Verba volant, scripta manent

МЕЗДРА, 5 - 19 МАЙ 2022 г.
48-и ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА „МЕЗДРА-МАЙ“

ПРОГРАМА

4 май 2022 г. (сряда)
15:00 ч. - Първи детски международен фестивал „Мездра-май“ (пл. „България“).
19:30 ч. - Концерт на Маргарита Хранова и на Врачанската
филхармония (пл. „България“).
5 май 2022 г. (четвъртък)
15:00 ч. – Първи детски международен фестивал „Мездра-май“ (пл. „България“).
19:30 ч. - Концерт на Михаела Филева (пл. „България“).
21:00 ч. - Концерт на Теа Тайрович (пл. „България“).
6 май 2022 г. (петък)
9:00 ч. - Празнична литургия в Храм „Св. Георги Победоносец“ - гр. Мездра.
10:00 ч. - Ритуал за издигане флаговете на Република България, Община Мездра и Европейския съюз по случай Деня на
Мездра (пл. „България“).
10:00 ч. - Пътуващо читалище „Бащино огнище“ на Ивайло
Шопски с (пл. „България“).
19:30 ч. - Концерт на оркестър „Шевица“ (пл. „България“).
21:00 ч. - Концерт на Деси Добрева, „Лудо младо Бенд” и
Танцова формация „Гераци” (пл. „България“).
7 май 2022 г. (събота)
10:00 ч. - Втори фестивал на клубове и школи за необработен фолклор „Хорцето на Дефилето“ и изпълнения на Светла
Дукатева, Светлин Миланов, Евелина Александрова, Ансамбъл „Мездра”, Танцов състав „Хемус“ - Враца, оркестър „Млади тракийци“, Виолета Калинова и Катя Башева (пл. „България“).
16:00 ч. - Чаена церемония за отбелязване на Дните на
японската култура в България (КИБИ „Лотос“).
9 май 2022 г. (понеделник)
11:00 ч. - Честване Деня на Европа и Ден на победата (пл.
„България“).
18:30 ч. - Откриване на ХХІ Общински турнир по футбол на
малки врати (СУ „Иван Вазов“).
10 май 2022 г. (вторник)
16:00 ч. - Панорама на образованието 2022 (пл. „България“).
11 май 2022 г. (сряда)
17:30 ч. - Премиера на книгата „700 дни” от Светла Дамяновска (Археологически комплекс „Калето“).
12-14 май 2022 (четвъртък-събота)
20:30 ч. - Панорама на планинарското, приключенско и екстремно кино „Ехо от Банско филм фест“ (пл. „България“).
14 май 2022 г. (събота)
10:00 ч. - Градско индивидуално първенство по класически
шахмат за ученици (ШК „Локомотив“).
17 май 2022 г. (вторник)
10:00 ч. - Футболен турнир на детските градини (стадион „Локомотив“).
14:00 ч. - Седми лекоатлетически турнир за ученици I-IV клас
„Най-добрите” (СУ „Иван Вазов“).
19 май 2022 г. (четвъртък)
10:00 ч. - Четвърти турнир по хандбал „Малки локомотиви”
(СУ „Иван Вазов“);
10:00 ч. - Честване на 50-годишния юбилей на Детска градина „Мир” - гр. Мездра (ДГ „Мир“).
20 май 2022 г. (петък)
14:00 ч. - ХІ Майски краеведски четения (Заседателна зала
на Община Мездра).
21 май 2022 г. (събота)
17:00 ч. - Седми „Мездра Рок Фест“ (пл. „България“).
24 май 2022 г. (вторник)
9:30 ч. - Празничен концерт по случай Деня на светите братя
Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура
и на славянската писменост и награждаване на изявени ученици, групи и състави (пл. „България“).
25 май 2022 г. (сряда)
17:30 ч. - Премиера на книгата „Синеока лирика” от Надежда
Нинова (Археологически комплекс „Калето“).
27 май 2022 г. (петък)
14:00 ч. - Втори общински ученически конкурс рецитал на
Вазови творби (Център за подкрепа за личностно развитие).
28 май 2022 г. (събота)
10:00 ч. - Градско индивидуално първенство по класически
шахмат за мъже и жени (ШК „Локомотив“).
29 май 2022 г. (неделя)
10:00 ч. - XVI Национален фолклорен събор „Де е българското“ (Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа“ - с. Очиндол).
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ЦЕНА: 0,40 лв.

