Verba volant, scripta manent

МЕЗДРА, 24 МАРТ - 7 АПРИЛ 2022 г.

БРОЙ 6 (521), ГОДИНА XXI

ПОМОЩ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ
ОТ ВОЙНАТА В УКРАЙНА
В БЧК - Мездра постъпиха първите дарения в рамките на Националната благотворителна кампания на
Българския Червен кръст
за подпомагане на пострадалите от войната в Украйна. На призива на червенокръстката организация за
набиране на материални
дарения се отзоваха както
граждани, така и фирми.
ЕТ „ДАФИ-КОМ - Дафинка
Лиловска“, например, предостави безвъзмездно повече от 100 различни артикула
нови детски, дамски и мъжки дрехи и обувки - панталони, поли, дънки, джинси,
клинове, якета, сака, елеци,
шапки и др.

Сред даренията, направени от
граждани, са дрехи (детски комплекти, памперси,
блузи, ризи, анцузи, чорапи и др.),
обувки, топли завивки (предимно
одеяла), хигиенни
материали (дезинфектанти за ръце,
сапун, мокри кърпи, тоалетна хартия, шампоани и
др.) и хранителни
продукти (консерви,
адаптирани
бебешки млека,
помощ ще бъде предоставечай и др.). С посредничест- на на нуждаещите се в Уквото на БЧК хуманитарната райна от Украинския Червен кръст.
Кампанията
продължава. Даренията се приемат
в сградата на Общински
център за социални услуги и дейности - гр. Мездра
(ул. „Иван Вазов” №2, ет.
1, бившето АПК) всеки ден
от 8:30 до 17:00 часа, тел. за
контакти и допълнителна
информация: 0887 918 962.
Продължава и набирането
на средства в подкрепа на
пострадалите от военния
конфликт в Украйна. Всеки,
който желае, може да направи дарение като изпрати SMS на кратък номер
1466 (на цена 1 лв.) към
всички мобилни оператори
или по банков път на след-

ната банкова сметка в лв.:
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН
КРЪСТ.
УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК АД,
BG23NCR76301077778
563, UNCRBGSF (За пострадалите от конфликта в
Украйна).
Междувременно с посредничеството на Областния съвет на БЧК - Враца
БЧК - Мездра предостави
кафе продукти на общинската болница - дарение от
нидерландската компания
Koninklijke Douwe Egberst
B. V. за нуждите на лечебните заведения в България,
ангажирани в борбата срещу разпространението на
Covid-19. Дарението прие
с благодарност д-р Соня
Съботинова, управител на
МБАЛ - Мездра.

НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В ОСМОМАРТЕНСКИТЕ КОНКУРСИ
На официална церемония,
която се състоя в навечерието на Международния ден на
жената - 8 март, бяха наградени призьорите в поетичния
конкурс „Жената - майка и
любима” и в конкурса за произведения на изобразителното
изкуство „Жените в изкуството”, организирани от Община
Мездра. В тазгодишното, 19-о
издание на осмомартенските
конкурси, които се провеждат
от 2004 г. насам, взеха участие
25 жени творци - 14 художнички и 11 поетеси.
„Тези два конкурса постепенно се утвърдиха в културния
календар на Община Мездра,
развиха се във времето и се
превърнаха в ежегодни прегледи на творческата продукция
на нежния пол, каза по време

на награждаването Светла
Дамяновска, гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“. Целта на тази
хубава традиция е да се даде
възможност на жените, които
творят в сферата на изобразителните изкуства и на поезията, да изявяват своите таланти“.
В поетичния конкурс „Жената - майка и любима” се изявиха Василка Коловска, Галя
Василева, Дарина Цветкова,
Диана Иванова, Лилия Петрова, Надежда Нинова, Павлина
Русева, Петя Вълкова-Симеонова, Савина Стоянова, Тодорка Василева и Христина
Йончовска-Милчева. Те представиха общо 24 поетични
творби, които бяха оценени от
комисия с председател Валентин Вълчев, културен и чита-
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лищен деец. Обзор на литературната продукция в конкурса
направи Елка Русева, филолог
и член на журито, а всяка от
авторките прочете по едно свое
стихотворение.
На първо място комисия-

та класира стихотворението
„Смисъл“ на Диана Иванова, на второ място - „И след
мен…“ на Галя Василева, а на
трето място - „Понякога“ на
Павлина Русева.
Продължава на стр. 4

ЦЕНА: 0,40 лв.

