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48-И ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА „МЕЗДРА-МАЙ“
В Деня на Мездра - 6 май
(Гергьовден), официално
бяха открити 48-ите Празници на културата „Мездра-май“. Това стана на
площад „България“ преди
празничния концерт, изнесен от оркестър „Шевица“, лауреата от Международния фестивал „Пирин
Фолк” Сандански Светлин
Миланов,
популярната
поп певица Деси Добрева,
„Лудо младо Бенд” и Танцова формация „Гераци”.

Председателят на Общинския съвет (ОбС) Яна
Нинова огласи Решение
№457 и Решение №458/
20.04.2022 г. на ОбС за
удостояване със званието
„Почетен гражданин на

община Мездра” на народния инструменталист о. з.
полк. инж. Георги Димитров и на Валентин Вълчев
- дългогодишен културен и
читалищен деец, за техните изключителни заслуги и
особен принос в духовния
живот на общината. Високото отличие връчи кметът
Иван Аспарухов.
„Много съм развълнуван,
тъй като днес е двоен празник - Гергьовден и празник
на Българската армия, спо-

чест, която ми оказват. Благодаря на г-н Аспарухов и
на г-н Вълчев, защото без
тяхното съдействие нямаше да мога да участвам и
да получа 7 златни медала на Националния събор
на българското народно
творчество в Копривщица,
както и още много награди
на други събори и фестивали.”
„Вълнението в такива
случаи пречи да изразиш с
най-хубави думи чувствата, които те вълнуват и бушуват в теб, сподели Валентин Вълчев. Искам да
благодаря на общинското
ръководство за високата
оценка, която дават за моя
труд през годините. Да
благодаря на моите колеги,
съмишленици и приятели,
без които нещата нямаше
да станат. Да благодаря на
моето семейство, което в
най-трудните моменти е
било винаги до мен и ми
е помагало, падайки, да
стана и да поема по верния път. А за себе си пожелавам здраве и колкото
години ми е отредил Бог
занапред, ще ги отдам на
града, на община Мездра,

дели при получаването на
отличието о. з. полк. инж.
Георги Димитров. Освен
това, на 2 май навърших
90 години. Благодаря на
Община Мездра и на Общинския съвет за високата

на всички вас. Защото аз
просто ви обичам!“
Програмата на Празниците на културата „Мездра-май 2022“ включва
30 културни, обществени
и спортни прояви - фестивали, концерти, събори,
кинопанорама, премиери
на книги, краеведски четения, рок фестивал, турнири по футбол, хандбал,
лека атлетика, шахмат и
др.

ВТОРИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ХОРЦEТО НА ДЕФИЛЕТО“
Магията на фолклора обедини стотици любители на
народните танци и песни от
България и Сърбия по време на Втория национален
фолклорен фестивал „Хорцѐто на Дефилето“, който се
проведе на 7 май в Мездра.
Организатори на събитието
бяха Община Мездра и Танцов клуб „Хорце, винце и
още нещо…“ с художествен
ръководител Мирослав Аспарухов.
В тазгодишното издание
на фестивала взеха участие 25 танцови клубове и
школи за български народни танци и хора̀ и 2 танцови състава от Сърбия. На
сцената се изявиха: КУД
„Джордже Генчич“ от с.
Вѐлики извор, Зайчарски
окръг и Танцов състав от
с. Баточина, Шумадийски
окръг (Република Сърбия),
Танцов клуб „Хорце, винце
и още нещо...“ и Фолклорен танцов клуб „Луд гидия“ - Мездра, Фолклорен
танцов клуб „Българка“,
Клуб за народни танци и
хора̀ „Мойто либе“, Клуб за
народни танци „Body Folk“
и Сдружение „Икиндия“