ЦОП И ДНЕВЕН ЦЕНТЪР
ОТВОРИХА ВРАТИ В МЕЗДРА
Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства бяха официално открити в гр. Мездра. Те
са изградени по Проект „Нови
услуги за децата на Мездра и
техните семейства“, реализиран по ОП „Региони в растеж“,
а предоставянето на двете нови
социални услуги се извършва
по Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център
за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Мездра“, който Община
Мездра изпълнява по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Лентата на новата придобивка прерязаха зам.-министърът
на труда и социалната политика Иван Кръстев, председателят на Държавната агенция за
закрила на детето (ДАЗД) д-р
Елеонора Лилова, областният
управител на Враца Стефан
Красимиров и кметът на Мездра Иван Аспарухов. Церемонията уважиха представители
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на регионални и на
местни структури на държавни институции, на социални,
здравни, учебни и детски заведения, на неправителствения
сектор и на фирми изпълнители на строително-монтажните
работи.
В словото си кметът Иван
Аспарухов благодари на регионалното и на социалното

министерства, на общинския
отдел „Образование, социални
дейности и здравеопазване“
и на всички останали, допринесли за „спасяването“ на
първия проект, който е трябвало да бъде завършен още в
края на 2019 г., но е бил пред
провал поради безхаберието
на предишната общинска управа - мандат 2015-2019 г. „Когато правим политика, заяви
Аспарухов, трябва да имаме
предвид, че тя може да бъде
осъществена само по един начин: държава - община - местна общност. Тези два центъра,
които откриваме днес, са плод
на огромните усилия на много
хора, за което още веднъж им

благодаря. Община Мездра ще
откликва винаги на държавната политика, не само в социалната сфера. А ако трябва с
нещо да се помага - ние ще помагаме, както сме го правили и
досега.“
Приветствия
отправиха също
заместник-министър
Иван
Кръстев, председателят на ДАЗД
д-р
Елеонора
Лилова и областният управител
Стефан Красимиров. Водосвет
за здраве отслужи отец Данаил

Цинцарски. Поздравителна
програма изнесоха Вокална
група „Детски свят“ и мажоретният състав при Център за
подкрепа за личностно развитие.

ЗДЕНКА ТОДОРОВА ПРЕДСТАВИ „ПОСЛАНИЯТА
НА ОБРОЧИЩАТА“ И „КЪМ ЦАРИБРОД И ЗА НЕГО“
Зденка Тодорова - правозащитник, журналист и писател, която
е родена в Цариброд, Западните
покрайнини, представи в Мездра
своите последни две книги - „Посланията на оброчищата“ (2019 г.)
и „Към Цариброд и за него“ (2021
г.). Двойната премиера се състоя
по покана на инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор
на НАПОС-РБ.
„Посланията на оброчищата“
е плод на дългогодишните краеведски проучвания на авторката,
благодарение на които научаваме интересни неща за магията
на „каменните слънца“, с които
е осеяно българското етническо
землище. „Оброчищата са една
голяма загадка, каза при представянето на книгата Зденка Тодорова. Те са една хилядолетна
българска история, в която са
преплетени много неща: култът
към Слънцето, култът към камъ-

ка, култът към дървото, култът
към водата, култът към родовата
памет, култът към най-стария човек във фамилията, култът към
символите, култът към традициите… Всичко това е преплетено в
оброчищата. Енергията на оброчищата е голяма. Както казваше
един столетник от с. Протопопинци, Царибродско, дядо Есто
Йотов (светла му памет!): „Оброчищата со сила - сила голема!
Гледай да ги разбереш изнутра!“
И наистина те са „сила голема“,
която с думи не може да се опише.“
„Към Цариброд и за него“ е
последната, девета книга на
Зденка Тодорова. Тя дава ценна информация за миналото
на Цариброд и за осем видни
български интелектуалци, посетили или пребивавали за
кратко в него: писателите Иван
Вазов, Алеко Константинов и

Константин Константинов, учителят Петър Дънов, лечителят
Петър Димков, художникът Георги Машев, капелмайсторът
Тодор Наумов и журналистът
Каран Дончев. „Тези знакови
личности оставят трайни следи
в Цариброд. Те са знакови както
за България, така и за българите от Западните покрайнини,
подчерта Тодорова. Периодът,

който разглеждам в книгата, е от
Освобождението до 1944 г. Мисля, че в него се крие истинската
същност на Цариброд и енергията на творческия потенциал на
българите в него“.
С финансовата подкрепа на
Община Мездра всичките 21 читалища в общината обогатиха
своя библиотечен фонд с книгата „Към Цариброд и за него“.
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Събития

