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В ОЧИНДОЛ ОТВОРИ ВРАТИ
НОВ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ

В първата Неделя след Петдесетница - на Всички светии, в
Очиндол отвори врати нов православен храм - параклисът „Въведение Богородично“. Той е дарен от сем. Павел и Ваня Павлови
в знак на благодарност към жителите на селото, които преди време
се включиха, заедно с множество
други хора от цялата страна, в дарителска кампания за събиране
на средства, необходими за лечението в чужбина на техния внук
Андриян.
Монтирането на параклиса,
който е изработен и доставен от
Гърция, както и благоустрояването на пространството около него,
са осъществени с финансовата и

логистична подкрепа на Община
Мездра и със спомоществователството на „Йотов Стоун“ ЕАД и
на местния предприемач и родолюбец Огнян Петров, собственик

на Туристически комплекс „Дядо
Йоцо гледа“.
Освещаването на параклиса,
който се намира в м. „Кръст“
край Младежкия еколагер, извърши Врачанският митрополит
Григорий. Архиерейската служба уважиха кметът на Мездра
Иван Аспарухов, председателят
на Общинския съвет Яна Нинова, кметският наместник на
Очиндол Цветелина Христова,
кметове и кметски наместници
на населени места от общината,
общински съветници.
„Нека този параклис да остане
тук вовеки, да бъде утвърден от и да попроси, каквото й да било
Бога и запазен от Него, благо- от Господа - било за себе си, било
слови Негово Високопреосве- за своите близки, сродници, познати.
Нека Бог възнагради всички,
които и с най-малкото са допринесли, за да се осъществи това
христолюбиво начинание. Нека
това място да бъде като един
светилник, който разпръсква
Христовата светлина и се вижда
отвсякъде. Амин. Да ви е честит
новия параклис - за много и благословени години!“
От името на сем. Павлови с
думи на благодарност към дарителите, включили се в благотворителната кампания „Да помогнем на Анди!“, към кмета на
община Мездра, към Дирекция
щенство. За да може през всич- на ПП „Врачански Балкан“ и към
ките години занапред винаги да всички, допринесли за реализие отворена неговата врата и да рането на богоугодното дело, се
посреща всеки, който иска да за- обърна Кева Димитрова.
пали по свещичка, да се помоли По-сетне митрополит Григорий

отслужи водосвет в м. „Прeсветица“, където при спасителни
археологически проучвания през
2002 г. беше открита раннохристиянска базилика, датираща
от V-VІ век. За празничното настроение на присъстващите се
погрижиха Ансамбъл „Мездра“ и
фолклорният дует Ваня Кръстева
- Кръстю Стефанов.
Параклисът „Въведение Богородично“ в Очиндол е десетият
православен храм, който отваря
врати в община Мездра през последния четвърт век, след тези в
Зверино (1995), Крапец (1996),
Брусен и Руска Бела (2002), Игнатица (2007), Върбешница (2009),
Боденец (2012), Дърманци (2013)
и Кален (2014). В момента нов
храм - „Св. Николай Чудотворец“, се строи в Ослен Криводол,
а останалите две села, които все
още нямат църкви, са Злидол и
Цаконица.

ЦЕНА: 0,40 лв.

АК „КАЛЕТО“ СТАНА НА 8 ГОДИНИ

Един от 100-те национални туристически обекта в България - Археологически комплекс (АК) „Калето“ в гр. Мездра, навърши 8 години. Той е изграден по проект „Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра”, реализиран от Община
Мездра през 2011-2013 г. по ОП „Регионално развитие” и беше официално открит на 1 юли 2013 г.
Осмият рожден ден на комплекса беше отбелязан с празнична програма, която стартира с петото издание на Панорама на планинарското, приключенско и екстремно кино „Ехо от Банско филм фест“ (вж. на стр. 8),

а същинското тържество се състоя на 3 юли.
„От лятото на 2013 г. досега комплексът приема целогодишно
посетители от страната и чужбина, предлагайки им интересни изживявания и красиви спомени, каза в приветствието си Маргарита
Дамянова, управител на АК „Калето“. Стана традиция в началото на
месец юли да честваме рождения ден на нашия комплекс и днес
отново сме се събрали тук, за да отбележим този хубав празник.“
Възпитаници на Групата за художествено слово към Център за
подкрепа за личностно развитие, с худ. ръководител Лилия Христова, рецитираха стихотворението на Калин Топалски „Калето” и разказаха „Легенда за кладенеца на „Калето“ край Мездра” в обработка
на Светла Дамяновска. Музикален поздрав отправиха дуетът Йоана
Лиловска - Александра Христова и Елена Митова от Вокална група
„Детски свят”, с худ. ръководител Анета Петкова, които изпълниха
песните „Шаба-даба-да”, „Дано” и „Българийо, единствена си ти”.
Както подобава за рожден ден, имаше много балони и огромна красива торта, от която опитаха и малки, и големи. Празникът продължи
през целия ден със забавни състезателни игри за децата, организирани от екипа на „Sparta Games“.
А по повод 17-ото издание на инициативата Европейска нощ на
музеите 2021 (European Museum Night 2021), до 24 часа входът за
посетители в комплекса беше свободен.

