Валентин

на коридора на втория етаж. След
разговора бях поканена да се присъединя към литературната група на
община Мездра, а 9 години по-късно,
след неочакваната и ненавременна
смърт на нейния председател Георги
Тодоров, се наложи да я оглавя, вече
под формата на клуб.
Разбира се, енергията и желанието
за работа на един новоизбран председател е много, но първите ми години
бяха доста трудни, поради естествената ми неопитност и често се питах:
„А как би постъпил в тази или друга ситуация Георги Тодоров?‘. Защото той,
освен внимателен събеседник, беше
и добър дипломат, умееше да изглажда противоречията, да насърчава
обезверените, да помага деликатно
в редакциите на недобре получилите
се творби. Наред с това имаше сериозен авторитет, формиран още от учителските му години, беше утвърден
писател с няколко издадени книги, а
доказаният му във времето талант го
правеше безспорен литературен арбитър и ментор. Имаше естествената
харизма на родения водач, вдъхваше
спокойствие и увереност.
Радвам се на поканата на читали-

и днес тревожи моето съзнание - да остана учител или да се отдам на журналистиката? Като журналист имам по-големи успехи, извоювал съм си
едно прилично име на страниците на „Отечествен зов”, „Учителско дело”,
„Народна младеж” и сп. „Жената днес”. Подвизавал съм се в различните
журналистически жанрове. Но обичта към учителската професия и моята
нерешителност ме оставиха в нашето училище…
Пет години бях инспектор по български език и литература. Това беше
едно непрекъснато пътуване из окръга и училищата, пътуване към сърцата и умовете на учителите. Стремях се да бъда един съвременен инспектор, който знае да изисква и уважава, да бъде принципен и хуманен. През
цялото време аз внушавах на учителите по български език и литература,
че те са творци и като такива им е нужно самочувствие и собствена позиция. Приятно ми е, когато учителите от най-различните краища на бившия
Врачански окръг си спомнят с добра дума за мене.
От 35 години преподавателска дейност 27 години съм председател на
учителската организация. Тази длъжност е изключително изморителна и
носи главоболие, нерви и отнема много време. Но на мен ми е било интересно да работя с учителите, да общувам с тях, да изучавам тяхната
психология. Може би в това дълго време да съм проявил нетактичност,
грубост, но в повечето случаи то е било в интерес на работата, а не от
егоизъм и злоба…
Това е моят път, в който годините са слагали своя отпечатък. Излизали
са випуски, връхлитали са ме бури, преживявал съм трагични дни - и все
пак оцелях. Останах все такъв: весел, жизнен, с добродушна и закачлива
усмивка. Крепяла ме е работата, училището, младостта на нашата професия, надеждата в моите собствени деца и моят неизчерпаем оптимизъм.
Тази вечер чувствата са смесени, а аз съм малко смутен и тъжен. И развълнуван. Вълнението идва от вас, мили колежки и колеги, от вас, скъпи
приятели, от тази майска вечер. За тези вълнения, за този чудесен празник, аз най-сърдечно Ви благодаря!
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НЕ
УМИРА
ДОБРОТАТА
В памет на Георги Тодоров

Не вярваме, че теб те няма –
заминал някъде далече…
Остават спомените само,
тъга и обич - бяла вечност.
И някак пусто е… Боли душата,
разпъната от мъката голяма…
И мисълта за тебе ще е свята.
Припламва миг отминал - жива
рана.
С „Благи залци“ ще те помним,
с историята за Боденец.
При корените твои, родни
оплитаме с цветя венец.
И не умира добротата,
остава светлината на духа ти…
И водени от светлината
вървим след теб, Учителю!
Цецка Тодорова
(1962-2015 г.)