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРИЕ БЮДЖЕТ 2022
Общинският съвет прие бюджета на Община Мездра за
2022 г. Решението беше взето
на априлската сесия с 16 гласа
„за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“ от присъстващите в
залата 21 съветници.
Финансовата рамка на Бюджет 2022 е 29 944 050 лв. За
финансиране на делегираните
от държавата дейности са планирани средства в размер на
16 094 407 лв., а очакваните
местни приходи са в размер
на 13 849 643 лв. По отношение на собствените приходи
прогнозата е направена при
непроменени данъчни ставки
спрямо 2021 г. на местните
данъци и такси. Държавният
трансфер за местни дейности
е в размер 3 560 400 лв.
В разходната част на бюджета са заложени 142 318 лв. за
дофинансиране на държавни дейности със средства от
собствени приходи, в т. ч. над
100 хил. лв. в сферите на образованието, културата, социалното осигуряване и грижи.
Инвестиционната програма е
в размер на 5 319 081 лв.

„Гласуваме един бюджет,
който подхожда на нашата
община - с един сериозен размер от близо 30 млн. лв., каза
при представянето на Бюджет
2022 кметът Иван Аспарухов.
Огромна част от него е формирана от местни приходи, което
е изключително благоприятно
от гледна точка на стабилността на бюджета. За което
съществен дял има подобрената значително събираемост

на местните данъци и такси.
Стремили сме се да удовлетворим в огромна степен желанията на кметовете на населени места относно включване
в капиталовата програма на
заявените от тях обекти, както
и на средствата, предвидени за
поддържане на обществените
територии и за реализиране
на допълнителни прояви и
обекти. Осигурили сме също
необходимите средства за

нормалното функциониране
на социалната сфера, образованието, културата и др.
Другото важно нещо, каза в
заключение Аспарухов, e, че
работим в обстановка, в която
нямаме достъп до средства от
Националния план за възстановяване и устойчивост и от
европейските програми и проекти в новия програмен период 2021-2027 г., които все още
не са стартирали.“
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ОБЩИНА МЕЗДРА обявява

ОСМИ СИМПОЗИУМ
ПО СКУЛПТУРА „МЕЗДРА 2022”

Статут на Симпозиум по скулптура „Мездра 2022“:
1. Симпозиумът по скулптура „Мездра 2022” се организира от Община
Мездра със съдействието на фирмите „Хемус-М” АД и „Йотов Стоун” ЕАД
- гр. Мездра.
2. На скулпторите ще бъде осигурен материал (един или няколко блока
общо) до 2 куб. м. Материалът ще бъде обрязан, съобразно посочените
размери в проекта на всеки участник. Допуска се използването и на други
материали, донесени от авторите.
3. В срок до 21 април 2022 г. кандидатите за участие в симпозиума
представиха на организаторите заявка, автобиография, проект и скица
с размерите на необходимия камък. Проектите трябва да са съобразени
със средата, в която ще се монтират скулптурите, за това към регламента
на симпозиума са приложени снимки на площите, на които предстои разполагането на новите скулптури.
4. Организаторите излъчиха жури, което разгледа постъпилите проекти и определи 5 от тях за реализация. Одобрените проекти не могат да
бъдат изменяни. Авторите на определените за изпълнение в материал
проекти ще бъдат уведомени своевременно.
5. Скулпторите ще работят на открито.

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
Годишно отчетно събрание на НЧ „Просвета 1925”
се проведе в гр. Мездра.
На форума присъстваха 78
от общо 150 действителни
членове на читалището.
Отчет за дейността на
културната
институция
през 2021 г. изнесе Валентин Вълчев, председател
на Читалищното настоятелство. В него той очерта
библиотечната дейност и
основните изяви на международно, национално и
регионално ниво на шестте
самодейни и художествено-творчески колективи,
които функционират към
читалището:
Ансамбъл
„Мездра“, Детски танцов състав „Мездренче”,
Вокална група за стари
градски песни „Мездрея”,
Женски народен хор, Литературен клуб „Христо
Ботев“ и Краеведско дружество. Вълчев представи
новия секретар на читалището Моника Петкова и
благодари на бившия се-

лв., в т. ч. 167 799 лв. държавна субсидия и 5 450
лв. постъпления от такси
и членски внос. В разходната част на бюджета за
тази година са предвидени 132 900 лв. за заплати,
осигуровки и хонорари на
читалищните работници и
на ръководители на съставите, 12 500 лв. за издръжка на самодейните колективи, 9 100 лв. за ток, вода
и газ и 6 900 лв. за телекомуникационни услуги,
кретар Валентина Цекова Приет беше Бюджет 2022. закупуване на нови книза нейната дългогодишна В него са заложени при- ги, абонамент и ремонтни
и усърдната работа. Поло- ходи в размер на 173 649 дейности.
жителна оценка за работата на Настоятелството
и на щатните читалищни
работници даде Проверителната комисия в доклада,
изнесен от Бистра Цолова.
Общото събрание прие отчета за дейността на НЧ
„Просвета 1925” през 2021
г., доклада на Проверителната комисия и Основни
насоки за развитие на читалището през 2022 г.