КЪМПИНГЪТ КРАЙ ШАБЛА
ПРИЕМА ЛЕТУВАЩИ

След основен ремонт на една част от помещенията, извършен от ОбП „Чистота“, от
началото на м. юли Къмпинг „Мездра“ край
гр. Шабла започна да приема летуващи.
Къмпингът се намира само на няколко километра североизточно от Шабла, на тихо
и спокойно място, сред сенчеста тополова
гора, на около 100-на метра от плажната
ивица и морето, недалече от природния
резерват Шабленско езеро и от Шабленската тузла, популярна с уникалната по
своя състав лечебна кал. Сред останалите
забележителности наблизо са най-старият
действащ фар на черноморското ни крайбрежие - Шабленският, село Тюленово,
известно с живописния си скалист бряг,
осеян с множество пещери, Националният
археологически резерват „Яйлата” край с.
Камен бряг, нос Калиакра и др.
Къмпингът разполага с леглова база от
43 места. Предлага настаняване в три масивни бунгала, две от които имат самостоя-

телен санитарен възел, баня с топла вода
и хладилник. Почивната база допълват
12 дървени бунгала - 9 с по две легла и 3
с по три легла. Летуващите в тях ползват
две общи бани и тоалетни, които също са
ремонтирани.
За удобство на летуващите къмпингът
предлага паркинг. Има обособено място за
разполагане на палатки, каравани и кемпери. За тях са предвидени отделен санитарен възел, ток и външни мивки. В близост
до базата има няколко ресторанта.
Цени и такси за ползване на места в
Къмпинг „Мездра“: • за една нощувка: в масивно бунгало - 10 лв. на човек, в дървено
бунгало - 7 лв. на човек, ползване на палатка, кемпер или каравана - 5 лв. на човек;
•
За
разполагане
на
кемпер или каравана - 5 лв./ бр.;
• За паркомясто – 5 лв./ бр.
Телефони за резервации: 0884 309 633
и 0885 430 216.
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КАНДИДАТСТВАМЕ С ПРОЕКТИ ЗА РЕМОНТ ЗА ЕДНИТЕ ЦВЕТЯ,
ЗА ДРУГИТЕ БУРЕНИ
НА МБАЛ И НА УЧИЛИЩЕТО В ЗВЕРИНО
Лично мнение

МБАЛ - Мездра да бъде
включена в проектно предложение на Министерство на
здравеопазването, в партньорство с Община Мездра и/или
на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД,
по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Мерки за
справяне с пандемията“, Приоритетна ос 9 „Подкрепа за
здравната система за справяне
с кризи“ на ОП „Региони в растеж“. Това решение беше взето
единодушно на юнската сесия
на Общинския съвет (ОбС).
Дейностите по процедурата
са насочени към укрепване капацитета на болничната мрежа
чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности
за обособяване на изолирани
структури за лечение на пациенти с Covid-19 към болници,
осигуряване на медицинско и
болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и
грижи за пациенти с Covid-19,
повишаване капацитета на

центровете за трансфузионна
хематология за диагностика на
Covid-19 и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране
на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти
при получаване на медицински грижи. Апаратурата и оборудването включват апарати
за подпомагане на дишането,
пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства,
ехографи,
дефибрилатори,

газово-кръвни анализатори,
болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен
болничен инвентар и др.
Същевременно ОбС даде
съгласие Община Мездра
да подаде проектно предложение за повишаване на
енергийната ефективност на
сградата на СУ „Св. Климент
Охридски“ - с. Зверино по
Програма
„Възобновяема
енергия, енергийна ефектив-

ност, енергийна сигурност“,
Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в
сградите, промишлеността
и общините“, Процедура
BGENERGY - 2.002 „Енергийна ефективност в сгради“.
Програмата се финансира от
Финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство 2014-2021 г.,
програмен оператор е Министерство на енергетиката, а
партньори по нея - Norwegian
Water Resources and Energy
Directorate (NVE) и National
Energy Authority (OS) на Исландия.
Процедурата
предвижда
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за извършване на мерки за енергийна ефективност в сгради,
с които да се постигне подобряване на енергийните характеристики на сградите и
трансформацията им в сгради с близко до нулево потребление.

ХРАМОВ ПРАЗНИК НА ЦЪРКВАТА В РЕБЪРКОВО
С молитва за здраве и водосвет, отслужени от енорийския
свещеник Пламен Кръстев,
жители и гости на Ребърково
отбелязаха на Петровден - 29
юни по нов стил, храмовия
празник на църквата „Св. ап.
Петър и Павел”. Сред тях
бяха кметският наместник на
селото Петър Петков, както и
неговите колеги от Крета, Руска Бела, Злидол и Очиндол.
В проповедта си отец Пламен припомни апостолските
деяния на двамата най-близки
Христови ученици и следовници и поздрави миряните с
големия християнски празник. След черковната служба
беше раздаден традиционни-

ят курбан за здраве, приготвен от майсторите готвачи
Елисавета Тодорова и Георгица Симеонова.
Кметският наместник г-н
Петков сподели, че старинният храм спешно се нуждае
от цялостна реконструкция
на покрива, който от години
тече, както и от освежаване
на вътрешно храмовото пространство, което също е силно
компрометирано. За целта по
инициатива на Църковното
настоятелство, съвместно с
Кметство Ребърково и НЧ
„Просвета-1925“, на 17 юли,
когато ще бъде честван Денят на селото, ще се състои
благотворителен концерт за

събиране на средства, необходими за ремонта.
Ребърковският храм „Св.
ап. Петър и Павел” е съграден преди повече от един век,
през периода 1910-1914 г.,
на мястото на бившето учи-

лище в селото. Осветен е на
Петровден - 12 юли (ст. стил),
1914 г. от тогавашния Врачански митрополит Климент
(1873-1930). Сегашният архитектурен вид на църквата
датира от 1934 г.

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ

да информира обществото за
важната роля на грижата за
очното здраве. Амбициозната
й задача е да обхване най-уязвимите групи от населението
у нас: децата и хората около и
над 50-годишна възраст.
Кампанията стартира на
10 май и ще продължи до 16
юли, като ще обхване 42 града в цялата страна. Освен в
Мездра, безплатни очни прегледи досега са извършени в
Самоков, Кюстендил, Дупница, Гоце Делчев, Сандански,
Стамболийски, Момчилград,
Велинград, Смолян, Асеновград, Видин, Силистра, Русе,
Разград, Лом, Козлодуй, Костинброд, Ихтиман, Нови Пазар, Добрич, Карнобат, Девня,
Балчик, Шумен, Търговище,
Попово, Свищов, Червен бряг,
Монтана и Ботевград. Следващите спирки до края на инициативата са Правец, Чирпан,
Димитровград, Сливен, Ямбол, Казанлък, Ловеч, Троян,
Велико Търново, Севлиево и
Луковит.
Общо прегледаните от началото на кампанията са над 3
хил. души.