ПОДКЕПА ЗА ПОБРАТИМЕНИЯ
ГРАД КОНОТОП

Кметът на община Мездра Иван Аспарухов изпрати
писмо в знак на подкрепа и съпричастност с украинския народ до кмета на побратимения с Мездра град
Конотоп, Република Украйна Артём Юрьевич Семенихин:
ДО
Г-Н АРТЁМ ЮРIЙОВИЧ СЕМЕНIХIН
КМЕТ НА ГРАД КОНОТОП,
РЕПУБЛИКА УКРАЙНА
Уважаеми г-н Семенiхiн,
В тези трудни за украинската страна времена, когато нейната териториална цялост и суверенитет са
под заплаха, бихме искали да заявим нашата твърда подкрепа и съпричастност към Вас и украинския народ.
Ние категорично осъждаме нахлуването на руски
въоръжени сили и провеждането на въоръжени
действия на територията на Украйна.
Суверенитетът и териториалната цялост на Украйна следва да бъдат запазени в рамките на нейните международно признати граници.
Защитата на цивилните граждани и опазването на
жизненоважна инфраструктура по места следва да
бъде абсолютен приоритет.
Свободата, мирът и демокрацията следва да бъдат
запазени и агресията да бъде незабавно прекратена.
В рамките на възможностите си, българските общини са в готовност да подкрепят своите партньори от Украйна.
Надяваме се на скорошна деескалация, диалог и
дипломация за преодоляване на настоящата криза.
Нашите мисли и подкрепа са с Вас!
С уважение:
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра

ОБЩИНА МЕЗДРА
уведомява гражданите, които искат да окажат
ПОМОЩ НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА,
потърсили убежище на територията на Република
България (включително предоставяне на частни жилища за настаняване, трудова заетост, материални
дарения и др.), да се обръщат за координиране
на тези съвместни действия на тел. 0878 27 33
50 - Нели Минева, заместник-кмет „Икономическо
развитие, социални и хуманитарни дейности“.
На този етап Община Мездра има следните възможности за подпомагане на украински граждани,
потърсили временна закрила у нас:
• Апартамент в гр. Мездра - общинска собственост,
102 кв. м., четиристаен;
• Кризисен център на Фондация „Бъдеще и Надежда“ в с. Брусен - 6 места за настаняване;
• Жител на с. Типченица, с възможност за настаняване на 2 семейства;
• Фондация „Проект Северозапад“, с която Община
Мездра работи в партньорство, има възможност да
осигури безплатен топъл обяд на до 20 лица.
Стотици хора в беда се нуждаят от нашата помощ сега! Нека им покажем, че заедно можем повече!
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Събития

ОБУЧЕНИЕ НА КМЕТОВЕ
И СПЕЦИАЛИСТИ „АОН“
Oбучение на кметове, кметски наместници и специалисти
„Административно
обслужване на населението“
(„АОН“) проведе Община
Мездра. Директорът на Дирекция „Местни приходи, ГРАО“
Пепа Христова инструктира
присъстващите относно работата с програмния продукт
„Матеус“ - единен софтуер за
обработка на местни данъци и
такси, който позволява лесно
администриране и поддържане на регистър на гражданите,
регистър и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетна дейност.
Христина Петкова, юрисконсулт „Правно-нормативно
обслужване“, припомни на

селските кметове какви са техните задължения във връзка
с връчването на съобщения,
призовки и съдебни книжа по
реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданско процесуалния кодекс,
Наказателно-процесуалния
кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Велислава Илиева, гл. експерт
„Кабинет - координация ръководен персонал, Кметства,
Общинска администрация и
взаимодействие с Общински
съвет и държавни институции“, направи разяснения
относно предоставянето на
административни услуги по
Закона за нотариусите и нотариалната дейност и по Закона
за гражданската регистрация.

Кметът Иван Аспарухов и
зам.-кметът „Стратегическо
планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ инж. Николинка

Кътовска дискутираха със
селските кметове кои обекти
ще бъдат включени в Инвестиционната програма от Бюдежет 2022 на Община Мездра.