- София, Танцова школа
„Нанков“, Танцов клуб
„Виктория“ и Фолклорен
танцов клуб „Хоротропци“
- Враца, Фолклорен танцов
състав „Дунав“, Фолклорен състав „Северняче“,
Детски фолклорен танцов
състав „Дунавче” и Танцов
състав за изворен фолклор
„Ломски ритми“ - Лом,
Танцов състав за изворен
фолклор „На мегдана“ Монтана, Танцов състав
за изворен фолклор „Зелени дел“ - Вършец, Танцов клуб „Шарения“ - Козлодуй, Фолклорен клуб
„Хайде на хорото“ - Чер-
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вен бряг, Танцов състав
„Лудо младо“ при ПАГ „Н.
Й. Вапцаров“ - Бяла Слатина, Ансамбъл за изворен
фолклор „Гъмза“ - с. Ново
село и Фолклорен танцов
състав „Флорентиана“ - с.
Флорентин, област Видин,
Танцов състав „Светлина“ - с. Баница и Танцов
клуб „Северняшки ритми“
- с. Нефела, община Враца, Танцов клуб „Моравска
плетеница“ - с. Моравица
и Танцов клуб „Мераклии“
- с. Ребърково и с. Брусен,
община Мездра.
Участниците изпълниха
хора̀ от различни фолклор-

ни области, в т. ч. от областта, от която е съответната
група. Накрая всички се
хванаха на общо хоро̀ под
музикалния съпровод на
песента „Дуна иде“ на Николай Славеев. Представена беше и най-новата песен
на Светлин Миланов и Евелина Александрова „Хорце, винце и още нещо…“
Кулминациите на фол-

клорния празник бе конкурсът надиграване с „Тракийска ръченица“, в който
се включиха танцови двойки от почти всички формации. С първа награда беше
отличен Фолклорен танцов
клуб „Българка“ - София, с
втора - Ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза“ - с.
Ново село, а с трета - Танцов състав „Лудо младо“

при ПАГ „Н. Й. Вапцаров“
- Бяла Слатина. Празникът
на фолклорното танцово и
песенно изкуство завърши
с изпълнения на Светлин
Миланов, Евелина Александрова, Светла Дукатева, Ансамбъл „Мездра”,
Танцов състав „Хемус“
- Враца, оркестър „Млади
тракийци“, Катя Башева и
Виолета Калинова.
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ФЕСТИВАЛ НА ДОМАШНИЯ САПУН ДЕНЯТ НА МЕЗДРА На Светла събота в с. Царевец се проведе Фестивал
на домашния сапун. Организатори бяха Кметство
Царевец и НЧ „Просвета-1928“ с подкрепата на
Община Мездра. „Убедени
сме, че с това събитие ще
допринесем за опазването и популяризирането
на нашето нематериално
културно наследство, каза
в приветствието си кметският наместник на селото
Маргарита Петкова. Ние
дадохме всичко от себе си,
за да превърнем искрицата в огън и да припомним,
пресъздадем и предадем
на следващите поколения
една позабравена вече традиция.“
През 2021 г. Националният съвет за нематериално

културно наследство към
Министерство на културата одобри кандидатурата
на НЧ „Просвета-1928“
- с. Царевец „Варене на
домашен сапун“ да бъде
вписана в Националната
представителна листа на

нематериалното културно
наследство на България
като елемент от регистъра
„Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групови носителки
на това умение са царевчанките Здравка Петрова
(77 г.), Венета Коцева (83
г.) и Бойка Цолова (68 г.).
На предварително подготвено за целта място,
под надзора на трите групови пазителки на умението, Румяна Христова
и Галя Геновска показаха
нагледно целия процес на
приготвяне на домашен
сапун - от съставките, през
подготовката - до същинското варене и рязане на
калъпи. Те предадоха това
свое умение на представители на читалищата от
Брусен и Ребърково.

Ученици от ПГ „Алеко
Константинов“ - Мездра,
участници в Проект „Заедно за по-добро бъдеще
на децата ни“, подредиха
благотворителна изложба
базар на обредни хлябове
за Великден и Гергьовден,
а ученици от ПГ по каменообработване - с. Кунино
демонстрираха придобитите от тях умения при изработването на изделия от
камък. Мадлена Божилова
Амин от Своге, която също
е вписана в Националната
представителна листа на
нематериалното културно
наследство на България,
показа изработената от нея
българска народна носия
от региона на Кюстендил.
Със свои щандове в „Алеята на занаятите“ се представиха Йолина Цолова
от Враца, която изработва
фолклорни накити и сувенири и Симона Тодорова
от София - с ръчни бродерии и декорация за украса
на дома.
Концертна програма изнесоха Светлин Миланов, Ансамбъл „Мездра“,
Танцов състав „Хемус“,
възпитаници на ЦПЛР,
Женска певческа група
„Белокаменица“ - с. Царевец и групи за народно пеене и за народни танци от
с. Търнава.

