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НОВO НАЧАЛО ЗА ЧИТАЛИЩЕТО
В ОСЛЕН КРИВОДОЛ
Българският възрожденски
дух и стремеж към просвета
и култура все още е жив. Доказаха го за пореден път родолюбивите жители на Ослен
Криводол, където навръх 24
май беше възродено местното читалище, закрито преди
повече от половин век, през
1969 г.
Учредители на НЧ „Развитие-2022“, предтеча на което
е основаното през 1931 г. едноименно читалище, станаха
61 души, които живеят или са
свързани с полупланинското
селище. За председател на
Настоятелството беше избрана Диана Иванова, за секретар - Кристина Бакърджиева,
а за касиер - Цветелина Антонова. В Проверителната

комисия влязоха инж. Тодор
Беломорски и адвокатите
Гергана Петрова и Красимира Натан. На учредителното
събрание беше приет устав
на читалището, което предстои да бъде регистрирано в
Агенцията по вписванията.
С помощта на дарители читалищната библиотека вече разполага с над 3000 тома, а като
първи читател символично
беше записан най-невръстният жител на селото - 15-дневният Антон.
По случай възстановяването
на просветно-културното средище и Празника на буквите
в двора на Кметството се състоя тържество. Художествена
програма изнесоха ВГ „Детски свят“, ВГ „Детски свят

мини“ и мажоретният състав
при ЦПЛР - Мездра, Детският танцов състав „Мездренче“ и Средношколският танцов състав при НЧ „Просвета
1925“, Женската фолклорна
група „Зора“ при НЧ „Наука
1919“ - Лик и индивидуални
изпълнители. Сред дошлите да уважат тържеството на
българщината беше и дългогодишният кмет на Ослен
Криводол (1967-1988) Върбан Йолов.
От името на Община Мездра кметът Иван Аспарухов
подари на кметския наместник на селото Роман Иванов
плакет с двете български
азбуки - глаголицата и кирилицата, и икона на Св. равно-

апостолни Методий и Кирил,
както и поздравителен адрес
на новоизбрания председател
на читалището Диана Иванова. В скоро време Общината
ще осигури на читалището
и летописна книга. Поздравителни адреси връчиха
също председателят на НЧ
„Просвета 1925“ - Мездра
Валентин Вълчев и Мариана
Димитрова, секретар на НЧ
„Наука-1919“ - Лик.
НЧ „Развитие-2022“ - Ослен
Криводол е 22-рото действащо читалище в община
Мездра и третото, което се
възражда за нов живот през
последните десетилетия, наред с тези в Злидол (2004 г.) и
Крапец (2007 г.).

ПРАЗНИКЪТ НА БУКВИТЕ В МЕЗДРА

По случай 24 май Община
Мездра наградѝ с грамоти и
финансови поощрения 107
ученици за постигнати успехи през учебната 2021/2022 г.
в областите „Наука и техника“, „Изкуство и култура“ и
„Спорт“. Групови награди получиха Вокална група „Детски
свят“, мажоретният състав и
детският футболен отбор при
ЦПЛР, Вокална група „Wings”
и Танцовите формации „Keep
It Real” - 9-11 г., 12-15 г. и 1618 г. от „Новото поколение на
талантите“ и Детски танцов
състав „Мездренче“ при НЧ
„Просвета 1925“.

Във връзка с тяхното пенсиониране плакети за цялостен
принос в образованието бяха
връчени на петима дългогодишни учители: Виолета Найденова (СУ „Иван Вазов“),
Аделина Фикова и Таня Любенова (ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“), Вилма Христова
(ОУ „Христо Ботев“) и Румяна
Шопска (СУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино).
„Днес всички ние трябва да
бъдем горди, каза в приветствието си кметът на Мездра
Иван Аспарухов. Защото 24
май е празник на Слънцето.
Неслучайно прабългарите са
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издигнали Слънцето в култ защото то дава светлина. Ние
трябва да бъдем горди с този
празник, защото е единствен и
уникален в целия свят - празник на буквите, празник на
писмеността. Ние имаме тази
привилегия и трябва да се гордеем с това.
Един древен историк е казал:
„Българите са нация, която
може да има всичко, което пожелае. Но не с меч, не с кръв и
огън, а с просвещение и вяра!“
Ако не сме го постигнали в миналото, силно се надявам, че
ще го постигнем в бъдещето.
Нека да поздравим тези пре-

ЦЕНА: 0,40 лв.