При осезаем интерес преминаха безплатните очни
прегледи, които се проведоха в гр. Мездра в рамките на
Националната скринингова
кампания на Българския лекарски съюз, Българско дружество по офталмология и
„Байер България“ „Зрението е

всичко! Прегледай се!“. Само
за броени часове от тях се възползваха повече от 150 деца и
възрастни.
Възрастните пациенти бяха
консултирани в мобилен
очен кабинет от офталмолозите д-р Николай Даков, д-р
Александър Колчев и д-р Га-
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бриел Димитров от
Клиниката по очни
болести в УМБАЛ
„Александровска“ и
д-р Пламен Йорданов от Очна клиника
„Зора“ - София, а децата бяха прегледани
със специална апаратура, закупена със
средства, събрани в
благотворителната
инициатива „Българската Коледа“.
Диабетна
ретинопатия, глаукома,
катаракта и макулна дегенерация, са
най-често срещаните очни заболявания
сред възрастните,
споделиха специалистите.
Инициативата „Зрението е
всичко! Прегледай се!“ цели
да спомогне за диагностиката
на най-честите социално-значими очни заболявания, да
популяризира значението на
профилактичните прегледи и

Живеем във време, когато всеки журналист (и
недотам) може и пише
всякакви
небивалици.
Зависи от морала му, от
образованието му и от
това кой бие камбаната
над главата му (разбирай,
кой на кого слугува). В
това отношение не остават по-назад и колегите
от в. „Уикенд“. Ето, например, в броя на вестника от края на месец май
т. г. една журналистка Христина Ангелова, прави опити да разкаже за
съветските разузнавачи
в България по време на
Втората световна война
- ген. Владимир Заимов,
Никифор
Никифоров,
д-р Александър Пеев и
други. Но още в началото на материала си тя,
уж случайно, ги нарича
не разузнавачи, а шпиони, което поне на мен ми
звучи обидно. Тези хора
са заплатили с живота си
за каузата, на която са се
посветили и не заслужват
пришитото им от авторката грозновато и зловещо название - шпиони.
Всъщност, знае ли авторката, че България по
онова време е съюзник
на фашистка Германия?
Знае ли, че Съветският
съюз се сражава сам на
Източния фронт срещу
200 елитни немски дивизии? А целият свят,
начело със САЩ и Великобритания, морално
и материално подкрепя
руснаците. Би трябвало да се гордеем, че и в
нашата страна е имало
хора, които са ги подкрепили и са се посветили на
тази патриотична кауза.
Впрочем, целият материал на г-жа Ангелова,
макар да претендира за
безпристрастност, е написан с едва прикрит,
но все пак доловим и
отблъскващ оттенък на
негативизъм. В смисъл,
че тези хора са се поставили в услуга на чужда
държава и са й предавали
държавни тайни, тоест
предали са нашите национални интереси.

Интересно какво щеше
да напише, ако не бяха
съветски, а британски
разузнавачи? Нека още
веднъж напомня на уважаемата г-жа Ангелова:
по онова време целият
демократичен свят е на
страната на СССР, в целия
свят
разузнавателните
централи работят срещу
оста Рим-Берлин-Токио.
Хиляди са жертвите сред
тези „шпиони“, които се
борят на „тихия фронт“
срещу най-мракобесната
идеология, която човечеството познава. Дори в
самата Германия е имало
такива честни хора, които са разстреляни, обесени….
Прави чест, че и в нашата родина десетки родолюбци са се посветили
на това дело. Не трябва
да ги забравяме. Трябва
да се гордеем с тях, защото народ, който отрича
героите си, не заслужава
уважение.
Да, но при въпросната
госпожа не е така. Ето
какъв извод ни поднася
в края на материала си.
Цитирам: „… историята
все още има думата върху този случай, за да не
третираме националните
предатели като чужди и
после като наши герои“.
Това е то! Да се чудиш и
кръстиш. И да немееш от
обида… И да се питаш:
докъде я докарахме?! Докато целият прогресивен
свят почита паметта на
загиналите в борбата срещу фашизма, създава за
тях филми, пише книги
и ги величае като национални герои, при нас в
последните десетилетия
е точно обратното.
Стигнахме дотам да въздигнат паметник насред
София на фашизираните
палачи и убийци, който
да кичат с венци и цветя,
а гробовете на истинските ни герои, на бойците
срещу кафявата чума, да
тънат в бурени и да ги
клеймосват като предатели на националните ни
интереси.
Кирил Радовенски
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X НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА”
ПЪРВА НАГРАДА