СИРНИ
ЗАГОВЕЗНИ В ДЪРМАНЦИ
трета поредна година, бяха стави атрактивно огнено шоу,

С тематична поетична програма, огнено шоу и фолклорни танци в Неделята
Сиропустна, която тази година се падна на 6 март, в село

Дърманци отпразнуваха големия християнски и народен
празник Сирни Заговезни.
Организатори на честването,
което се прави на открито за

Кметство Дърманци и Народно читалище „Подем-1926“.
По този повод на площада в
селото беше запален внушителен огън, около който, въпреки мразовитото време, се
събраха множество жители и
гости на селището. Празничната програма откриха деца
от литературния клуб към
дърманското читалище с ръководител Венцислава Шопова, които рецитираха стихове
за прошката.
Театрална група „ТЕМП“
при Военен клуб - Враца с художествен ръководител и режисьор Георги Врабчев пред-

изградено върху фолклорни
мотиви, а Средношколският
танцов състав към НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра с
художествен ръководител и
хореограф Мирослав Аспарухов изпълни тракийски
танц „Копаница“ и северняшки танц „По гроздобер“.
За финал на площада се
изви традиционното Сирнишко хоро, на което се хвана мало и голямо. Честването
на жизнерадостния празник
уважиха кметът на общината
Иван Аспарухов и кметът на
Дърманци Димитър Тронков.

Етнографска изложба

ЖЕНАТА - КРАСИВА ПРЕЗ ВСИЧКИ ВРЕМЕНА
По повод 8 март в НЧ „Просвета
1925” беше открита Етнографска
изложба под наслов „Жената - красива през всички времена“. Тя е
подредена по инициатива на Моника Петкова, секретар на градското
читалище, и на Милка Пухалска
от Краеведското дружество. В експозицията са представени повече
от 70 автентични дамски аксесо-

ари, тоалети и
бижута,
които
пресъздават модните тенденции
и домашния бит
от 50-те, 60-те и
70-те години на
миналия век. Акцент в изложбата са множество
елегантни дамски
наметки,
шалове и кърпи,
изработени от
различни материи.
Интерес представлява ръчно плетена наметка с ламe, предоставена
от Мариана Серафимова, председател на НЧ „Просвета 1897“ - с.
Долна Кремена. Любопитство будят също фино бродирана ленена
покривка за маса и дамски рокли,
извезани с шевици, съхранени от
дългогодишния главен архитект
на Община Мездра Анета Гергова,
както и женски дрехи, бродерии
и тъкани, дарени от Пенка Караиванова от Мездра и от Миленка
Вутова от с. Синьо бърдо. Оригиналните образци на дамската мода
от епохата на социализма допълват изящни ръкоделия, бижута,
вещи и др., подредени в няколко
тематични къта. Сред останалите
експонати са модни списания и
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грамофонни плочи.
„Изложбата ще върне спомените на хората, които познават този
период, каза при откриването на
изложбата Моника Петкова. Посетителите ще имат възможност
да разгледат интересни аксесоари,
бижута, дрехи и предмети на бита.
Чрез тази изложба искаме да покажем, че всеки период от живота на
жената има своя чар.“ „Освен да
бъде красив домът й, жената винаги се е стремяла самата тя да бъде
красива, сподели Милка Пухалска.
Да покаже всичко хубаво, което има
в себе си. Стремежът й към красота
на дрехите, които носи, съвсем не е
случаен. Той се ражда от желанието
й да изглежда красива, от нейната
фантазия, наред с мисията й на пазителка на традициите.”
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Читателят споделя