ИЗКУСТВОТО НА ЯПОНСКАТА ЧАЙНА
ЦЕРЕМОНИЯ ОЖИВЯ В КИБИ „ЛОТОС-М“
на присъстващите с основните
елементи, история и принципи
на чаения ритуал.
По време на представянето
на японската чайна церемония
почетни гости на домакина
(Биляна Николова) бяха кметът
на Мездра Иван Аспарухов,
11-годишната Диана Дончева
и мексиканката Алая Ловик,
която в момента пребивава с
По покана на инструктора по
карате Василий Ковяр в Клуб
по източни бойни изкуства
(КИБИ) „Лотос-М“ гостува
сенсей Биляна Николова, която
представи едно от традиционните японски изкуства - чайна
церемония, известна като Чадо
(букв. „Пътят на чая“). Събитието премина при голям интерес
от страна на местната културна

дъщеря си в с. Лютиброд.
Това е поредното представяне на чайна церемония в гр.
Мездра по покана на КИБИ
„Лотос-М“. Предишните бяха
през 2016 г. и 2019 г., когато Биляна Николова гостува в местния Храм на източните бойни
изкуства заедно със своите колежки сенсей Криси Прахова и
сенсей Виолета Петрова.

общност, а сред зрителите, освен каратеки от клуба домакин,
бяха и бежанци от Украйна,
които в момента пребивават в
община Мездра.
Биляна Николова, която в момента е преподавател по чайна
церемония в стил Урасенке
в Японския културен център
„Кокоро“ (Japanese Culture
Center Kokoro) в София, запоз-

ПАНОРАМА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО 2022
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Панорама на образованието, организирана от Община Мездра, се проведе в нашия град. Гост на традиционния образователен форум беше Лорета Колева,
началник на Регионално управление на образованието
- Враца.
В Панорама на образованието 2022 се включиха
всички основни и средни учебни заведения в общината: СУ „Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“, ПГ „Алеко Константинов“ и ПГ по
МСС - гр. Мездра, СУ „Св. Климент Охридски“ - с.
Зверино и ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица. С помощта на рекламни материали и презентации представители на петте училища и на двете професионални
гимназии представиха възможностите за обучение в
съответното учебно заведение, материално-техническата база, с която разполагат, новостите в учебните
програми, паралелките и специалностите, в които ще
бъде осъществен прием през учебната 2022/2023 г.
Панорамата на образованието се организира от Община Мездра от 2015 г. насам, с изключение на 2020 г.
и 2021 г. поради пандемията от Covid-19.

ГЕРГЬОВДЕН

За 31-ви път в съвременната ни история на 6 май Мездра отбеляза празника на града - Гергьовден. Честването започна с литургия в енорийския храм „Св. Георги
Победоносец“, отслужена от отец Данаил Цинцарски.
По-сетне на пл. „България“ се състоя ритуал за издигане на знамената на Република България, на Европейския съюз и на Община Мездра.
„Днес е празникът на Божия воин Св. Георги, който е патрон на нашата църква и покровител на нашия
град, каза в словото си кметът Иван Аспарухов. Искам
да благодарим на нашия закрилник - Св. Георги, че ни
преведе през най-тежките дни на пандемията. Да благодарим за това, че бди над нашия град. Да благодарим
за това, че продължава да ни предпазва от омразата и
от зли дела. Нека заедно да го помолим да продължи да
ни закриля. Нека да го помолим да даде здраве, сили и
взаимопомощ на всички вас, на вашите семейства. Нека
да ни дари с благоденствие, нека нашият град и община
да продължат да просперират. И нека да защити нашата
Родина. Нека да направи всичко възможно да спре тази
война. Нека да направи така, че повече да не се пролива
християнска кръв. Бъдете живи и здрави! Господ да ви
пази - да живее България!“

Тематична програма по случай Деня на Мездра изнесоха Вокална група „Детски свят“, мажоретният състав
и Групата за художествено слово при Център за подкрепа за личностно развитие и Детският танцов състав
„Мездренче“ при НЧ „Просвета 1925“. Тържеството
завърши с поднасяне на венци и цветя пред паметника
на загиналите във войните.