ШЕДЬОВЪР И ИСТИНИ
ЗА ДВА ЛЕВА

Ако вратата на купето можеше да се
затваря, може би щях да го подмина. Но
първо влязох, наместих раницата върху
металните стелажи и едва преди да седна, се опитах да я притворя.
- Вече пробвахме. Не става! - апатичният глас на дългокосия младеж ме подразни като песъчинка в окото. Намръщих се
и това не остана незабелязано от него. Той се сгърби, пресегна се и взе китарата,
която до момента заемаше две от местата. С лявата обгърна врата на изрусената
си приятелка.
Напънах вратата още веднъж, но не промених нищо. Надникнах в коридора - пътниците, награбили багаж като за велико преселение, прииждаха. Прецених, че тези
двамата бледолики бяха седнали така, че мога да се настаня до прозореца и да се
взирам в прииждащата панорама.
Свалих раницата върху вътрешните седалки, уж местата са заети от други и седнах до нея. Младокът се подсмихна презрително. В днешно време враждебността
между хората е новото нормално. Стоновете на китарата и дрезгавият глас обещаваха да задълбочат раздразнението ми.
„…Все отнякъде трябва да тръгнеш. Все отнякъде трябва да се завърнеш…“ - закънтя натрапливо в съзнанието ми. Дългокосият притискаше олющената акустична
китара и се опитваше да излее душата си. Едва се сдържах да не го поправя. Ноктите му побеляваха от натиска върху струните. Потракването на колелата сдъвкваше мелодията.
Младокът ме заливаше с пресипнал фалцет и тръскаше кестенявата си сплъстена коса. По гарите влакът спираше и потегляше лениво. Окуражавах се, че на някоя
спирка синеокият трубадур можеше и да слезе. И да бъдем спасени. Аз и китарата,
преди да издъхнем. Късополото момиче опиянено и с премрежени зеленикави очи
съзерцаваше музиканта от упор. Припяваше с него. Екзотичен дъх на тютюн и парфюмна мъгла се излъчваше от крехките им тела. Тийнейджърката клатеше остриганата си главата. Огромните й обеците се полюшваха и аха да прокъсат тънките
й восъчни уши. Надписите върху кафеникавите тениски приканваха за още любов.
Тийнейджъри - еуфория преди очаквания секс и възхитата от неочаквания.
От години съдбата ми бе свързана с такива като тях. И с всяка година нещата
като че ли ставаха все по-зле - претъпкани от фалшиви идоли, в душите им като че
ли не оставаше място за човечност.
Пътувах през Мездра за Своге. Бях се отбил и на Черепишкия манастир. Нещо
като проучване на маршрута, по който след седмица с учениците щяхме да си говорим за Вазов, за Стара планина и за Искърския пролом. Дано ги съпреживеят с
душата. Иначе по-добре да си прелистват стерилни цветни картички в интернет.
За да получа разрешение за екскурзията под наслов „Поражението на гениалния
денди“, шефовете най-напред ми поискаха обяснения. Дадох ги. Стана по-лошо.
На най-високо ниво ме попитаха как съм се осмелявал да нарека Вазов „денди“.
Онези, с двусмислената репутация и с шокиращите натрапливости, можело да се
засегнат. А Вазов е символ на нацията! Експертите ме гледаха със смразяващи погледи. Вбесиха се и от наивния кретенизъм на репликата „На банкнотата от двеста
лева май не изглеждаше така?“ Помнели я. Днес струвала цели… двадесет стотинки. Но нали в новите емисии Вазовият образ липсвал?!? Инфлацията нямало да го
засегне. Да не се отклонявам. Поискаха още обяснения за целта на екскурзията.
Заобяснявах. Вазов някога пътувал в района на Своге. Там някъде срещнал местна
девойка. Той, контето, ухажвано от знатни красавици, сиреч легендарният денди,
неочаквано изгубил ума и дума пред двете лазурни очи на провинциална русокоса
мома. Неговият водач й занареждал хвалебствия за своя спътник. Тя изгледала Вазов дяволито и подигравателно рекла „Що дириш тука, дядо?“. Обърнала му гръб
и прекрачила сякаш направо в небето. Звънливият й смях го попарил. Дълго време мислил за нея и за простичкото „Викат ми Гълъбинка“. Поетът написва своите
„Скитнишки песни“, но не му олеква. Ама тя, българката, така прави – първо ти разбива сърцето, после ти примамва душата, а след това те оставя и да я възпееш...
Вдигнаха ръце с досада и отегчение. Бюрата им са претъпкани с преписки, пък
аз съм им изнасял сказки.
Дрезгавият глас на младежа ме връща към действителността. Песничката постепенно се избистряше. Едва се сдържах да не го поправя. Гледах краката на
момичето. Бе успяло да ги сплете в йогийска асана. Пръстчетата й с огнен маникюр
придърпваха скромната поличка, но тя упорито отказваше да скрие прелестите й.
Двамата изглеждаха себедостатъчни в своето споделено безвремие.
Варовиковите Старопланински завеси се спускаха и сменяха плавно. Случайни
пътници преминаваха от време на време по коридора на вагона. Надникваха мимоходом и с досада отминаваха - не искаха да седят до отворена врата.
Гарите винаги ми приличаха на термитници - гъмжилото от хора ги прекосяваше
и забравяше, оставило своите миризми и стъпки. Чукчето на гаровия звънец събаряше тишината и всичко отново замираше отвъд драконовото око на семафора.
На гара Лакатник пъстро кълбо от петима мургави мъже, три разнокалибрени
жени и момиченце с опърпани дрехи се опитваше да се качи на влака. Едрогърда
мургавелка с прошарени коси с пухтене изкачи стъпалата и се напъха в близкия вагон. Другите две жени я последваха. Петимата мургавеляци на различна възраст,
височина и телосложение, направиха същото, докато се надвикваха и ръкомахаха.
Откъм перона русокосо къдраво момиченце ги гледаше недоумяващо с ококорени
сини очи. Тежките зеленикави сенки притъмняваха лицето му. Бе отпуснало бледите си тънички ръчички и чакаше. През върха на лявата ожулена обувка се подаваше малкият му палец. Тъкмо детето да остане забравено на перона, когато от вратата на вагона се подаде женска ръка с много гривни. Жената стъпи на най-ниската