УВАЖЕНИЕТО НЕ Е
ЗАБРАВЕНА ДУМА

Като пенсионер редовно си купувам вестниците „Минаха години“
и „Златна възраст“. В един от януарските броеве на в. „Златна
възраст“ прочетох следното „материалче“ от Димо Райков - българин, който живее със съпругата си във Франция: „Кметството
във Франция ни прати 100 евро за празниците“. „Материалчето“
е малко по обем, но… твърде съдържателно. Ще цитирам част
от него: „Всяко кметство в 67-милионна Франция се грижи за възрастните хора. Ето, и ние с моята съпруга получихме „блага“ за
Коледа и Нова година. За всеки един по бутилка ликьор от кестени, поздравителна картичка от кмета социалист и чек от 100 евро
за подпомагане на тока и парното… В „този“ ден на този подарък
са се радвали… 2000 души! Така ли е в България?“ Не след дълго
си отговоря на въпроса: „И понеже зная начина на мислене на
част от моите сънародници, държа да отбележа - не го пиша да се
хваля, нито да критикувам, нито да дразня някого, просто искам
да споделя моята човешка и българска спонтанна радост от един
хубав жест на френската държавност към възрастните хора“.
И тъй като не малка част от бащите и майките у нас са пенсионери, ще се опитам да добавя нещо към горецитираното от
българин-пенсионер, живеещ в България, т. е. от мен. В края на
2021 г. всички пенсионери получихме увеличение на добавката
(от 50 лв. на 120 лв.) за няколко месеца. Народното събрание
прие Мораториум върху цената на тока за бита до м. март 2022 г.
А тези над 60-годишна възраст, които са ваксинирани срещу коронавируса, получиха и по 75 лв. Дотук добре, но не мога да отмина
цените (особено на хранителните стоки, а и не само на тях), които
динамично вървят нагоре.
Може да се стори странно, но възприех написаното от г-н Райков и като Почетен гражданин на родния ми град Мездра. Заедно
с Плакета за това Почетно гражданство, стои и този от честването
на 90-годишнината на ОУ „Христо Ботев“, на което съм бил директор. И двата са поставени на видно място в дома ми. Не крия, че
се гордея с тях. Когато пък пребиваваме със съпругата на село
(месеци наред), тези плакети пак са с мен.
Помолих и получих от редактора на в. „Мездра XXI век“ справка
за удостоените със званието „Почетен гражданин на Мездра“. От
нея става ясно, че досега с него са удостоени 65 души. Като пръв
Почетен гражданин е определен на два пъти (1943 г. и 1946 г.)
Иван Балабанов - за дарителска дейност. Непосредствено след
него е Павел Матев и няколко професори (1969 г.) във връзка със
създаването на Градската художествена галерия. От всичките 65
почетни граждани само един - инж. Цветко Петков, бивш кмет на
общината, е удостоен със званието посмъртно.
Каква е връзката на цитирания материал във в. „Златна възраст“ с Почетното гражданство? На първо място ще отбележа, че
абсолютно приемам моралната стойност на това Почетно звание.
А във връзка с „материалчето“ на г-н Райков не бих имал нищо
против, като Почетен гражданин, да получа една поздравителна
картичка за Коледа и Нова година. Разбирам, че някой би ми опонирал: „Времето на картичките отдавана е отминало!“. Добре, но
защо във Франция това не е така? Да казвам ли как тази картичка
би ми повлияла, дори и като зачитане - че все още ме има, че съм
между живите...
Не държа на бутилката ликьор, която е получил Димо Райков.
Без да съм трезвеник, години наред основно „питие“ при мен
е чаят. Що се касае за чека от 100 евро, добре са им го дали.
Въпрос на възможности. Ние тук (независимо дали си Почетен
гражданин, или не) като пенсионери си получaваме своето. Там е
работата, че пенсията ми е твърде далеч от максималната, но…
такава съм я изработил, с 45-годишен стаж.
Дали като Почетен гражданин или не, не съм забравил (а знам
как се почувствах), когато от отдел „Култура“ на Община Мездра
получих Програмата и Покана да посетя която и да е проява от
Празниците на културата „Мездра май 2021“. С интерес и чувство
на благодарност прочетох празничното приветствие от Кмета на
общината по случай Коледа и Новата 2022 г., поместено във в.
„Мездра XXI век“.
Не мога да пропусна и друг факт - честването на 90 години ОУ
„Христо Ботев“. Като бивш директор на училището бях поканен
и участвах в тържествения Учителски съвет. След честването
ежегодно получавам календар за следващата нова година от училището. Календарът е оформен със снимки, отрязващи основни
дейности на това учебно заведение. Доколкото разбрах, такива
календари получават и други пенсионирани учители, както и бивши директори. Така в семейството ми целогодишно присъства
ОУ „Христо Ботев“. Как да не бъда благодарен!
Пиша всичко това не, за да се хваля, нито да критикувам, нито
да дразня някого. А и защо да го правя аз, 83-годишният! При
това не става въпрос само за мен. Има и други Почетни граждани
на Мездра, които едва ли биха имали нещо против да бъдат зачетени с картичка или с нещо подобно. Не ще и съмнение, че тук
не става дума само за желание, но и за възможности на самата
община, за решение на Общинския съвет, който определя (дава)
това почетно звание.
Наскоро с мой бивш студент си честитихме 2022 г. Казах му,
че изпитвам известно притеснение от наличието на три двойки в
цифрите на Новата година. А той ми отговори: „Е, г-н Доков, като
съберем двойките, се получава числото шест, така че…“. Нека
бъдем оптимисти!
ДИМИТЪР ДОКОВ,
Почетен гражданин на Мездра
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Спорт
„А“ РХГ