ДЕТСКА ГРАДИНА „МИР“ ЧЕСТВА
50-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

50 години от своето създаване чества през м. май Детска
градина „Мир“ - гр. Мездра. Тържеството уважиха представители на Общината, на образователни, социални и културни
институции, на здравни заведения, бивши директори, учители
и възпитатели в детската градина, родители.
„За 50 години Детска градина „Мир“ се превърна в значима
и ценена образователна институция, в която правят първите
си стъпки в живота близо 8 000 деца от община Мездра, каза
в приветствието си директорът на детската градина Диана
Вутова. Тук те срещат разбиране, топлина и обич. Израстват
добри, любознателни и даровити, защото намират уют, ласка
и подкрепа от всички вас, за които обучението, възпитанието,
отглеждането и социализацията на децата е мисия.“
От името на Община Мездра кметът Иван Аспарухов връчи на ДГ „Мир“ поздравителен адрес и плакет за принос към
просветата и подари на детската градина юбиляр музикална
кутия.

„Половинвековният юбилей е сериозен повод за равносметка, удовлетворение от постигнатото и заслужена гордост,
пише в поздравителния адрес до екипа на детското заведение.
Вие и вашите предшественици сте изминали дълъг и нелек
път, за да може Детска градина „Мир“ да се утвърди като авторитетно и модерно детско заведение, което заема достойно
място в образователната система на община Мездра.
Благодарим Ви, че с много любов и всеотдайност, без да пестите усилия, полагате грижи за обучението и възпитанието на
нашите деца.
Надявам се, че заедно ще съхраните и надградите животворните традиции на Детска градина „Мир“ и ще ги предадете,
обогатени, на идните поколения.
Приемете искрените ни пожелания за здраве и нови успехи
във Вашата благородна, но и отговорна професия!“
Поздравителни адреси изпратиха също проф. д-р Ирина Колева - преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, председателят на СБУ Янка Такева, началникът на РУО - Враца Лорета
Колева, директори на детски и учебни заведения от общината.
По случай кръглата годишнина върху фасадата на ДГ „Мир“
беше открита юбилейна плоча, а възпитаници на детската градина пресъздадоха драматизации на любими народни приказки, пяха и танцуваха. Специален поздрав отправи Средношколският танцов състав при НЧ „Просвета 1925“.
50-ият рожден ден украси стилна торта, а за финал в небето
полетяха 50 разноцветни балони.

красни деца, които са плод на
усилията на толкова много
хора - на родители, на учители.
Бъдете живи и здрави, скъпи
деца, уважавайте този празник!
Да благодарим на вашите учители, както ние сме благодарни
на нашите учители. Защото
утре вие ще станете преподаватели. И запомнете: винаги
трябва да бъдем признателни
на светите братя Кирил и Методий и на техните знайни и
незнайни ученици, които са
разпространили тези кодове, пишат на кирилица и буквите
тези писмени знаци по целия на Св. Климент Охридски да
свят. За да може днес повече от са за тях прозорец към света!“
300 млн. хора на планетата да Празнична програма из-

несоха възпитаници на ДГ
„Детелина“, „Мир“, „Роза“ и
„Слънчице“ - Мездра и на ДГ
„Звездичка“ - Зверино.
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Събития

ЧИТАЛИЩЕТО В МОРАВИЦА
ВЕЧЕ ИМА СВОЙ ДОМ
На Летни Никулден - 22
май по стар стил, в Моравица беше отрита новата
сграда на НЧ „Светлина
1926“. С подкрепата на
Община Мездра, на ОбП
„Чистота“, на доброволци
и дарители читалището
вече разполага с основно
ремонтиран салон, Етнографски кът и компютърна
зала, библиотека и офис
помещение. Изграждането
на етнографския кът и на
компютърната зала е подпомогнато финансово по
Проект „Младежки инициативи „Създаваме заедно“
на Младежки център - Враца.