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степенка, сграбчи го и го притегли навътре. След което вратата се трясна и влакът
потегли. Отдъхнах си. В този миг през вратата на нашето купе се вмъкна моят някогашен колега Виктор.
Ухили се насреща ми с белите си изкуствени зъби. Вдигна големия си плетен
кошник от върбови пръчки и внимателно го намести над главите ни. Сбута раницата, все едно ми казва „тоя номер пред мене не минава“. Двойката насреща ми
се отдръпна сконфузено. Младокът остави китарата и прегърна момичето, сякаш
да го предпази.
Виктор не се трогна от враждебността на младежите. Тръсна се на съседната до
мен седалка и натъртено каза:
- Да настаня първо шедьоврите, че те ме хранят… - и се ухили насреща ми. От
двете страни на алените му устни се появиха малки дъгички. Очите му искряха.
Понапълнял и свежар, облечен в рокерско поопърпано кожено яке и светли джински изглеждаше наистина различен от онова време. - Ха, здравей! – и ми протегна
ръка.
Поех я - здрава и с позагрубяла кожа, усетих и мазолите. Стискаше здраво, енергично. Рекох:
- Не мога да те позная. Вече и шедьоври в буркани ли затваряш?!?
- Сега съм кавър версия. Въздух, бачкане и два пъти сън в денонощието.
- Едва ли я караш само с въздух и сън.
- Препрограмирах се. Приех философията на пчелата...
- След пенсионирането повечето приемат философията на търтеите - опитах се
да го уязвя. Знаех, че бързо се пали, очаквах да ме нахока.
- То туй, търтеят, е специална работа. Ти си ги приказваш ей така, защото си
… - великодушно и пренебрежително завъртя ръката си пред мен. Нито сянка на
нервност. Не беше за вярване.
- Щом разнасяш по влаковете шедьоври в големи кошници, явно ти е потръгнало.
- Да. Завъртях се около себе си. Надникнах в душата си и се преродих.
- Ако ще е някакъв нов вид философия, знаеш, претъпкан съм с теории.
- Ето, видя ли? Претъпкан си бил?!? Грънци! Претъпкани сме… с глупости…
- Ти докъде? - отклоних възможността да ме атакува.
- До София.
- Е, що не взе бързия влак. Шедьоврите може да се развалят, докато стигнеш…
- Няма да се повредят. Натъкмил съм ги аз. Поръчка имам. За всеки шедьовър си
имам сигурен купувач. Но аз ще се отбия и до омбудсмана.
- Ти пък?!? Той да не колекционира шедьоври?
- Не. Ще се жаля. Надписали са ми такса смет.
- Будалкаш ме. И колко са ти надписали?
- Два лева!
- Два лева?!? - почти подскочих аз. - Та ти ще се претрепеш от път, ще похарчиш
десет пъти повече. Къде е Киро на кирия?
- А истината? Колко струва истината, а? Не са ми важни двата лева, а честта ми!
Допуснах грешка с учтивата си физиономия и заинтересованост. А той бе словоохотлив. Заразказва в детайли какво чудно същество е това пчелата, как ни спасявала. Станал като нея - никога не поглеждал към нещо развалено и грозно. И се
усетил друг човек. И да съм запомнел - търтеите оплождат най-важната и готина
пчела на цели шест километра над земята. Не е като нас, дето едва си влачим
панталоните до хлебарницата или плод-зеленчука. Та, изведнъж му надписали
такса „смет“, заради пчелина. Да съм виждал пчела да прави боклук? Душата ми
прогориха тия два лева…
Аз кимам възпитано. Поглеждам през прозореца. На гарите онова шарено кълбо
от мургавите възрастни и русокосото момиченце все така слизаше от влака, стигаше шумно до гаровата чешмичка, надвикваше се и ръкомахаше за нещо си. Дали
наливаха вода или се миеха, не беше много ясно. После хукваха обратно да се
качат на вагона, преди влакът да е потеглил. И всеки път на перона последна оставаше русокоската, от чийто големи и хлътнали сини очи се стичаха бисерни сълзи.
Все така в последния момент през вратата се показваше онази здрава женска ръка
с многото гривни, хващаше ловко детето и го издърпваше навътре. Влакът почти в
същия момент потегляше тежко и бавно набираше скорост.
Забелязал шарената група трубадурът срещу мен, докато обгръщаше притихналата си приятелка, промълви:
- Тия са страхотни гяволи. Правят го, за да литкат кондуктора!
- Какво правят? - възкликнах недоумяващо.
- Баламосват го. За да могат да пътуват без пари. Заучено положение… - отпусна
се и продължи да примижава срещу прозореца. - Ама как, без да преминават по
коридора на нашия вагон, идват ту от предните, ту от задните вагони? - подсмихна
се, сигурно лицето ми излъчваше симпатичен кретенизъм.
- Такива Айшета и Алита ще ни затрият държавата. Ако си вземат кошерче и го
наглеждат, ще си изкарат хляба, няма да посягат на чуждия. Дано това кехлибарено мънисто с русите коси да не са го свили отнякъде. Сиромашията се надвива с
акъл! - Виктор изричаше думите спокойно и натъртено.
Продължи да ми обяснява още за пчелите. Заболели и започнали да измират.
Изгорил кошерите, но и в новите бедата се настанила. Чудел се какво да прави.
Случайно с внуците отишли на Черепишкия манастир. То и по другите манастири е
ходил, ама… Все слагал ръка върху иконите и се молел, докато неочаквано върху
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лика на Божията майка не усетил топлина. Споделил с игумена. Светият отец го
посъветвал да вгради икона в кошера. Подарил му една, осветена. Като се върнал
на село, наместил я сред питите. И да видиш чудо! Рояците укрепнали. Трябвало
да докупува кошери. Медът бил наситен със светлина. Лековит. Потръгнало му.
Хората разнесли приказката за изцелението на неговите пчели. И чак в София
започнал да носи от продукцията. И той отначало не вярвал, ама… Цялата икона
наоколо отрупана с мед, а върху лика на Девата нито капка. Софиянци се избивали
да купуват. Най-много давали за късчето пита с вградена икона. Дори вече не се
налагало да стои на сергията. Ходел по график до големия град. Така успявал да
помага и на ипотеките на децата си. Всяка стотинка трябвало да се цепи на две,