ХАНДБАЛИСТИТЕ С ВТОРА
ПОБЕДА ПРЕЗ СЕЗОНА
Мъжкият отбор на ХК Локомотив (Мездра) постигна
втора победа през сезона в
първенството по хандбал в
„А“ РХГ. В среща от 16-ия
кръг на шампионата момчетата на треньора Евгени Йоловски се наложиха над ХК
Левски (Левски) с 35:32 (на
полувремето 17:11). Двубоят
се игра в плевенското село
Българене.
Най-много попадения за победителите - 10, отбеляза Валентин Гачев. 8 гола добави
руснакът Илья Буцких, който

вече има в актива си 100 точни попадения от началото на
сезона и заема второ място
в листата на голмайсторите
в групата, непосредствено
след топреализатора през последните два сезона Преслав
Станчев (Осъм - Ловеч). 6
пъти се разписа Милен Валентинов, по 4 гола вкараха
Владимир Михайлов и Илиян Младенов, а 3 - Никола
Кръстев.
„Заслужена победа за нашите момчета, поздравявам ги с
успеха, коментира по този по- вод инж. Георги Валентинов,
председател на ХК Локомотив (Мездра). Страхотна игра
на вратаря Георги Вълков и
на целия отбор като цяло!“
Във временното класиране, два кръга преди края на
шампионата, ХК Локомотив
(Мездра) е на осма позиция
с 4 точки и голово съотношение 356:408 (-52) - актив,
натрупан след 2 победи и
12 загуби. Седми е Левски

(Левски) с 6 т., а на последното, десето място е Добруджа (Добрич) без спечелена
точка.
Начело в таблицата са Локомотив (Горна Оряховица)
и Спартак (Варна) с по 22
точки, като варненци имат
мач по-малко. Трети е Шумен 61 (Шумен) с 20 т. Топ 6
допълват Пирин-64 (ГД) с 18
т., Чардафон (Габрово) с 15 т.
и Осъм (Ловеч) с 11 т.

М19 В ОСПОРВАНА БИТКА ЗА ПЪРВОТО МЯСТО
Четирима състезатели
на ХК Локомотив (Мездра) получиха повиквателни за националните отбори М18 и М20
В заключителен етап навлезе първенството по
хандбал при младежите
до 19 г. (М19) в Национална група „Б“. В поредния,
пети турнир, който се проведе в Ловеч, тимът на ХК
Локомотив М19 (Мездра)
постигна две победи. Младите локомотивци разгромиха своите връстници от
Беласица (Петрич) с 30:12
и се наложиха над Интер
(Благоевград) с 29:21.
Начело в класирането в
групата е Локомотив (Мездра) с 14 точки и голова разлика 235:140 (+95) - актив,
натрупан след 7 победи и 1
загуба. Със същия точков
актив, но с по-лошо голово съотношение - 244:196
(+48), на второ място е Полюс-ТМ (Плевен). Трети е
Интер (Благоевград) с 10 т.,

следван от Осъм (Ловеч) с 8
т., Беласица (Петрич) с 3 т.
и Левски (Левски) с 1 т.
Последният, шести, решителен турнир за крайното класиране в Национала
група „Б“ е на 27 март в

Българене. Съперници в
него ще бъдат Левски (Левски) - Осъм (Ловеч), Полюс-ТМ (Плевен) - Локомотив (Мездра), Осъм (Лч)
- Полюс-ТМ (Пл) и Локомотив (Мз) - Левски (Левски). Същия ден
Интер приема в
Благоевград Беласица (Петрич).
За Държавния
финал в тази възраст се класират
заелите
първо
място в трите
Национални групи + победителят
в квалификационен турнир, в
който ще вземат
участие класиралите се на второ
място в групите.
Междувремен-