ЧЕСТВАНЕТО НА 9 МАЙ
Денят на победата и Ден на Европа - 9 май, беше
отбелязан в Мездра. По този повод на градския
площад се състоя ритуал за издигане на знамената
на Република България, на Европейския съюз и на
Община Мездра под звуците на националния химн
„Мила Родино“.
„9 май е дата, която има история, има и бъдеще,
каза в словото си кметът Иван Аспарухов. На този
ден отдаваме почит на всички онези, които загинаха,
за да ни има днес. А те не са никак малко - милиони
военни и цивилни жертви. Нека сведем глава пред
тяхната памет и да им благодарим. За да покажем, че
техният живот не си е отишъл напразно.
9 май е и Ден на бъдещето. Неслучайно Денят на
Европа е празник на ЕС. Трябва да има приемственост - трябва да има спомен за миналото, но трябва
да отправим и взор към бъдещето. Защото какво е
миналото, ако не гледаме напред? И какво е бъдещето, ако не помним своето минало? Нашето бъдеще е Обединена Европа, изградена върху костите на
всички, които дадоха живота си за тази идея.
Но преди всичко ние сме българи. И винаги трябва
да си задаваме въпроса: Как живее нашият народ?
И всеки, който управлява тази държава, трябва да
го има предвид. Затова отправяме апел към тези, от
които зависи българският народ да живее по-добре:
Нека да направят всичко възможно този горд народ
да изправи глава, да заеме своето достойно място в
Европа! За целта, преди всичко, трябва да си оправим нашия двор, нашата къща. И тогава ще бъдем
достойни членове на ЕС. Достойно място може да се
заеме само тогава, когато народът ти живее добре.“
Приветствие към гражданството отправи и Данаил
Димитров, секретар на общинската организация на
Съюза на ветераните от войните на България, а Клуб
„Умението да говорим пред публика“ при СУ „Иван
Вазов“ представи композицията „Ода на радостта“.
Честването на 77-ата годишнина от Победата над
хитлерофашизма и на Деня на Европа завърши с
поднасяне на венци и цветя пред войнишкия паметник.
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ИМА КОЙ ДА ПИШЕ НА ПОЛКОВНИКА
Пионерът на българската радиолокация о. з. полк. инж. Георги Димитров стана на 90 години
На 2 май пионерът на българската радиолокация о.
з. полк. инж. Георги Димитров от с. Лик, който наскоро
беше удостоен със званието
„Почетен гражданин на община Мездра“, чества своя
90-и рожден ден. Юбилейното тържество се състоя в с.
Ослен Криводол. Да почетат
„полковника с окарината“
дойдоха негови близки, приятели, ученици и следовници. Сред тях бяха началникът
на Военна академия „Георги С. Раковски“ ген.-майор Тодор Дочев, кметът на
Мездра Иван Аспарухов,
офицерите от запаса полк.

Спирдон Спирдонов, полк.
Ваньо Иванов, полк. Стефан
Шопов, подп. Митко Ганев,
подп. Иван Джунов и синът
на юбиляра - подп. Любомир
Димитров, представители на
национални, регионални и

местни медии.
В непринудена обстановка
ген.-майор Дочев удостои о.
з. полк. инж. Георги Димитров с юбилеен медал „110
години Военна академия „Г.
С. Раковски“ и му връчи поздравителен адрес. Кметът
на Мездра Иван Аспарухов
подари на рожденика северняшка носия, бутилка вино
от родното му село Типченица и поздравителен адрес.
„Уважаеми г-н Димитров,
пише в поздравителния адрес,
Приемете от името на
Община Мездра и на цялата местна общественост