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ИВАН ВАЗОВ” ВЗЕХА УЧАСТИЕ
В МЕЖДУНАРОДЕН ДИГИТАЛЕН ЛАГЕР
Ученици от СУ „Иван Вазов“ - Мездра взеха участие
в международен дигитален
лагер за дигитални кариери
(International Digital Campus
for Digital Careers) в Италия.
Образователният уъркшоп в
областта на STEM обучението
се проведе в Монто̀не, провинция Перуджа, регион Умбрия. Той беше организиран
от Института за висше образование „Леонардо да Винчи“
в гр. Умбѐртиде като част от
Националния план за цифрово училище на италианското
Министерство на образованието, университетите и научните изследвания.
В обучението се включиха
над 120 ученици от различни

региони на Италия, както и
от България и Испания. Те
се съревноваваха в сферата
на дигиталните технологии,
с фокус върху развитието
на уменията, необходими за
ефективно прилагане при решаване на проблеми, използване на публично говорене
и разработване на проекти в
областта на STEM дисциплините.
В състезателния елемент
на програмата бяха заложени обучения и експериментиране, фокусирани върху
развитието на уменията за
приложение за решаване на
проблеми, публично говорене
и разработване на проекти по
STEM предмети. Дигитални-
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ят лагер включваше обучителни сесии и лабораторни
дейности за проектиране и
разработване на прототипи, с
подкрепата на фасилитатори и
експерти от индустрията.

Работните сесии бяха разпределени в шест дигитални
области - роботика, кино, картиране, виртуална и добавена
реалност, създаване на приложения за мобилни устройства.

6. Всеки участник трябва да носи свои собствени инструменти и машини
за работа. Организаторите осигуряват електрическо захранване и кран.
7. Творбите остават собственост на гр. Мездра. Всеки участник ще получи хонорар от 1500 лв. и Диплом за участие.
8. Скулпторите ще работят в периода от 6 юни до 20 юни 2022 г. от 8:00
до 20:00 ч. Първият ден на симпозиума е за настаняване на участниците,
а последният е изложбен - за представяне на творците и произведенията
им пред обществеността и медиите.
9. Организаторите осигуряват на участниците в симпозиума храна,
нощувка и заплащат пътните им разходи на територията на Република
България. Всички останали разходи се поемат от участниците.
10. Всеки участник в симпозиума трябва да има собствена здравна осигуровка и застраховка.

ОДОБРИХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
ДВА „ЗЕЛЕНИ“ ПРОЕКТА
Проектите на ПГ по механизация на селското стопанство и на Детска градина „Мир“ - гр. Мездра бяха
одобрени за финансиране в конкурса на тема „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 „Чиста околна
среда - 2022”.
От подадените 433 проектни предложения от училища и ЦПЛР/ ОДК ще бъдат финансирани 103 проекта
от цялата страна. Сред тях е проектът на ПГ по МСС
„Зелена работилница - класна стая на открито”, който
е с бюджет 7 350 лв. Сред одобрените за финансиране
103 проектни предложения на детски градини (от постъпили общо 464), които ще получат финансиране, е
проектът на ДГ „Мир“ „Играя, наблюдавам, опознавам“
с бюджет 7 500 лв. Двата „зелени” проекта са на обща
стойност приблизително 15 000 лв.
Останалите 10 проекта от община Мездра, които
бяха подадени от Кметство Зверино, Кметство Брусен,
Кметство Ребърково, Кметство Руска Бела, Кметство
Очиндол, СУ „Иван Вазов”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - ПГ „Алеко Константинов” - гр. Мездра, ДГ
„Звездичка” - с. Зверино и от ДГ „Детелина” - филиал с.
Върбешница, не бяха одобрени за финансиране.
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Спорт
XXI общински турнир по футбол на малки врати