Лентата на новата придобивка прерязаха кметът на
Мездра Иван Аспарухов и
кметът на Моравица Росен
Ценов. Водосвет отслужиха енорийският свещеник
отец Дилян Иванов и отец
Пламен Кръстев. Росен
Ценов благодари на всички
спомоществователи и доброволци, спомогнали читалището да се сдобие със
свой дом и връчи плакети
на 10 от тях - Аспарух Аспарухов, Галин Петков, Даниел Цолов, Дилян Ценов,
Димитър Кръстев, Емил
Василев, Петър Цеков, Теодор Тодоров, Тихомир
Пламенов и Цено Ценов.

Специални благодарности
за всеотдайната й работа и
възпоменателен плакет по
случай нейното пенсиониране получи дългогодишният секретар на читалището Янка Николова.
Преди церемонията в
Храм „Св. Николай Чудотворец“ беше отслужена
литургия по повод храмовия празник на църквата,
след което отец Пламен и
отец Дилян осветиха курбана, осигурен от Църковното настоятелство и от
Кметство Моравица и приготвен от майстора готвач
Тихомир Благоев.
По-сетне жители и гости
на селото се събраха в дво-

ра на местното училище,
където домакините бяха
подготвили празнична програма. На сцената се изявиха възпитаници на местния
филиал на ДГ „Роза“ и на
ОУ „Васил Кънчов“, самодейните състави при НЧ
„Светлина 1926“ Смесена фолклорна група „Морава“, Фолклорна група
„Славей“, Танцова група
„Моравешки звънчета“ и
Фолклорен танцов клуб
„Моравска
плетеница“,
Смесена фолклорна група
„Росна китка“ и Фолклорен танцов клуб ,,Балкански полъх“ при НЧ „Подем-1928“ - Руска Бела и
Ансамбъл „Мездра“.

ФУТБОЛЕН
ТУРНИР НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
Отборът на ДГ „Мир“ деля над ДГ „Детелина“ с

стана победител в традиционния турнир по футбол
между детските градини,
организиран от Община
Мездра по случай Деня на
българския спорт - 17 май.
Турнирът е от програмата
на Празниците на културата
„Мездра-май“ и се проведе на изкуствения терен на
градския стадион. Съдии на
срещите бяха Стоян Стоянов
и Владимир Найденов, треньори в Детско-юношеската
школа на ОФК Локомотив.
На полуфиналите ДГ
„Мир“ победи ДГ „Слънчице“ с 3:1, а ДГ „Роза“ над-

2:0. В двубоя за III-IV място
ДГ „Слънчице“ срази ДГ
„Детелина“ с 5:1 и заслужи
бронзовите медали. На финала тимът ДГ „Мир“ се наложи над формацията на ДГ
„Роза“ с минималното 1:0 и
за четвърти път триумфира в атрактивната спортна
надпревара. Всички отбори
участници получиха медали, купи и грамоти.
Футболният турнир между детските градини се организира от 2016 г. насам.
Победители в досегашните а, 2017-а, 2019-а г. и 2022 це“. Поради пандемията от
шест издания на спортната г. - ДГ „Мир“, а през 2018 Covid-19 през 2020 г. турнинадпревара са: през 2016,- г. и 2021 г. - ДГ „Слънчи- рът не се проведе.

СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА
НУЖДИТЕ НА ЦОП И ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР
Във връзка с изпълнението на Проект „Център
за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства
в община Мездра“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., Община Мездра закупи ново
специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания - автомобил за 6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички. Той
е марка „Renault Master“.
Мултифункционалният ван ще бъде ползван
за извършването на специализиран превоз на
потребители при предоставянето на двете нови
социални услуги, разкрити наскоро от Община
Мездра - Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства.
Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства в община Мездра“ е на обща
стойност около 1 800 000 лв. - европейско и национално
съфинансиране. Срокът за неговото изпълнение е от 17 юни
2021 г. до 17 декември 2023 г. Проектът се реализира по
Процедура BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа
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за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП
2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1“ на
ОПРЧР 2014-2020 г.
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XXVI НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС „ЖИВЕЕМ
В ЗЕМЯТА НА БОТЕВ“
В рамките на традиционните „Ботеви дни“
през м. май бяха оповестени резултатите от
XXVI Национален литературен конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“, посветен на 146 г. от героичния подвиг на Христо Ботев и на неговата чета. В тазгодишното издание
на конкурса взеха участие 154 ученици от цялата
страна, разпределени в две възрастови групи - IVVII и VIII-XII клас. В раздел „Есе“ журито присъди първа награда във възрастовата група VIII-XII
клас на 17-годишната Елена Ценова от гр. Мездра, ученичка в XI „б“ клас в СУ „Христо Ботев“
- Враца, за есето „Думи до Ботев“. Призьорите в
конкурса бяха наградени на официална церемония,
която се състоя в Регионален исторически музей
- Враца.