В началото той бе Учителят. И учителят властваше над душите чрез словото. Той обогатяваше и облагородяваше умовете и сърцата на своите ученици. Чрез словото откриваше безбрежните светове на художествената реалност. Пред очарованите погледи на стотици млади хора шестваха героите
на националната и на световната поезия и белетристика и чрез музиката на
родната реч те проникваха в дълбините на познанието за човека, същината
на прекрасното.
Така чрез словото Учителят повече от три десетилетия възпитаваше мислите и чувствата на поколенията, за да израснат родолюбци - строители на
съвременна България, създатели на добро и красота.
Над града, все така внушителна, се издига сградата на Гимназията, храмът, където той служеше на род и родина като древен маг и проповедник,
където той бе Будителят на умовете и сърцата.
Но Учителят го няма вече! И няма да се чуе гласът на Будителя! Гражданите на Мездра, млади и стари, няма да видят вече високата фигура на
този труженик на нивата на родната просвета и култура. Доскоро той бе навсякъде - в училището, в читалището, в Дома на железничаря, на площада
- навсякъде, където пулсираше културният живот на този град. Четири десетилетия той бе в центъра на духовното битие на мездренчани.
И сега блести на есенното слънце белокаменният площад, падат кестени,
чува се приглушената реч от кафенетата, но Будителят го няма вече. Няма
да премине през този площад, зает с разговори, заобиколен от съмишленици и приятели - никога вече!
И все пак, той е тук и винаги ще се чувства неготово присъствие!
Защото Георги Тодоров не бе само Учител и просветител, организатор и
реализатор на културния живот в този град! Не бе само сладкодумен майстор на устната реч! Той е и творец на писменото слово, белетрист и публицист, историк на родния край. Със своето талантливо перо той създаде
собствена художествена реалност. Години наред неговите фейлетони във
в-к „Учителско дело“ ни разсмиваха с остроумните находки, разказите му
поднасяха на читателя „благите залци“ на естетическата наслада. В очерците за учители от врачанския район той щедро разкриваше дейността на
своите съратници, за да умножи въздействието на добрите дела, на възвишения пример.
Учителят, Народният будител си отиде! Но остана неговото слово в оригиналното му творчество, остана колоритният разказвач, тънкият хуморист
- остана делото на патриота-народолюбец! И той ще живее чрез словото,
което сътвори и чрез спомена за Будителя, за да пребъде чрез живите, които ще го помнят и четат. Ще живее чрез героите от разказите си. Защото
онези, които са го чели и които ще го четат, ще се вълнуват от благородни
чувства и светли помисли. И пред мисления им взор ще се явяват влюбените Янчо и Неда, Яна и грънчаря, ще им се струва, че чуват мелодии на
стари шлагери и младежки гласове и ще им се привижда по пътя от Боденец
гъвкавата фигура на циганката Рабиша, а до нея бялото момче - символ на
човешкия копнеж за красота и съвършенство.
Защото словото на Учителя стана дело, делото е въплътено в слово, за да
остане в наследство на поколенията сътворено от Будителя!
За да пребъде споменът за него! Завинаги!
Мария Цоцова-Додова
(1928-2019 г.)

УРОБОРОС
На Георги Тодоров, чиято мъдра усмивка
свети в спомените ми...
Змията, захапала опашката си, символизира,
че приключването на даден път или процес означава
ново начало във вечно повторение. Уроборосът е
метафора за цикличното повторение - кръговратът
на годишните времена, преходността на света
и новото му сътворение, смъртта и раждането…
Стъпил върху перилото на чардака
огненият Феникс кукурига,
пляска със крила и се провиква,
докато гласът му изтънее и пресипне...
Предводителят събира златната си орда най-красивият харем във селото...
А пък ти, нагазил във снега, събираш
паднали пера от ранобудните Жар-птици...
После си подостряш най-красивото от тях,
натопяваш го във силен чай от шипки,
пишеш Боденските си вълшебни редове
върху чистотата нереална на пейзажа.
А по обед ще сбереш яйцата скъпоценни –
с тях ще купиш две-три мъдрости от смока,
дето вече сто години охранява двора
и внимателно пълзи през времето.
Той обаче спи, навит под прага,
а до пролетта остава много време…
Трябва да изчакаш сам да се пробуди,
да излезе, и тогава да го заговориш...
Искаш да ти обясни за кръговрата и за времето,
за цикличността и равновесието във Вселената,
за смъртта и раждането, ежегодността на обновлението,
вечността (това безкрайно страшно повторение)…
Но яйцата вече ги открадна невестулката
(тя от покрива на къщата ви наблюдавашe) –
преподаде ти урок светкавичен - как мига
осмисля или обезсмисля дългото търпение.
Невестулката като смъртта е с остри зъби,
ала е красива и посвоему е мъдра…
Тя ти каза, че са рядкост миговете чиста радост,
а пък вечността е само утешителна… теория.
Светла Дамяновска
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