СЕДЕМ ОТБОРА ВЛИЗАТ
В БИТКА ЗА ТРОФЕЯ
Седем отбора ще вземат участие в XXI общински турнир по
футбол на малки врати, организиран от Община Мездра. Той
ще се проведе от 9 до 20 май на
спортната площадка в Средно
училище „Иван Вазов“.
Чрез жребий участниците в
турнира бяха разпределени в две
предварителни групи. В предварителна група „А“ съперници са
тимовете на Крета, Локо Футбол
(Мездра), Балкански вихър 1933
(Руска Бела) и Върбешница, а в
предварителна група „Б“ - тези
на Скала (Зверино), Кохонес
гранде (Мездра) и Ботевъ (Брусен).
Турнирът ще бъде официално
открит на 9 май (понеделник) в
18:15 часа. В първата среща от
18:30 часа един срещу друг ще
се изправят Крета и Балкански
вихър 1933 (Руска Бела) от предварителна група „А“, а във втората от 19:30 ч. - Скала (Зверино) и
Ботевъ (Брусен) от предварителна група „Б“.
Главен съдия на турнира ще
бъде врачанският рефер Румен
Каменов, а технически секретар
- Мариета Кръстева, мл. експерт
„Спорт и младежки дейности“ в
Община Мездра.

В предварителните групи се
играе по системата „всеки срещу
всеки”, като напред продължават отборите, заели първите две
места в групите. Времетраенето
на срещите е две полувремена по
25 минути.
Полуфиналите са на 18 май
(сряда), а мачът за бронзовите
медали, финалът и награждаването на призьорите - на 20 май
(петък).
Отборите, класирали се на I, II,
III и IV място, ще получат купи,

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА
9 май 2022 г. (понеделник)
18:15 ч. - Откриване на турнира,
18:30 ч. - Група „А“: Крета - Балкански вихър 1933 (Руска
Бела),
19:30 ч. - Група „Б“: Скала (Зверино) - Ботевъ (Брусен).
10 май 2022 г. (вторник)
18:30 ч. - Група „А“: Върбешница - Локо Футбол (Мездра)
19:30 ч. - Група „Б“: Кохонес гранде (Мездра) - Скала (Зверино).
12 май 2022 г. (четвъртък)
18:30 ч. - Група „А“: Локо Футбол (Мездра) - Крета,
19:30 ч. - Група „Б“: Ботевъ (Брусен) - Кохонес гранде (Мездра).
13 май 2022 г. (петък)

грамоти и парични награди: за
първо място - 500 лв., за второ 300 лв., за трето - 200 лв., за четвърто - 100 лв. Ще бъдат връчени
и две индивидуални награди от
по 100 лв. - за най-добър вратар и
голмайстор на турнира. Предвиден е и специален отборен приз
за феърплей също от 100 лв.
Победители в досегашните
20 издания на общинския турнир по футбол на малки врати
са били: Околчица - Моравица
(2006, 2008, 2010, 2011), Пчелна

т. (5 победи, 1 реми и 4 загуби).
Четвърти е Ивайло Гаврилов
с 5 т. (5 победи и 5 загуби), а
пето-шесто място си поделиха
ветеранът Божидар Големанов
и Светослав Иванов с по 4.5 т.
(4 победи, 1 реми и 5 загуби).

18:30 ч. - Група „А“: Крета - Върбешница,
19:30 ч. - Група „А“: Балкански вихър 1933 (Руска Бела) - Локо
Футбол (Мездра).
16 май 2022 г. (понеделник)
18:30 ч. - Група „A“: Балкански вихър 1933 (Руска Бела) - Върбешница.
18 май 2022 г. (сряда)
18:30 ч. - Полуфинал I: първият от Група “А” срещу втория от
група “Б“,
19:30 ч. - Полуфинал II: първият от Група ”Б” срещу втория
от Група “А”.
20 май 2022 г. (петък)
18:30 ч. - Мач за III-IV място,
19:30 ч. - Финал,
20:30 ч. - Награждаване на призьорите и закриване на турнира.

Класиралите се от първо до
шесто място получиха грамоти и парични награди, осигурени от бившия възпитаник на
клуба IM Светлин Младенов
(FIDE Rating 2446), многократен шампион на България за
юноши, който в момента жи-
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Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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Читателят споделя

УСМИВКАТА

Сутрин, щом изляза на двора си и комшията ме види,
току се провикне: „Ей, Цветанке, много си работна!“ и
ми каже добро утро. И това „добро утро“ е подплатено с
една голяма усмивка. Тогава знам, че денят ми наистина
ще бъде добър и спорен.
От баба съм чула и запомнила все да се усмихвам. „Когато те питат - думаше тя - как си?, отговаряй с една
голяма усмивка: Добре съм. Усмивката сутрин двойно
се отплаща!“

майка - Враца (2015, 2016, 2019),
Мездра 98 (2002, 2017), Партизан - Мраморен (2012, 2013),
Вихър - Руска Бела (2001), Барса
- Роман (2003), Бирария „Роял”
(2004), Спортният тим на отличниците (2005), Феърплей - Мездра (2007), Ескус - Роман (2009),
Манастирище 2000 (2014),
Атлетик 1996 - Враца (2018) и
Кохонес гранде - Мездра (2021).
Поради пандемията от Covid-19
през 2020 г. турнирът не се провежда.