нослужещ, офицер и преподавател по дисциплината
„Основи на радиолокацията“
във Висшето народно военно
артилерийско училище - гр.
Шумен за изграждането и
развитието на Българската
армия, както и за обучението и възпитанието на стотици военни инженери за
противовъздушната отбрана
на Република България. По
оценка на Ваши колеги, на
всички длъжности, които сте
заемали, Вие сте проявявали висок професионализъм,
всеотдайност и отговорност
в работата си, съчетани с
разностранна общественополезна дейност.
Благодарим Ви за Вашите изключителни заслуги и
особен принос в духовния
живот на община Мездра
като дългогодишен самодеец при Народно читалище
„Наука-1919“ - с. Лик, изпълнител на окарина, многократен участник и лауреат
на Националния събор на
българското народно творчество в Копривщица, за
съхраняване, опазване и популяризиране на нематери-

алното културно наследство
на България и по-специално
на фолклорното музикално
изкуство.
Бъдете здрав, все така с
бодър дух и обграден винаги от обичта, уважението
и грижите на Вашите близки!“
Поздравителни адреси и
почетни грамоти бяха връ-

най-сърдечни поздрави по
повод Вашата 90-годишнина - една достолепна възраст,
която сама по себе си заслужава уважение.
Ние високо ценим Вашия
принос като кадрови воен-

чени също от името на Централния съвет на Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва (СОСЗР),
областния управител на
Враца, областната организация на СОСЗР - Монтана,
Кметство Лик и НЧ „Наука-1919“.
Музикален поздрав към
рожденика отправиха Група
за автентичен фолклор при
НЧ „Наука-1919“ - с. Лик и
солистът на Група за стари
градски песни „Мездрея“
Валентин Вълчев, а о. з.
полк. инж. Георги Димитров
изпълни на окарина любими
народни мелодии от своя богат репертоар.
„Най-голямата награда е
уважението, с което се ползвам в обществото, сподели
развълнуван бай Георги.
Това е най-ценната ми награда - моралното признание от хората. От друго,

освен здраве, не се нуждая.
Чувствам някаква сила, която сякаш идва отгоре и която ме крепи на тези години.
Дано имам дни да участвам
още веднъж на събора в
Копривщица!“
Личният празник на о. з.
полк. инж. Георги Димитров
беше ознаменуван със засаждането на орех - символ
на живота и на дълголетието, пазител на семейството
и на дома, в което се включи и младата курсантка, ст.
сержант Снежана Николова, четвъртокурсничка във
Висшето военновъздушно
училище „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия,
специалност „Авиационно
оборудване“.
А на изпроводяк всички
благопожелаха на рожденика да се срещнат на неговата
100-годишнина! Амин.
Мирослав Гетов

145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКО ОПЪЛЧЕНИЕ
„Златни страници“ в нашата история
отразяват бойния път и героизма на
Българското опълчение от 1877/78
г. То продължава бойната традиция,
жертвоготовността и борческия дух
на българските хайдути и четници,
на героизма и славата на априлци от
1876 г.
През м. октомври 1876 г. ген.-майор
Фадеев представя в Главния щаб на
руската армия докладната записка
„Болгарское дело в турецкой войне“,
в която заявява, че „със свое народно
знаме“ и крилатия лозунг за свобода
българският народ ще се вдигне на
борба против турските поробители и
предлага създаването на български
доброволчески части. На 13 ноември
с. г. Император Александър II, военният министър Дмитрий Милютин и
Великият княз Николай Николаевич
решават да се създаде българска
войскова част, назована Българско
опълчение. В утвърдения правилник
„Основания для организации болгарского войска“ на опълчението се
възлагат задачите да разузнава за
разположението, броя и въоръжението на противника, да свързва руската
войска с местното население, да изпълнява задачи на местна въоръжена
стража за недопускане на безчинства

от башибозуци и черкези, да изпълнява военно-полицейска служба.
Ген. Обрушев предлага опълчението да участва на бойната линия
и дори да вдигнат въстание в Южна
България. Българското централно
благотворително общество развива
активна дейност сред емигрантите за
създаването на доброволчески дружини и за набавяне на оръжие, дрехи
и снаряжение. Значителни суми за
доброволците осигуряват славянските комитети в Москва, Одеса и Петербург. Московският славянски комитет
закупува 20 хиляди пушки, 6 милиона
патрони и друго въоръжение.
За кратко време в Кишинев, около
щаба на действащата руска армия, се
събират над 700 души доброволци. Вестта, че скоро ще тръгнат да освободят
своята родина под командването ген.
Столетов се посреща с гръмко „ура“ и
възгласи: „Да живее Русия!“.
На 29 април 1977 г. главнокомандващият Дунавската армия издава
заповед за формиране на Българско
опълчение в състав от шест пехотни дружини и шест сотни. По щатна
структура опълчението е сходно с руската пехотна дивизия. До началото на
Руско-турската освободителна война
опълченските дружини възлизат на 7