защото шедьоврите не се случвали за ден-два, искало се време. А джунглата на големия град само чакала да погълне скъпите му чеда, ако не се разплатят с банките.
Тъкмо да завърши с думите „Казвам ти аз, че нося шедьовър, който струва…“,
когато иззад незатворената врата застана малката русокоска. Вгледа се в нас със
сините си остриета. Изглеждаше удивително крехка и тъжна. Слабовата, с бяла,
почти прозрачна кожа, тя сякаш бе увиснала във въздуха. Очите й проблясваха насред тежките зеленикави сенки, по бузките й личаха незасъхнали сълзи… Детето
си пое дълбоко въздух, аха да изхлипа и да побегне.
Виктор скочи, наведе се към детето:
- Гладно ли си, дядовото?… - детето кимна утвърдително с глава. Направи крачка назад, но продължи да ни гледа подред всичките в купето. Дори се усмихна с
белите си зъбки и на устните му разцъфна маргаритка.
- Чакай сега! - и колегата ми вдигна пръст във въздуха. - Обичаш ли мед?
Без да изчака отговора, Виктор свали припряно кошницата. Забърника из нея и
измъкна отвътре увита в целофан малка иконка, цялата отрупана с мед и вощина.
Ликът на Пресветата Дева наистина сияеше недокоснат. Подаде лакомството на
детето и му се усмихна насърчително:
- Ха сега, дядовото. Нагъвай!…
Момиченцето се поколеба, но после като ни видя как го гледаме с очакване, пое
вкусния шедьовър. И преди да дочака нова покана, лакомо впи устни в изкусителното парченце. По бузките му се застичаха златисти капки.
Виктор въздъхна и тихо промълви:
- С каквато душа чувстваш, с такива очи и ще виждаш… Ей на… Шедьовър!...
Понечи да се прекръсти, но аз го зяпах и той го направи някак несръчно.
В този миг по коридора се разнесе разтревожен женски вик:
- Гълъбинке! Къде си бе, рожбице моя! - и до вратата на купето ни дотича запъхтяна жената с многото гривни на ръката. Очите и лицето бяха досущ като на
нашата гостенка, но състарени и с явна болка в тях. Като видя как детето нагъва от
меда, засмя се и се прекръсти:
- Боже, докторите ни казваха да я подхранваме с медец, ама едва сбрахме пари
за билета до болницата. - Днес отиваме на контролен преглед в очната клиника в
София. Роди се невиждаща. Оперираха я преди месец. Сутринта й свалихме превръзката от очите. И всичко й е ново, интересно. Най не й се вярва, че може да види
водата. И че тя навсякъде е една и съща. Затова на всяка гара тичахме до чешмите. Стиска водата в шепи, опитва се да я задържи, а аз плача... Живот, пусто…
На вратата на купето са скупчиха и останалите от групата.
Детето се облизваше с наслада. Китаристът се усмихна широко. Притисна се о
приятелката си, за да направи място на непознатата, дори я покани с ръка. Каза
разпалено:
- Да е жив Вазов днес, че да види тая Гълъбинка. То и Владимир Димитров-Майстора може да свърши работа, защото из нашия Северозапад накъдето и да тръгнеш, можеш да срещнеш шедьоври… - аз отново го зяпнах изненадан. Май ми
става навик да изглеждам приятно глупав.
Приятелката на китариста скочи пъргаво. Стори място на детето да седне до нея
и го помилва по острите рамене. Никой не се разтревожи, че капки от меда капеха
по рокличката и по седалката. Сдържахме дъха си, за да не нарушим магията.
Момчето грабна китарата и подкара познатото „…Все отнякъде трябва да тръгнеш. Все отнякъде трябва да се завърнеш…“ Гласът ми се стори по-премерен,
по-приятен. Отказах се да го поправям, макар че допускаше грешка в текста. Преди
много време именно този текст бях пуснал в интернет. Чух Виктор да повтаря:
- Ако не бях тръгнал точно днес да търся пустата му истина за два лева, щях да
пропусна срещата с истинския шедьовър. А животът без него си е една калпава
работа, брат… Човек вижда онова, което душата му разкрие, от мен да го знаеш…
Влакът продължи да ни отнася в някаква неподозирана посока, от която Вазов
може би съзерцаваше своята обичана България и сигурно се подсмихваше.
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ВТОРА НАГРАДА
Тласък - и влакът се отдели от своята неподвижност
така, както излитащата птица се отделя от сянката си.
Движението е живот, а животът е единствената алтернатива на онази куртизанка - смъртта. Каза си с известно
задоволство младият мъж в купето, после хвърли бърз
поглед към куфарите горе, набутани един през друг в
багажното отделение. Нищо, само се бяха разклатили,
по-скоро - наместили. Поуспокоен, той се облегна на седалката, за да може да наблюдава панорамата зад прозореца, която все по-бързо и по-бързо превърташе назад.
Беше висок младеж с буйна кестенява коса, която вечно
падаше над очите му и от това бе придобил дразнещия
навик да отмята глава встрани. (При всяко отмятане отражението му пречупваше блясък в прозореца).
Младият пътник малко трудно се откъсна от гледката,
приведе се напред и запита:
- Сега по-добре ли си?
Обикновен въпрос, нещо като „Имаш ли носна кърпичка?“. Но не беше обикновен.
Жената, към която бе отправен въпросът, цялата подскочи.
- Много съм си добре! - заяви. - За твое сведение!
Тя приличаше по-скоро на момиче, отколкото на зряла
жена, и така, както бе седнала, на ръба на отсрещната седалка, имаше онзи орнитологичен вид на пухкава птичка, готова всеки миг да излети от гнездото си.
- Само спокойно - предупреди я младият мъж. - Знаеш,
че не трябва да се напрягаш.
- Аз? - възкликна тя. - Аз да се напрягам? Нямам никакви причини да се напрягам, впрягам, побеснявам или
ядосвам. Мога да си пътувам денонощно през половин
Европа, мога да сменям влакове и самолети и да съм бременна, колкото си искам! Това не е твоя работа. Твоята
работа е да се правиш на многострадален патриот, да ме
помъкнеш в деветия месец на майната си, да ме накараш
да напусна на бегом сигурността на едно, поне цивилизовано, битуване в Германия и да развяваш българското
знаме оттук до следващата Нова година. Ох, Боже!
Жената се задави в яда си, задъха се, а младият мъж