ЛЕКАР В „ПИРОГОВ“ СПЕЧЕЛИ ТУРНИРА ПО БЛИЦ

Д-р Гроздан Лозанов, ортопед-травматолог в Университетска многопрофилна
болница за активно лечение и
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ - София, спечели традиционния турнир по блиц,
който се проведе на Лазаровден в гр. Мездра.
В турнира, организиран от
Шахматен клуб „Локомотив“,
взеха участие 11 състезатели,
които играха помежду си по
кръговата система „всеки срещу всеки”. Контролата за игра
беше 5 минути за една партия,
а главен съдия - Тошко Кирков.
Победителят в турнира д-р
Лозанов (FIDE Rating 2179)
събра 9 точки - актив, натрупан след 9 победи и само 1 загуба (в първия кръг от Данаил
Кътовски). На второ място се
нареди Николай Георгиев с 8
т., който спечели 8 партии и
допусна 2 загуби (от Гроздан
Лозанов и от Емил Манолов),
а на трето - Христо Цаков с 5.5

5 - 19 МАЙ 2022 г.

вее в Германия.
Следващата проява от годишния спортен календар на
ШК „Локомотив“ - Мездра за
2022 г. е Градското индивидуално първенство по класически шахмат за ученици, което
ще се проведе на 14 май.

…Станах, облякох се с по-нови дрехи. Изглеждах
прилично. Излязох пред вратата. Денят беше чудесен,
а пролетният слънчо допринасяше за красотата. Бях заредена с усмивка. Искаше ми се да направя нещо добро
и весело. В градината имаше цъфнали минзухари, синчец и зюмбюл - букетът бе готов. Но-о, няма на кой да
го дам. Децата са по чужбина, а комшиите са като мен,
едва кретат - кой с една тояга, кой с две. Не им е до букети…
През пътя гледам - чешмата. Тя е столетница и
като проточила една равна струйка, да се ненагледаш.
Сякаш за чеиз преде. А до нея една бабичка, по-стара от
мен. Преде като млада булка. Нишка след нишка, точи
я като за сватба… Усмихнах й се и я поздравих, после
пуснах цветенцата в каменното корито. Водата ги пое и
понесе в чуден танц. Ненагледна красота…
Навремето тук са довеждали на водопой овце, кози,
крави, даже и биволи. Сега няма животни. Затриха се
и хората. През къща, през две има само старци и бабички…
И си помислих за цветята, които пуснах в коритото.
Нощес водата може да замръзне, защото е ранна пролет и те ще спрат своя танц… Погледах, погледах и се
прибрах вкъщи, че ако замръзна и аз, няма кой да ме намери. А чешмата? Тя нека си преде своята тънка нишка.
Во веки…
Обърнах се и й се усмихнах.
Цветана Лилова, с. Типченица

В следващите дни рожденици са:
• Галя Богданова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий” - на 7 май,
• Катя Мудрова, дългогодишен директор на Дирекция
„Бюро по труда“ - на 8 май,
• Д-р Мария Илиева, педиатър - на 10 май,
• Пенка Петрова, юрист - на 10 май,
• Инж. Любомир Драганов, дългогодишен началник
на Локомотивно депо - Мездра - на 15 май,
• Евгени Кучков, художник - на 16 май.
• Д-р Лоренцо Асенов, кардиолог - на 17 май;
• Илиана Минковска, журналист - 18 май;
• Кирил Радовенски, журналист - на 18 май,
• Цанко Петков, бизнесмен - на 19 май,

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 3 май в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Култура и История

ПРИКЛЮЧИ ЧИТАЛИЩНИЯТ
КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ“
В навечерието на Великден бяха наградени призьорите
в Шестия читалищен конкурс „Георги Тодоров“, организиран от Народно читалище „Просвета 1925” - гр. Мездра. Това стана на официална церемония, която се състоя
в читалищната библиотека.
Да си спомнят за уважавания от поколения мездренци учител по български език и литература училищен
инспектор, журналист, писател и краевед Георги Тодоров (1928-2001), оставил трайни следи в просветния и
в културния живот на общината, дойдоха участници в
конкурса, негови ученици и следовници. Сред тях беше
почетният гражданин на Мездра Вера Михайлова, дългогодишен директор на ОУ „Христо Ботев” и бивш председател на Общинския съвет. Задочен поздрав към присъстващите изпрати неговата дъщеря д-р Галя Тодорова.