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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но четирима състезатели
на ХК Локомотив (Мездра)
получиха повиквателни за
националните отбори на
България - юноши, родени
2004/2005 г. (М18) и младежи, родени 2002/2003
г. (М20). Вратарят Георги
Вълков е включен в разширения състав на юношеския национален тим
до 18 г., който се подготвя за участие в M18 EHF
Championship 2022 (0713.08.2022 г., Израел), а лявото крило Валентин Гачев,
левият гард Милен Валентинов и разпределителят
Илиян Младенов - в младежкия национален отбор
до 20 г., който в началото
на лятото ще вземе участие
в M20 EHF Championship
2022 (01-10.07.2022 г., Варна).
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Северозападна Трета лига

ПРОГРАМА
ПРОЛЕТ 2022

XVIII кръг, 19 февруари 2022 г. (събота), 14:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Павликени (Павликени) 1:1
XIX кръг, 26 февруари 2022 г. (събота), 14:00 ч.
Академик (Свищов) - ОФК Локомотив (Мездра)
3:0
XX кръг, 5 март 2022 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Пещера (Галата) 0:1
XXI кръг, 12 март 2022 г. (събота), 14:30 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) - ОФК Локомотив
(Мездра) 0:0
XXII кръг, 19 март 2022 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Вихър (Славяново) 2:1
XXIII кръг, 26 март 2022 г. (събота), 14:30 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) – почива
XXIV кръг, 2 април 2022 г. (събота), 17:00 ч.
Спартак (Плевен) - ОФК Локомотив (Мездра)
XXV кръг, 9 април 2022 г. (събота), 17:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Бдин 1923 (Видин)
XXVI кръг, 16 април 2022 г. (събота), 17:00 ч.
Ботев II (Враца) - ОФК Локомотив (Мездра)
XXVII кръг, 22 април 2022 г. (петък), 17:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Левски 2007 (Левски)
XXVIII кръг, 30 април 2022 г. (събота), 17:00 ч.
Локомотив (Горна Оряховица) - ОФК Локомотив (Мездра)
XXIX кръг, 7 май 2022 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Етър ВТ II (Велико
Търново)
XXX кръг, 11 май 2022 г. (сряда), 18:00 ч.
Ювентус 95 (Малчика) - ОФК Локомотив (Мездра)
XXXI кръг, 14 май 2022 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Локомотив 1927 (Дряново)
XXXII кръг, 21 май 2022 г. (събота), 18:00 ч.
Севлиево (Севлиево) - ОФК Локомотив (Мездра)
XXXIII кръг, 28 май 2022 г. (събота), 18:00 ч.
ОФК Локомотив (Мездра) - Дреновец (Дреновец)
XXXIV кръг, 4 юни 2022 г. (събота), 18:00 ч.
Партизан (Червен бряг) - ОФК Локомотив (Мездра)

В следващите дни рожденици са:
• инж. Делян Дамяновски, Изпълнителен директор
на НАПОС-РБ - на 27 март,
• Гена Кръстева, кметски наместник на с. Лик - на
1 април,
• д-р Митка Лечева, личен лекар - на 1 април,
• д-р Ивайло Тодоров, общински съветник - на 3
април,
• Катя Костова, гл. експерт в ЦУИГ при Община
Мездра - на 4 април,
• Надежда Йорданова, общински съветник - на 4
април,
• Красимир Тодоров, председател на ПК „Труд“ на 4 април,
• Андреас Испиридис, ИД на „Хемус-М“ АД - 4
април,
• Грациела Борисова, банков служител - на 6 април,
• Костадин Иванов, общественик - на 7 април.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 21 март в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Култура и История
In memoriam