припряно изрови от багажа книжка кесия и я поднесе
пред лицето й.
- Ако ще повръщаш - каза, - повръщай в кесията.
- Майната ти! - сопна се жената.
И повърна.
Двамата пътуваха вече втори ден от Кьолн за България,
пътуването беше изморително и пълно с неприятни изненади. Поради пандемията се отменяха полети, самолети закъсняваха, за капак влакът за Видин, последната
цел на тяхното пътуване, не беше композиран в уречения
час и трябваше да се местят от перон на перон с багажа.
Българските железници явно не носеха отговорност за
никого и за нищо.
Сега-засега единственият видим и ясно разпознаваем
виновник за тези неприятности седеше в купето, точно
срещу младата жена. Тя яростно го изгледа. Копеленцето му авантюристично! Дайте му на него да дрънка за
първородни синове и раждания в Родината (родината
с главна буква, естествено). И тя се бе повлияла, се бе
възторгнала и се бе приповдигнала до едни тържествени
небеса.
Каква глупачка, Боже, мой!
Ми ще го мрази, как няма да го мрази? Така си е! Да, ама
освен това го обича. Пълна бъркотия. Бяха се залюбили
още в училище, заедно заминаха да следват в Германия,
заедно споделяха хляба си и лебервурста, заедно си наеха квартира. Той записа философия в курса на професор
Андреас Шпеер, прочутия мислител и изпълнителен директор на „Томас-институт“. Тя пък изучаваше медицина
в престижния учебен център на Кьолнския университет.
Младите хора учеха, правеха любов, разхождаха се с велосипеди. Животът - онзи, с големите юмруци - все още
не беше почукал на вратата им. Дори не подозираха, че
съществува.
Всъщност - съвсем нормални младежи.
Бъдещият млад татко се бе оказал прилежен студент,
хуманитаристиката изобщо беше в кръвта му. Философията го грабна, увлече, потопи го в бездната на вечните
въпроси и в пълната липса на конкретни отговори. Осъзна, че всяка действителна философия е метафизика. Бога
ми, това откритие - това негово съвсем лично откритие!
- го въодушевяваше до краен предел. О, да, той щеше да
завърши с отличие, щеше да наследи своя учител, накрая
щеше да напише онзи научен труд, в който основният
въпрос на живота щеше да засияе в малко по-завършен,
дори синкав на цвят, вид. И щеше да прочуе името си в
целия свят.
Името му - Иван Ангелов Доброволев.
Младата му съпруга (и бъдеща млада майка) пък се бе
отдала - напълно и от сърце - на микробиологията. В
Центъра за молекулярна медицина в Кьолнския университет я познаваха всички - от чистачките до декана. Тя
буквално използваше всяка свободна частица от времето
си, за да работи в центъра. Беше убедена, че рано или
късно ще спаси света, ще прогони в мегапространството
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всички пандемии и протовируси, а ако светът се спаси
преди тя да завърши образованието си, тогава ще спаси
някоя друга планета. Венера, Марс, съзвездието Орион...
Каквото има подаръка.
За радост и двете бъдещи светила на световните науки
дори не подозираха своето бъдеще. Те бяха тук и сега.
Тук - във влака за Видин. И сега - докато ги разказваме.
А влакът (този влак пак ли излиза на сцената?) понамали скоростта и навлезе едва ли не „на пръсти“ в Искърското дефиле.
- Боже! - възхити се младата жена. - Как е строена тази
железница?
- С ентусиазъм! - отговори веднага нашият философ. По време на Освобождението хората са били готови да
отдадат живота си... - той не успя да довърши, защото
зад гърба им тайнствен глас изкомандва:
- Моля, билетите за проверка!
Младите хора едновременно се обърнаха, за малко да
чукнат носовете си.
На вратата на купето се бе изправил човек в железничарска униформа, доста раздърпана впрочем, който приличаше (и беше) кондукторът на този влак.
- Имате ли билети, или така я карате - ако мине номерът? - запита хитро човекът в униформата и добави:
- Обаче при мен номера не вървят, да знаете. Имам си
философия.
- Така ли? - младият Иван Ангелов Доброволев за малко да се изсмее с глас. - И каква е тази философия?
- Не позволявам на хора и проблеми да ми се качват на
главата, ето такава е моята философия! - заяви надуто
кондукторът. - Пазя си нервната система.
- Вероятно ще живеете вечно - вметна младият човек.
- Ти не се подигравай, обаче! - предупреди го кондукторът. - Който последен се смее, най-добре се смее. Я да
видим билетите.
- Ето, заповядайте! Директни билети от Кьолн до Видин, купени още в Германия.
Кондукторът се зае с разлистване на сложната книжна
система от няколко листа, захванати с телбод. Дешифрирането на документите явно го затрудняваше, той се позабави, а това даде възможност на младите хора да го
огледат внимателно. Неопрятен тип - куртката разкопчана, обувките груби и прашни. От лявата ръка, с която придържаше документите, липсваха два пръста. За
малко да им дожалее за него, но само за малко. Защото
съществуваше миризмата. Боже Господи, та този човек
смърдеше на алкохол!
По дяволите! Всичко ли, казано за България, ще се окаже вярно?
- Аз немски не разбирам! - заяви гордо кондукторът. Какво ми пробутвате? Щом нямате български билети, ще
си платите глобата!
- А, не! - реагира младата жена. - Билетите са напълно
редовни.
- Не на мене тия! - каза кондукторът. - За къде пътувате?
- За Видин, там много ясно е отбелязано.
- За Видин, а? Обаче който пътува най-далеч, плаща
най-голямата глоба! - изтърси поредната мъдрост държавният служител.
- И каква е тази глоба? - запита с едва сдържана ярост
младият мъж.
- Нищо работа - ухили се онзи. - Ще почерпиш каса бира.
Младият мъж хвърли въпросителен поглед към съпругата си, тя изглеждаше много бледа и това го накара веднага
да вземе своето решение.
- Хубаво, ето ви парите.
- Отвори малко прозореца - обади се младата жена, лошо ми е.
Наистина ароматът в купето бе нетърпим. Младият Иван