ДУМИ ДО БОТЕВ
Докато вървя из Балкана, а студеният въздух гали лицето ми,
си мисля за миналото. То е като върха, който изкачвам - толкова
стръмно, а същевременно - подгизнало, сякаш почвата до вчера е
попивала кърви и робски сълзи. В съзнанието ми изгряват и залязват исторически ретроспекции. Забивам пръсти в почвата като
неумел алпинист, само за да се задържа и да продължа. Всяка
малка клонка ми подава крехката си издръжливост и се жертва
за мен. Дъхът ми на моменти секва, а пулсът ми препуска и ме
изпълва с адреналин. Дърветата наоколо мълчат и ми предлагат
вековна опора, чиято помощ не съм в състояние да откажа. Някак всички тези планински компоненти ме крепят, предлагат ми
непозната свобода, а в ушите ми бушува ритъм на вълнение и някакви далечни гласове, сякаш изтъкани от вятърния шепот.
Една мисъл ме поразява… ‚ами ако сега отиваш да се бориш“,
ако в един момент иззад спокойния танц на клоните изникне заплаха, оръжие, смърт. Дали планината би могла да ми предложи
тая безразсъдна смелост, да ме окуражи да предложа себе си в
замяна на някаква божествена ценност? Мен не са ме възпитавали така… за моето поколение да си жив е приоритет, да бързаш,
да консумираш, да не търсиш, да се примиряваш, да мислиш като
всекиго и всеки да мисли като теб. Тук, за нас, сега няма жертвоготовност, няма романтична смелост…
Много харесвам идеята за пътуването във времето. Често мисля за романизиране на всичко, което се върти у съзнанието ми.
Обожавам да търся информация, да я съпоставям, да я изследвам,
да я облека в думи. Да създавам психологически профил на персонажите и да се въртя в главите им ми е любимо, звучи доста
налудничаво… Желая толкова силно да мога да попитам Ботев
какво е искал да направи. Искам да чуя от устата му какво е целял
с героизма си. Ще ми се да опозная и „човека Ботев“, а не само
революционера или пък поета. Искам да разбера не идеите му за
свободна държава, а дали поне веднъж е мечтал да има свое семейство, дете. Да чуя някоя детска история за белите му. Да видя
някоя негативна и уязвима негова черта, да имам достъп до мислите му, както до тези на персонажите в романите.
Тук се намесва машината на времето. Само ако можех да се върна при този човек и да разговарям с него, да го попитам „защо
така, а не иначе“. Защо реши да се жертваш? Мислиш ли, че аз
бих? Мислиш ли, че някой като мен би? Да му кажа да не се хаби
и че дори свободата не ни е помогнала да се съвземем от „тоя“
петвековен сън. Имам огромно желание да му кажа колко робското мислене се е затвърдило в нас, в битието и действията ни.
Щях да кажа: „Христо! Спри се, няма смисъл!“. Можеше той да
живее, защото свободата не е смърт, защото свободата не е. Тя
е една абстракция… и като я постигнахме какво? Какво като се
освободихме, карикатурата на мъчната „Македонка“ още стои
зад Княжеството и Източна Румелия. Плаче! Оплаква съдбата
си! Утопичният член двадесет и трети даде само да се разбере
кой кого командва. Западът си защитава интересите, османците
и пръста не смятат да си мръднат - кой да го принуди „тоя остарял, болен човек на Европа“, особено като предлага и евтините си
ориенталски стоки , а Русия и без това е „аутсайдерът“ на Европа,
не иска проблеми. Горката България, горките надежди… Не се
замисляме колко е несправедливо… колко ни заблуждават с техните манипулативни евфемизми. Искам да го кажа, но на него!
Искам да го изкрещя и да спра Ботев, да разбия романтичните
му идеи и да го поставя лице в лице с реализма. Той може и да ме
намрази за думите ми, но аз ще се жертвам… както той направи
за нас…
Сега обаче живеем в епохата на бледите сенки и копия, чиято
основна ценност е да се позовеш на нечии думи и действия. Ние
сме рецитатори на отминали величия, твърдим че носим някакъв
незаслужен белег, чиято история дори не познаваме. И в нашите
усти ехтят хвалебствени слова, пропити с егоистична сантименталност, докато безочливо стискаме шията на старата чуплива
приемственост. Цитираме всяка изкопчена дума и изиграваме
всеки познат героизъм. Не осъзнаваме стълкновението между алтруистичното минало и егоистичното настояще, защото сме погълнати от фасона на епохата. Ако бях успяла да разговарям с Ботев, щях да го разплача, може би и в момента плаче, ако приемем,
че „е“ някъде. И тук отново се явява онази болна егоцентричност,
която ни моли да извоюваме от него опрощение за безсмисленото
битие, отчуждението и страха…
Пред взора ми се мярка вече върхът, струва ми се близо, но знам,
че има още много път.
Елена Ценова
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МИЛИЦА МИРЧЕВА ПОСТАВИ НОВ
НАЦИОНАЛЕН РЕКОРД В МАРАТОНА
Най-добрата българска атлетка в бяганията на дълги
разстояния Милица Мирчева
(СК Атлет - Мездра) постави нов национален рекорд в
маратона при жените. Това
стана на 43rd Copenhagen
Marathon, който се проведе на 15 май в Копенхаген,
Дания. Състезанието е от
престижната верига 2022
Road Race Label на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации
(IAAF).
В конкуренцията на 2 274
състезателки от над 100 държави от цял свят родената
в Добрич атлетка пробяга
класическата дистанция от
42.195 км за 2:29:23 ч., подобрявайки с цели 5 минути
и 39 секунди досегашното
върхово постижение в тази
дисциплина при жените у
нас - 2:35:02 ч., поставено от
Галина Горанова през 1996 г.
в Хюстън, САЩ.
Графикът на бягането на
Милица: 5 км - 17:48 мин.,
10 км - 35:33 мин., 15 км
- 53:18 мин., полумаратон
(21.097 км) - 1:14:55 ч., 25 км
- 1:28:37 ч., 30 км - 1:46:12

ЛЕКОАТЛЕТИЧЕСКИ ТУРНИР
ЗА УЧЕНИЦИ „НАЙ-ДОБРИТE”

ч., 35 км - 2:03:53 ч., 40 км 2:21:32 ч., 42.195 км - 2:29:23
ч.
Фантастичното бягане на
Мирчева й отреди престижното пето място в крайното
класиране при жените на
Копенхагенския
маратон,
като преди нея финишираха
само африканки. Победителка стана кенийката Хела

Кипроп с 2:24:10 ч., следвана
от Мулухабт Цегай (Етиопия) с 2:24:23 ч. и от своята
сънародничка Агнес Кейно с
2:25:08 ч.
Резултатът на Милица е
покрит норматив за участие
на Световното първенство
по лека атлетика в Орегон,
САЩ (15-24 юли) и на Европейския шампионат в Мюн-

хен, Германия (15-21 август).
По пътя към рекорда в датската столица Мирчева беше
подкрепяна по трасето от
своя треньор Йоло Николов,
който се класира на 37-о място при мъжете (от 6 320 завършили състезатели) с време 2:29:33 ч. Шампион стана
еритреецът Берхане Цегай с
2:08:23 ч.