ПОЕТИЧНО ВЪЗПОМЕНАНИЕ
ЗА КАПИТАН ДЯНКО КЪНЧЕВ
На 22 март 2022 г. се навършиха
25 години, откакто отплава към безсмъртието нашият земляк, поетът
капитан далечно плаване Дянко
Кънчев. Той е роден на 04.12.1938
г. в с. Раданово, Великотърновско.
По-късно се премества със семейството си да живее в Мездра, където
завършва основно и средно образование. През 1956 г. е приет във ВНВМУ „Никола Й. Вапцаров” - Варна,
специалност „Навигация”.
Известно време е редактор на
многотиражка, след което постъпва
в Параходство „Българския морски
флот” (БМФ) като моряк на моторен
кораб „Любен Каравелов”. От 1968 г.
до 1976 г. служи в Параходство „Български танкерен флот” - Бургас, като II
помощник-капитан на моторен танкер „Чумерна”. През 1976 г. отново се завръща в БМФ като старши помощник капитан на моторен танкер „Резвая”,
а през 1979 г. придобива правоспособност „капитан далечно плаване”,
която длъжност изпълнява на танкерите „Хан Аспарух”, „Осъм”, „Велека”,
„Струма” и „Резвая”. Плава и под чужд флаг, включително кувейтски по
време на войната в Персийския залив (1990-1991 г.). Освободен е от БМФ
на 21 февруари 1997 г.
Първоначално живее във Варна, а по-сетне се премества в „града на
поетите” - Бургас. Семеен е, има двама синове-близнаци Камен и Тодор.
Автор е на стихосбирката „Дим на хоризонта” (ДИ - Варна, 1962 г.), която
е преиздадена през 1998 г. (ИК „Гебра” - Враца). Публикувал е стихове в
централния и в регионалния печат. През 2016 г. Издателство „Либра Скорп”
преиздаде книгата, като в нея са добавени още негови стихотворения, разкази, публицистика, интервюта и спомени на негови колеги и приятели.
Дянко Кънчев си отиде от този свят на 22 март 1997 г. За нас, неговите
близки и приятели, остана голямата му любов към морето и поезията. Поклон пред паметта му!
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НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ…

Продължава от стр. 1
В конкурса „Жените в
изкуството” се изявиха
14 художнички, в т. ч. три
дебютантки - Василка
Коловска, Деница Христова и Румяна Стоянова.
Останалите участнички
са Анна Митова, Даниела
Савова, Кристина Котларска, Мария Цолова,
Нели Стоянова, Росица
Петкова, Светла Дамяновска, Снежана Петрова, Стела Цветкова, Теменужка Маринова и Феня
Каранейчева. Сътворените от тях 36 произведения на изобразителното
изкуство бяха подредени
в обща художествена изложба.
С първа награда комисията с председател заместник-кмета Нели Минева
отличи Нели Стоянова за
живописното платно „Български багри“. Втора награда спечели Росица Петкова

Първа награда: „Български багри“, Нели Стоянова
за натюрморта „Весели теменужки”, а трета награда
заслужи Кристина Котларска за графиката „Вече на
брега”.
Всички участнички в двата конкурса получиха цветя,
грамоти, Алманах „ЕскусII” и новоиздадения албум с
репродукции „Хубава Мез-

дра“, а призьорите - и парични награди. Отличията
връчи кметът на общината
Иван Аспарухов, който благодари на дамите творци за
създадените от тях красиви
творби в багри и в мерена
реч и им пожела по-добри
дни и творческо вдъхновение и занапред.

СВЕТЪТ НА LEGO

ПРОЩАВАНЕ

Недей да казваш:
„Нямам вече син.”
Сълзите ти не ще ме върнат, мамо.
Един съм ти,
Но няма да остана,
защото моето призвание ме вика.

Недей да казваш:
„Тук е твоят дом.”
Не, моят дом са пътищата сини
по всички ширини и дължини,
където белият ми кораб ще премине.
Не ми е нужно тихото огнище.
Благословията ти искам само.
Не ми я даваш.
Нищо!
Тръгвам!
Сбогом, мамо!