444 души. През лятото са формирани
нови 6 дружини под названието Второ
опълчение. Началник-щаб на опълчението е подп. Ефимович, а командири
на дружините са: на първа - подп. Кесяков, на втора - майор Куртянов, на трета - подп. Калитин, на четвърта - майор
Редкик, на пета - подп. Нишченко и на
шеста - подп. Беляев. За командири
са назначени и българските офицери:
кап. Райчо Николов, поручиците Филов
и Шиваров, подпор. Делов, Стоянов,
Кисов, Гуджев, Моткуров, Данаил Николаев, Тепавски, щабcротмистър Мобомски и др. Лекар е българският подп.
д-р Вязенков.
Българското опълчение се състояло
от градски занаятчии, селяни, ратаи
и народна интелигенция. По възраст
били от 14-15-годишни до мъже на
средна възраст, имало и 60-годишни.
Повечето били сподвижници на Раковски, Ботев, Филип Тотю, Панайот
Хитов, хайдути и въстаници, участници
в Сръбско-турската война. В опълчението постъпват също сърби, чехи,
черногорци, гърци и дори един турчин,
с ясното съзнание, че ще воюват за Освобождението на България.
Успоредно с формирането на опълчението започва военната му подготовка, при голяма натовареност и
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напрежение - повече от 12 часа ежедневно. Главно внимание се отделя на
стрелковата подготовка и на щиковата
атака. На проведените стрелби опълченците показват много добри резултати от 100 до 600 м.
На 18 май 1877 г. край Плоещ представители на Градския общински съвет
от Самара връчват на българските опълченци знаме, известно като „Самарското знаме“. Това повишава бойния
им дух и ги превръща в редовна бойна
част. Главнокомандващият зачислява
опълчението в състава на Предния
отряд на ген. Гурко. Опълченците успешно се включват в превземането
на Свищов, в сраженията при Плевен,
отбраната на Стара Загора и най-вече
при защитата на Шипченския проход.
За всичко това ген. Скобелев заявява: „Юнаци, благодаря ви за добрата
служба и юначеството! Вие се бихте
наравно с войниците от руската армия, която съществува повече от 200
години!“
Българските опълченци участват до
края на войната, в която загиват повече от 500 от тях. За проявен героизъм
и себеотрицание над 600 опълченци
са наградени с ордена „Кръст за храброст“.
Иван Братинов

„Спасяването на Самарското знаме“, худ. Никола Кохужаров
В следващите дни рожденици са:
• Дора Василева, педагог - на 21 май,
• Бисерка Драганова, бивш кмет на с. Лютидол - на
23 май,
• Найден Христов, бивш кмет на с. Зверино - на 25
май,
• Петър Минчев, бизнесмен - на 26 май,
• Йото Пешовски, бивш кмет на с. Лик - на 28 май,
• Д-р Герго Цонков, общопрактикуващ лекар - на 31
май,
• Радослав Маринов, общински съветник - на 1 юни,
• Мая Лазарова, гл. експерт „ГРАО“ в Община Мездра
- на 4 юни,
• Живко Ватов, служител в Община Мездра - на 2
юни

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 16 май в 11:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Култура и История

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ФЕСТИВАЛ

Международен детски фестивал за естрадна, популярна
и народна песен, хип-хоп, модерни и народни танци „Мездра-май“ се проведе 4 и 5 май в гр. Мездра. Организатори
на събитието бяха Община Мездра, НЧ „Просвета 1925“ и
СНЦ „Новото поколение на талантите”.