В шестото издание на читалищния конкурс „Георги
Тодоров” взеха участие 9 автори от Мездра, София и
Зверино с общо 13 текста. Техните поетични, белетристични и краеведски творби оцени комисия с председател
Валентин Вълчев, председател на читалищното Настоятелство.
В раздел „Поезия” комисията отличи с първа награда
стихотворението на Лилия Петрова „Към учителя“, а в
раздел „Художествена проза“ - разказа на Дарина Цветкова „Всяко зло за добро!“ (б. р. разказът ще поместим
в някой от следващите броеве на вестника). В раздел
„Краезнание“ награда не беше присъдена.
Връчени бяха и две поощрения - в раздел „Художествена проза“: на Василка Коловска за белетристичната миниатюра „Богатство“ и на Кирил Радовенски за разказа
„Кръговрат“.
Призьорите в конкурса получиха парични награди,
осигурени от градското читалище, а всички участници
- грамоти, които бяха връчени от секретаря на НЧ „Просвета 1925“ Моника Петкова.
Раздел „Поезия“
Първа награда

КЪМ
УЧИТЕЛЯ
На Георги Тодоров
И без дори да ви познавам,
и без аз нищичко да знам,
вълнение изпитвам пак голямо
поклонът мой аз искам да Ви
дам.
Учител - дума е голяма,
но не за всеки тя е дан.
Знам, малцина са призвани,
да водят тази тежка бран.
Отдаден, предан и разбиран,
сте дали вашата душа,
в която всеки да намира
път щастлив към своята съдба.
Днес последователите ваши,
говорят името ви с искрен плам,
за вдъхновението, с което
дарили сте ги в този храм.
За тях не сте учител само,
а пример, вяра и Човек,
достойнство, смисъл и сърце голямо,
туптящо вчера, днес, во век!
Лилия Петрова
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РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
ЖИВОПИС НА ЕВГЕНИ КУЧКОВ

С ретроспективна изложба
художникът Евгени Кучков ознаменува 40 години творческа
дейност. Вернисажът уважиха
близки и приятели на твореца,
който е една от емблематичните фигури в културния живот
на гр. Мездра през последните
повече от четири десетилетия.
Експозицията включва живописни творби от различни
периоди на неговото творчество, изпълнени с маслени бои,
темпера, гваш и пастел. „Преобладават мъжки и женски
портрети, нарисувани с голяма точност, овладяна техника
и фин усет за детайла и колорита, каза при откриването на
изложбата кураторът Светла
Дамяновска. Творбите от серията портрети на известни
художници - „Веласкес”, „Ел
Греко” и „Ханс Холбайн”, са
строги и мрачни, с тъмни фонове и сериозни изражения
на портретуваните исторически личности. Като контрапункт се явява младежкият
„Автопортрет“ на Кучков,
издържан в меките тонове на
бежаво-кафявата гама, с единствен акцент - тъмната брада и
коса на художника. Обобщен
и почти декоративно разработен е образът на „Старият
зограф”, който допълва галерията с портрети на художници. Женските портрети са
два - „Лора“ и „Анита“. Те са
по-динамични, закачливи и
изящни. Сякаш в тази портретна подборка Евгени Кучков ни показва художниците
и техните музи. Защото знаем,
че без музи няма вдъхновение, а без вдъхновение няма
творчество. Сред портретите
има и един на писателя Алеко
Константинов, който впечатлява с прецизно предаване на

физическите характеристики
на първообраза и ясна прилика. Експозицията допълват
няколко пейзажа. Интересна е
миниатюрата „Ритлите”, която е само 5/4,3 см. Впечатляващ е и пейзажът, пресъздал
суровата дива красота на една
планинска стръмнина. Картината, доминираща в изложбата, не просто със своите размери (99/150 см), а с размаха
си, е отново пейзаж от околностите на с. Лютиброд, на
който е изобразен природният
феномен „Ритлите“. С тези
два пейзажа Кучков нагледно