КОХОНЕС ГРАНДЕ ТРИУМФИРА
В ТУРНИРА НА МАЛКИ ВРАТИ
Отборът на „Кохонес гранде“
стана победител в XXI Общински турнир по футбол на малки
врати, организиран от Община
Мездра. На финала миналогодишният шампион се наложи
над „Балкански вихър 1933“
- Руска Бела с 3:1 и за втора
поредна година триумфира в
спортната надпревара. Челната тройка допълни „Ботевъ“
- Брусен, който в двубоя за
третото място записа служебна
победа с 3:0 срещу „Диема“ –

Сайков (кап.), Деян Петров,
Александър Миков, Асен
Стоянов и Георги Иванов. Сребърните медалисти от „Балкански вихър 1933“ - Руска
Бела бяха в състав: Георги Вълков, Владимир Цеков, Митко
Митов, Константин Здравков,
Янис и Руслан Янакиеви, Владимир Пенчев, Петър Петков,
Цветан Костов и Денис Динов.
Призьорите в турнира получиха купи, грамоти и парични
награди, които им бяха връчеголмайстор на турнира със 7
точни попадения стана неговият съотборник Янис Янакиев.
Отличието за феърплей заслужи тимът на „Скала“ - Зве-

Върбешница поради неявяване на противниковия тим.
Съставът на новия-стар победител в турнира: Ивайло Сайков, Георги Петров, Кристиан
Кътов, Владимир Найденов,
Симон Николов, Александър

ни от кмета на Мездра Иван
Аспарухов.
За най-добър вратар беше определен юношеският национал на България по хандбал
Георги Вълков („Балкански
вихър 1933“ - Руска Бела), а
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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рино). Специални грамоти
получиха реферът на турнира
Румен Каменов - за обективно
съдийство, и медицинското
лице - Крася Кожухарова.

ОУ „Христо Ботев“ - Мездра стана победител в шестото издание на лекоатлетическия турнир „Най-добритe”
за ученици от I до IV клас, който се проведе на 17 май.
Възпитаниците на учителя по физическо възпитание и
спорт Цветелина Цинцарска събраха най-много точки
в крайното класиране. Организатори на спортната надпревара бяха Община Мездра и СК Атлет, а главен съдия - Жанета Маринова.
В турнира взеха участие 24 подрастващи атлети от
градските училища ОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св. св.
Кирил и Методий” и СУ „Иван Вазов”, разделени в две
възрастови групи: I-II и III-IV клас. Съгласно регламента, всеки школски отбор беше съставен от по осем състезатели - по едно момче и момиче от четирите класа
в начален етап на обучение. Те се съревноваваха в три
дисциплини: първокласниците и второкласниците - 40 м
спринт, скок от място и 100 м, а третокласниците и четвъртокласниците - 60 м спринт, скок дължина и 200 м.

Крайното класиране оглави отборът на ОУ „Христо
Ботев“ със 74 точки, следван от този на ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ със 72 т. и на СУ „Иван Вазов” със
70 т. Победителите в Шестия лекоатлетически турнир
„Най-добрите” бяха в състав: Саниа Пешева, Николай
Митов, Ивайла Иванова, Никола Мишев, Юлия Николова, Даниел Иванов, Ивайла Ангелова и Велислав
Марински. Всички участници получиха купи, медали
и грамоти.