В дебютното издание на фестивала взеха участие повече от 40 вокални групи и индивидуални изпълнители,
танцови, балетни, мажоретни, хип-хоп, хорови и спортни
състави от България и Сърбия: ДТС от с. Баточина (Сърбия), ВГ „Детски свят“, ВГ „Детски свят мини“ и мажоретен
състав при ЦПЛР, ВГ „Уингс” и Танцова формация „Keep It
Real” от „Новото поколение на талантите”, ДТС „Мездренче” и „Гласът на Ансамбъл „Мездра” при НЧ „Просвета
1925“, ДТС „Радост” и Школа по зумба и спортни танци
„Мистерия“ при ЦПЛР - Враца, ДТС „Пъстрина” при НЧ
„Разум-1883” - Монтана, СК „Харизма Тийм” при Военен
клуб - Враца, Балет „Скай” при Младежки дом - Враца,
Балетно студио „Арт“ при НЧ „Развитие 1869“ - Враца,
Танцова формация „Магнифика“ и Детска вокална група
„Щурчета“ - Враца, Хор „Славейковци” при ОУ „Пенчо Славейков” - Димитровград, ДТС „Факел“ при НЧ „Факел-1926“
- с. Зверино, Група „Моравешки звънчета” при НЧ „Светлина 1926“ - с. Моравица, ДТК „Мераклийчета“ и ДФ „Весели
деца” при НЧ „Просвета-1925“ - с. Ребърково, ДТС „Церовче“ при НЧ „Христо Ботев-1929“ - с. Церово, ДТС „Бовяне”
при НЧ „Светлина-1896“ - с. Гара Бов, ДТС „Чуден извор”
при НЧ „Отец Паисий-1927“ - с. Три кладенци, мажоретен
състав при ПГ „Алеко Константинов” и мажоретен състав
при ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - Мездра, Танцова група
„Малките лъвчета” при ОУ „Васил Левски” - Враца, Група
за народно пеене „Зверинче” при СУ „Св. Климент Охридски” - с. Зверино, както и индивидуалните изпълнителки
Александра Христова, Лилия Костова и Йоана Лиловска
от ЦПЛР - Мездра, Констанса Ценова, Ева Тодорова и
Ана-Мария Нешкова от Враца, Стефани Митева от София, Мелани Костова от с. Ребърково и др.

Амбицията на организаторите е Международният детски фестивал за естрадна, популярна и народна песен,
хип-хоп, модерни и народни танци „Мездра-май“ да стане
традиционен.

Антология „Ескус“

ТИШИНА

Вчера старите щъркели пробваха за последно крилата си
дали ще издържат голямото есенно преселение.
Вчера младите щъркели пробваха за пръв път крилата си
дали ще могат да ги пренесат до земята отвъд Средиземно море.
Лястовиците изгладиха белите ризи и черните смокинги
и преди да поемат към празника с небесните топли течения
за последно летяха над селото, викайки се пронизително,
а после заключиха празните си гнезда и потеглиха.
Тогава от крушата се отрони първото жълто листо
и в градината изгряха съзвездията на гергините,
вятърът внимателно измете перата, а най-красивото
забоде в разплетената сламена шапка на плашилото.
Лятото си завърза кецовете и стъпи на прашния път тръгна си, понесло в раничката звуци, спомени и аромати…
Вече нямаше песни, цвъркане и тракане с ключове
и черно-бялата крава замислено преживяше тишината.
Светла Дамяновска

HTTPS://MEZDRA.BG

19 МАЙ - 2 ЮНИ 2022 г.

4

КИНОПАНОРАМА НА
ПЛАНИНАРСКИЯ ФИЛМ

За поредна година в Мездра се проведе Панорама
на планинарското, приключенско и екстремно кино
„Ехо от Банско филм фест“.
В нея бяха представени избрани филми от афиша на
International Mountain Film
Festival „Bansko Film Fest”.
Организатори на събитието, което се реализира за
шести път (след 2013-а,
2014-а, 2015-а, 2020-а и
2021 г.), бяха Община Мездра и Сдружение „Международен фестивал на планинарския филм Банско
филм фест“ по инициатива
на инж. Делян Дамяновски, дългогодишен председател на Общинския съвет
и изпълнителен директор
на НАПОС-РБ.
На официалното откриване на кинопанорамата инж.