ни демонстрира, че еднакво
добре се справя с много малките и много големи формати.
Експозицията завършва с две
икони - на Св. Йоан Кръстител и на Дева Мария. При тях
забелязваме строго придържане към канона, но и умело
боравене с ярки и силни цветове, убедителност на образите и достолепие.“
„Живеем в лошо време, сподели Евгени Кучков. Живеем
във времето на война. Аз съм
дълбоко натъжен. И разочарован. Но в тези лоши времена,
с тази изложба искам да пока-

Раздел „Художествена проза“
Поощрение

жа, че все пак има някакъв дух
и нещо на този свят, на което
трябва да се опрем.“
Кметът Иван Аспарухов поздрави художника с изложбата
и му подари от името на Об-

щина Мездра плакет
за принос към просветата и културата в
общината и бутилка
вино. „Радвам се, че
Евгени е сред нас,
каза Аспарухов. Той
е част от нашия град,
от нашите виждания
за нещо по-различно,
по-цветно… Такива
хора заслужават уважението ни, заслужават признанието ни.
Нека да му пожелаем
здраве! Нека да бъде

все такъв, какъвто е - ние си
го знаем и ще си го търпим.
Искам нашите съграждани да
го уважават и да се гордеят с
това, което той ни е оставил
като творец. Надявам се, че
още много неща ще направи
за нашия град!“
„Пожелавам на Евгени още
дълги години творчество,
сподели журналистът Георги
Апостолов. Да съхрани душата си и това, което, всъщност,
го държи като личност и като
човек. Защото той, с творчеството си, е една неизменна част
от това, което е около нас. Понякога обаче хората свикват с
присъствието на творчеството
и, за съжаление, почват да не
забелязват твореца. Но такава
е съдбата на художника, на
всички хора на изкуството…“

Поощрение

БОГАТСТВО
Той се събуди. Отвори сините си очи. Огледа се трескаво наоколо,

но се успокои. Спомни си. Трябваше да поеме на път. Отново.
Обикаляше, за да нагледа своите обекти. Повтаряше си, че трябва
постоянство и труд. Не вярваше на стопаните. В началото всички
обещаваха, че ще се грижат добре за наследството. Изричаха тържествени слова, правеха снимки за спомен, но времето не прощаваше на никого. Младите забравиха думите и мъките на своите предци. Веселяха се и правеха пакости в крак с времето.
Той трябваше постоянно да пътува. Да напомня и контролира. Над
сто и четиридесет свои обекта имаше в градове и села из България.
Двадесет и пет в чужбина…
Познаваше и други като него. Бедни хъшове, а сега богаташи. Някои му бяха приятели и довереници. Понякога се срещаха над пътя
и обсъждаха съдбата.
В миналото той не вярваше на заможните хора. Считаше, че няма
смисъл в материалното богатство. Къщи, имоти и социално положение не са от значение. Важни са мислите и действията. Тук и сега.
После се промени. Съдбата и историята се намесиха и го направиха материално богат. Спечели любовта на народа, но и парцели
земя, върху които изникваха неговите паметници и бюстове.
Трябваше да ги посещава отново и отново. Да проверява дали народът помни, почита и уважава. Най-свидно му беше за младите и
децата, които се подиграваха на своята държава и учители. Не уважаваха правила, родители и закон.
И той не намираше покой. Кръстосваше България и чрез каменните очи на своите статуи и наблюдаваше, и таеше надежда за чиста и
свята република.
Василка Коловска
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КРЪГОВРАТ

От петгодишен той запомни черешовишната, която растеше в градината им.
Запомни я през една пролет, когато баща му нарочно го заведе при нея и защото беше отрупана със сняг. Не, не беше сняг, а малки бели цветчета. След дни
на мястото им се появиха ситни залени топчета, които наедряваха и наедряваха, докато станаха червеновинени със сладък горчиво-кисел вкус.
Всяка година това се повтаряше. Дървото цъфтеше, даваше плод, а есента
зеленината на листата му угасваше. Зимата клоните му стърчаха голи и самотни…
Сезон след сезон, Пролет, лято, есен, зима…
Дървото продължаваше да умира и да се възражда, а момчето възмъжа и се
влюби в една девойка…
…Една нощ през миналата пролет задуха южен вятър. Сутринта мъжът стана от брачното ложе и погледна през прозореца - черешовишната беше отрупана с белия цвят на живота. Той забърза към стаята на баща си да го зарадва,
но старият не помръдна. Очите му бяха широко отворени…
От съседната стая се чу плач на бебе…
Кирил Радовенски
ФОТОЕЗКИЗ
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