Лекоатлетическият турнир „Най-добритe” се организира от 2015 г. Победители в него досега са: през 2015а, 2021-а и 2022 г. - ОУ „Христо Ботев“, а през 2016-а,
2017-а и 2018-а г. - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. През
2019-а и 2020-а г. турнирът не се провежда.
В следващите дни рожденици са:
• Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета
1925“ - Мездра - на 8 юни, 70 г.,
• Любен Костов, спортен деятел - на 8 юни, 77 г.,
• Инж. Десислава Гешева, гл. експерт „Информационни технологии и системи“ в Община Мездра - на 12
юни,
• Мая Митева, кинезитерапевт - на 12 юни,
• полк. Тодор Тодоров, бивш военен - на 12 юни,
• Венцислав Горанов, бизнесмен - на 14 юни, 53 г.
• Инж. Генади Събков, общински съветник - на 16
юни, 60 г.,
• Здравка Борисова, общественик - на 17 юни, 80 г.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 30 май в 12:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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ИЗЛОЖБА МИНИАТЮРИ
„С ТОПЛИНА В СЪРЦЕТО“
Навръх своя 55-и рожден ден Красин Кръстев, служител в
Районно управление „Полиция“, подреди в Община Мездра изложба миниатюри под наслов „С топлина в сърцето“.
Експозицията включва 12 макети на старинни български
къщи, които авторът е кръстил с красиви женски имена „Биляна“, „Деница“, „Десислава“, „Камелия“, „Косара“,
„Лора“, „Поля“, „Николая“, „Силвия“, „Теодора“, „Юлия“
и „Яница“.

„Благодаря на Община Мездра за предоставената ми възможност да представя това, което правя в свободното си
време, сподели при откриването на изложбата Красин
Кръстев. Има едно скрито послание в макетите, които изработвам: да поддържаме българския дух, традициите, да
обичаме българщината и най-вече - да обичаме България!“
От името на Община Мездра зам.-кметът Нели Минева
поздрави автора с изложбата и му подари бутилка вино.
„Това, което ме изненада приятно, е, че всичките къщички
носят имена на жени. И са коя от коя по-красиви!, каза Минева. Надявам се много хора да дойдат и да се запознаят с
твоето изкуство.“
„Изкуството, което прави Красин, е изключително рядко,
подчерта художникът Евгени Кучков, който е куратор на изложбата. За да направиш такива неща, трябва да притежаваш хладен ум, остър поглед и желязна психика - въобще,
да си родѐн снайперист. Това са великолепни творби, които
са радост за окото - и за 5-годишно дете, и за 85-годишен
човек.“

Това е втората изложба миниатюри, с която Красин Кръстев гостува в Община Мездра. Първата беше открита в началото на годината и премина при голям интерес. Вернисажът уважиха близки, приятели и колеги на автора. Сред
тях бяха родителите му - Никола (на 79 г.) и Цветанка (на
76 г.) Върбанови, съпругата му Лилия, синът им Николай и
внучката им Николая, която наскоро ще стане на 5 годинки
.

Изложбата може да бъде разгледана до средата на м. юни в
Центъра за услуги и информация на гражданите в Община
Мездра.
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XI MАЙСКИ КРАЕВЕДСКИ ЧЕТЕНИЯ

В рамките на Празниците
на културата в Мездра се
проведоха XI Mайски краеведски четения. Организатор на събитието бе Краеведското дружество при НЧ
„Просвета 1925“. Гости на
форума бяха Нели Минева - зам.-кмет на Община
Мездра, Калина Тодорова
- зам.-председател на Регионално краеведско дружество
- Враца и геологът проф.
Ангел Кунов.
Краведските четения бяха
открити от ученици от III
„б“ клас в ОУ „Христо Ботев“ с кл. р-л Лилия Христова, които представиха
презентацията
„Хроника
на едно величаво и свято
дело“ за строежа на сградата на Прогимназия „Тодор
Балабанов“ (1925-1929 г.).
Интерес предизвика също
публицистичният
филм
„Соделѝя“ на Павел Петров,
провокиран от умението
„Варене на домашен сапун“,
с което през м. г. НЧ „Просвета-1928“ - Царевец беше
вписано в Националната
представителна листа на
нематериалното културно
наследство на България като
елемент от регистъра „Традиционни занаяти, домашни
дейности и поминъци“.
На четенията бяха представени 12 краеведски проучвания: на Петър Вутов
„Черепишката света обител
през вековете“, на д-р ф. н.
Христина Маринска „На
учителя с любов и незабра-