Дамяновски връчи плакет
за „Турист на годината на
община Мездра за 2021 г.
на ветеранката Виолетка
Николчева. „Благодаря за
наградата, сподели Николчева. Радвам се, че я получавам, радвам се, че съм я
заслужила. Щастлива съм,
че съм с вас, щастлива съм,
че ходя с вас по планините. И си пожелавам да ходя
поне още 20 години, пък
тогава ще видим!“.
Програмата на тазгодишното издание на „Ехо
от Банско филм фест“.
включваше 9 планинарски,
приключенски и екстремни късометражни филми,
запечатали
вдъхновяващите преживявания на
световноизвестни алпинисти, пътешественици и
любители на екстремни

спортове от 7 държави в
Хималаите, Антарктида,
Доломитите, Индия, Пакистан, Патагония и други
интересни места по света.
Главни герои в тях са едни
от най-големите имена в
алпинизма,
катеренето,
ските,
парапланеризма,
колоезденето, пътешествията и откривателството
на труднодостъпни точки
на планетата.
По време на кинопанорамата зрителите имаха
възможност да видят кинолентите „Традиционният алпинизъм - oпитът не
може да бъде наследен“
(Италия, 2021 г., Симон
Меснер), „К2: Невъзможното изкачване“ (Австрия/
Полша, 2020 г., Славомир
Батура), „Записки от стената“ (Белгия, 2017 г., Сийбе Ване и Гийьом Лион),
„Line reLOVEution“ (Ита-

лия, 2015 г., Aлесандро д’
Емилия), „Да докоснеш
небето от Хималаите“
(България, 2021 г., Андрей Дочев), „Решения с
Надин Валнер“ (Австрия,
2019 г. Йоханес Меер),
„Под заклинание“ (Нова
Зеландия, 2020 г., Ричард
Сайди), „Океан до небето”
(Австралия, 2019 г., Майкъл Дилън.) и „Антарктика - на една ръка разстояние“ (България, 2020 г.
Живко Константинов).
В досегашните шест
издания на кинопанорамата са показани общо
62 филма от 19 държави
- Австралия, Австрия, Албания, Белгия, България,
Великобритания, Германия, Испания, Италия,
Канада, Непал, Нова Зеландия, Норвегия, Полша,
САЩ, Словакия, Франция,
Швейцария и ЮАР.

ПРЕМИЕРА НА „700 ДНИ“
ОТ
СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА
Представяне на най-новата ла на Издателство „Бългапоетична книга на Светла
Дамяновска „700 дни“ се
състоя на 11 май в Мездра.
Премиерата уважиха събратя по перо, близки и приятели на авторката, която е
председател на Литературен
клуб „Христо Ботев” при
НЧ „Просвета 1925”.
„Пандемията от Codid-19 е
първата всемирна трагедия
през XXI век, каза на представянето Дамяновска. И
закономерно тя сложи дълбок отпечатък върху произведенията на съвременните
творци. В този смисъл, стихосбирката „700 дни“ може
да се нарече и „Летопис на
ковидното време“. „Защото, както споделя авторката
в предговора на книгата, в
почти 90% от творбите това
е темата - тема №1 в живота ни през този период. Но
в този отрязък от времето
ни имаше не само болест и
смърт, а и красота. Защото
красота има във всяко произведение на изкуството,
дори в това с най-зловещия
сюжет.“
„700 дни“ е 11-ата поетична книга на Светла и общо
15-ата в нейната литературна биография. Художественото оформление на стихосбирката е дело на самата
поетеса, която е и художник.
Книгата излиза под щемпе-

рия“ (София, 2021).
„В „700 дни“ Светла Дамяновска продължава търсенията си в съвременната
проблематика, след четирите си книги проза и десетте
поетически сборника, отбелязва литературният критик
Петър Хаджинаков в годишния обзор на поетичната
продукция през миналата
година „Поезия - 2021“. С
нестандартен подход към
въпросите на деня, с нови
ракурси на визия и oпити
за интерпретация на традиционните ценности, с често
използвани фолклорно-етнографски стилизации.” (в.
„Словото днес, бр. 16-17
(1065-1066), 5-12 май 2022
г., с. 16).
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