Втора награда: „Весели теменужки“, Росица Петкова

Трета награда: „Вече на брега“, Кристина Котларска
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В началото на м. март в Археологически комплекс „Калето“ беше отрита изложба на модели под наслов
„Светът на LEGO”. Колекцията e
събирана в продължение на 6 години
от Даниел Коловски, третокласник в
ОУ „Христо Ботев“. Тя включва 150
комплекта от различни LEGO серии,
като за направата им са използвани
над 100 000 части. Сред тях е най-големият LEGO конструктор в света
- този на легендарния кораб „Титаник”, съграден от повече от 9000
части. А така също космическият кораб на Люк Скайуокър от емблематичната филмова сага „Междузвездни войни”, изследователски кораб с
дълбоководна сонда, затворнически
остров, щаб на бреговата охрана, aрктическа мобилна изследователска
база, космическа совалка, лунен модул на NASA „Аpollo 11”, планински
полицейски щаб и др.
Първите си стъпки в приказния
свят на LEGO 9-годишният днес
колекционер направил, когато е бил
само на 3 годинки, насърчаван от
своя баща - капитан далечно плаване
Владимир Коловски. „Тати ми купи
първото LEGO и на мен ми хареса
да строя“, сподели Даниел, който,
наред с това хоби, има разностранни интереси - играе шах, свири на
пиано, обича да решава математически задачи. Освен „Титаник“, сред
любимите му модели са Екскаватор
Liebherr R 9800, Средновековен замък и Градски център.
„Искрено се надявам пъстрата из-

ложба да предизвика широки усмивки по лицата ви и да остави у вас
приятни спомени, каза при откриването на изложбата Владимир Коловски. LEGO комплектът не е просто
играчка - това е страст, изпълнена с
детска радост. При построяването на
който и да е от моделите се следват
точно определени стъпки, изисква
се голяма концентрация и търпение.
Неописуемо е изживяването човек
да вижда как купчинката разноцветни „тухлички“ се превръща в остроумна играчка пред него. Голяма част
от моделите са точни и умалени копия на действително съществуващи
обекти: космически, строителни, архитектурни…“

Антология „Ескус“
„Чавка му е изпила ума“
народна мъдрост
безУМие
не ме разбирайте
погрешно
но съм изморен от новини
било то фалшиви или не
- това е вече без значение искам да поспя
събудете ме когато
намерите ЧАВКАТА
10.03.2022 г. Юли Пухалски
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Първа награда

СМИСЪЛ

Отварях си очите нашироко.
И неведнъж затварях ги за
„близки“.
Преглътнах не една неправда
надълбоко.
А моите саможертви не
стоплиха никой.
И много изживях животи
чужди.
(За своя не намирах вечно
време.)
Отрицанията са винаги заблуди,
докато не осъзнаеш колко са
ти взели.
И не по моя мярка е тъгата,
която по принуда ме облича.
Ала, такива са, уви, нещата.
Което ме погубва, го привличам.
И всеки ден е Надежда за
промяна,
а вечерите - все Разпети петък.
Дали, когато се изгубвам в
Ада,
намира някой Смисъла проклети.
Диана Иванова

Втора награда

И СЛЕД МЕН…

И след мен ще има ден
с окъпана в луна пътека.
И след мен ще има нощ,
огряна от слънце лъчисто.
И след мен… но почакай…
Напредва алцхаймера напористо…
А ти помниш ли слънце в нощта,
омайни звездите във очите ни светят.
И денят, когато се сля със нощта,
а близки, замаяни, ни дават съвети…
Когато двама - невинни души,
навлязохме в тъмна гора с непознати пътеки,
а слънцето завари ни - разрушили стени,
проумели - Това е навеки!
И помниш ли, пак слънце, звезди
крепяха умело живота ни крехък,
отгледахме още невинни души,
избягвайки и хомот, и ремък.
И радвам се днес, че мойте следи,
преплетени с твойте ще светят в небето,
да показват друг път, на неродени още звезди,
които да продължат битието…
И, знаеш ли, светът се мени,
вече не помня кой беше, кога си роден…
Но все пак след мен ще има сияйни лъчи,
и въпреки всичко ще бъде - след мен!
Галя Василева

Трета награда

ПОНЯКОГА

Понякога е много тихо в душата ми,
бих казала направо празен кладенец.
Чуваш само тихите стъпки на вятъра,
обикалящ прозорците на хората.
Понякога е много топло в душата ми,
огънят е разгорял отровата на яда
и болката горчиво разочарование.
Чуваш само как тихо говорят
две сиви врабчета в клонките на живота ми.
Понякога е много самотно в душата ми,
всички сълзи са пресъхнали.
Няма неотговорени въпроси,
чуваш само песента на щурчето,
намерило дом горе високо на балкона.
Тогава идва утехата и сяда на масата
пред червената свещ и парчето хляб.
Светлината задушава мрачните мисли,
а хляба ще засити душата до утре…
Павлина Русева
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