ва: спомен за даскал Ангел
Иванов от с. Кален и неговата съпруга Донка Григорова“, на Ивана Захариева
„Към историята на Ботевата чета“, на Светла Дамяновска „8 забележителни културно-исторически
обекта в община Мездра“,
на д-р ф. н. Анета Дилова
„Храната вкъщи - спомени от детството“, на Рени
Митева „Старите учебници
на моята баба Рада Тошева
от с. Курново“, на Лиляна
Лещарска „Тайните на домашния сапун, запазени в
паметта на царевчанки“, на
Милка Пухалска „Сирни
заговезни в с. Долна Кремена“, на Галя Дикова-Иванова „100 години читалищна дейност в с. Рашково“,
на Стиляна Стоянова „От
горела ка̀ща пиронче съм“

- очерк за народната певица Рада Бельова от доц. д-р
Йорданка Манкова, на Валентина Цекова „Характерни думи и изрази в диалектния говор на с. Зверино“ и
на Мирослав Гетов „Илия
Ненчев (1896-1978 г.): от
Игнатица, през София, Битоля и остров Персин, до…
забвението“.
Всички участници по-

лучиха грамоти, Алманах
„Ескус-ІІ“, издаден по случай 20-годишнината на
Литературен клуб „Христо
Ботев” и албум с репродукции на местни художници
„Хубава Мездра“, посветен
на 50-годишния юбилей
на Градската художествена
галерия. Наградите връчи
Моника Петкова, секретар
на мездренското читалище.

ПРЕМИЕРА
НА
„СИНЕОКА
ЛИРИКА“
По инициатива на Ли- осмислени
и
тературен клуб „Христо
Ботев“ в Община Мездра
беше представена стихосбирката „Синеока лирика“ на Надежда Нинова,
дългогодишен служител
в системата на БДЖ, вкл.
като „Ръководител движение“ на различни гари.
„Благодаря ви, че уважихте моя празник, каза при
представянето на стихосбирката Нинова. Благодаря ви, че обичате поезията.
Един човек, който обича
поезията, не може да бъде
лош, не може да носи злоба в сърцето си. Сърцето
на такъв човек е винаги отворено за другите. Моето
сърце също е отворено за
вас.“
„Тази книга е зряла и философска, мъдра и спокойна, събитията, вълненията,
любовите и копнежите са

претворени
с
нежност и лекота, подчерта
водещият на събитието Светла
Дамяновска. Затова и аз, като
консултант
и
художествен оформител на изданието, си поставих за задача
да създам една
ведра и пастелна корица. Но за
заглавието избрах наситения
цвят на очите на
Надежда и приветствах названието „Синеока
лирика”. Този
външен вид и качеството
на графичното изпълнение
на съдържанието, са принос на издателя Николай

Тодоров. И така, с общи
усилия, книгата видя бял
свят и днес е пред вас.“
„Нека да отворим сърцата
и възприятията си за общуване с изразните средства
на една синеока и лъчиста,
лъчезарна поезия, призова
в своята рецензия Павлина
Русева. Надежда е имала
смелостта да бъде искрена с читателя си, има още
смелост да търси утеха в
поезията, в творенето, да
пътува към себе си и към
любовта си, защото, докато
дишаме и поемаме въздуха
и слънчевата прегръдка на
Вселената, ние сме длъжни да връщаме обратно

добротворчество и съзидателни дела, да даваме
най-доброто от себе си за
света около нас. Желая й
все така да дарява лъчистата си светлина и добрина
на света около себе си, да
следва пътя, който е приела да извърви душата й,
да слуша думите на сърцето си и да обича, все така
искрено и по-човешки!“
От името на Община
Мездра Стела Костова, директор на Дирекция „Финансова политика, бюджет
и човешки ресурси“, поздрави авторката и й подари
букет цветя, след което тя
раздаде автографи.
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