Доброволев се обърна към прозореца и посегна да го отвори, но ръката му замръзна във въздуха. Погледна бързо
назад и още по-бързо запита:
- Какво е това? - и посочи с пръст навън.
Кондукторът се поприведе, за да погледне и той през
стъклото.
- Ей там! - показа младежът. - Човек стои горе, на скалите, и поздравява с шапката си.
- А! - кондукторът повдигна рамене. - Този е откачен.
Двайсет години съм на служба в Бе-Де-Же-то, той все
маха оттам. Всички го знаят. Дядо Йоцо. Стои на скалите
и гледа.
Някаква смътна, далечна надежда се зароди в душата на
младия философ.
- Той, този човек, е сляп, нали? - зададе неуверено въпроса си.
- Ъхъ, сляп е. А ти откъде го познаваш?
- От книгите - обясни Иван Ангелов Доброволев и се
надвеси навън, за да не изпусне от очи човека горе, на
скалата. Така си беше, той все още стоеше на скалите. И...
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гледаше.
Възможно ли бе това?
Младият философ знаеше, че има говорене, има текстове, има живопис и пластика, които остават във времето.
Те не са просто носители на информация, не се занимават
с ефимерното, не връщат ресто в магазина и не плачат за
световното по футбол от 1994-та година. Те питат за смисъла на живота. За тях времето няма значение. Текстовете
на Иван Вазов например. Неговите герои сме ние, българите. Дори днес, дори днес, колкото и да не ни се вярва.
Докато ни има, ще го има Иван Вазов. Докато съществува
България, слепият Дядо Йоцо ще се радва на нейните възвисения. „Как? Българска железница?“ - ето така ще се
радва. И ще гледа.
Той винаги ще ни гледа!
- И защо, ако смея да попитам, пътувате за Видин? - досети се железничарят и прекъсна мислите на младия човек.
- В моята философия се казва, че бременна жена и пълна
чаша едно са. Внимаваш да не ги разлееш.
- Пътуваме за Видин, защото искаме синът ни да се роди
там - малко троснато обясни младежът.
Кондукторът сякаш се зарадва.
- Ха, така! - каза. - Обаче във Видин закриха болницата!
- Ъ?... Какво?... Как така закриха болницата?
- Така. Държавата си изми ръцете от тази работа и ето
– затвориха я. Нямало пари. Обаче мен какво ме интересува? Аз ще си пия биричката.
И той се отдалечи с несигурни крачки по дългия коридор. Имаше си теория човекът.
- Ама как така? - възмути се след него младият Иван Ангелов Доброволев. - Къде ще се лекуват местните хора,
къде ще се раждат, най-сетне - къде ще умират?
- Ха-ха! - каза кондукторът и потъна зад междинната
врата.
- Ха-ха! - повтори тъжно след него Иван Доброволев и се
обърна към младата си съпруга, може би за съвет, по-скоро – за съчувствие. Тя се бе сгушила в дълбочината на
седалката, но изглеждаше още по-бледа. Младият човек
отново се обърна към прозореца.
Ами сега? Какво ще правят сега?
Влакът продължаваше да потраква. Нямаше и следа от
слепия старец на скалата, приказката на Искърското дефиле вървеше към своя край. Скоро щяха да пристигнат
на голямата разпределителна гара Мездра. Иван Доброволев вдигна юмрук срещу прозореца, но се овладя и само
лекичко почука с кокалчетата на пръстите по стъклото.
- Ти чу ли го този? - запита ядно. - Болницата била затворена.
- Чух - отговори тихичко жената.
Внезапно младият човек излезе от спокойствието си,
вече не можеше да се сдържа. Всичко бе толкова абсурдно, че нямаше как да го приеме. Той грабна от багажника
книжната кесия за повръщане и я удари о пода.
- Ще ми говори той на мен за Дядо Йоцо! - викна. - Какво да гледа горкият Дядо Йоцо от скалите? Разбрицаната
железница, съсипаната държава или пияната физиономия
на идиота? Няма какво да гледа и толкоз! Нищичко няма!
И Дядо Йоцо го няма! Ама, да си знаеш! - той се обърна
разярен, обърна се ожесточен, от рязкото движение термосът на масичката се разклати. - От мен да го знаеш!
Няма ли го Дядо Йоцо, няма я и България!... - спря за миг,
колкото да си поеме дъх, и съкрушено добави: - Това е!
- Аз пък знам какво гледа - обади се младата жена.
- Моля? Пак ли? За Дядо Йоцо ли ще ми говориш? Мечти и действителност. Какво да гледа, ето на това ми отговори!
- Гледа нас - обясни тихичко жената.
- Ъ? - той не само беше изненадан, беше поразен. - Какво
каза? Я повтори!
- Нас гледа. Мен и теб - отговори простичко тя.
Сега очите й изглеждаха странно лъскави, светеха отвътре като при висока температура и бяха много зачервени.
- Ако това, което твърдиш, е истина...
- Трябва да слезем на Мездра! - обяви внезапно жената
и по този начин не само прекъсна, но и обърка мислите
му.
- Как така на Мездра? - запита глуповато. - Защо на
Мездра? Нашата цел не е Мездра, а...
- Не разбираш ли? - усмихна се измъчено тя. - Раждането започна.
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ЛУКАНОВО ЛИБЕ

Янка отгърна леко чергата и като внимаваше да не
събуди сгушените едно до
друго братчета и сестри,
бързо стана и се облече. От другата стая не се чуваше
звук. Бебето на брат й цяла нощ беше плакало, а сега се
беше укротило и сигурно снаха й спеше. Слезе долу, погледна над баира. В ранното утро слънцето току-що беше
показало челото си и първите му лъчи внимателно опипваха изстиналата през нощта земя. Люлякът до стобора
вече завяхваше, но все пак, може би за сбогом, й изпращаше своя нежен аромат. Няколко цвята на трендафила
се бяха разпукнали. Славейчето на сливата, едно малко,
невзрачно сиво пиленце, все още извиваше своята прекрасна любовна песен. Наоколо беше зелено, зелено и
ведро. Момичето вдъхна свежия въздух с пълни гърди и
бързо влезе вкъщи. Огънят в огнището весело пламтеше, а над него в черното котле се вареше млякото. Значи
майка й пак беше станала много рано, беше изпратила
баща й и бачо й на нивата и беше издоила кравата. Пак
не беше я събудила, казваше, че трябва да си поспи, докато е в бащината си къща, а после, като иде при свекърва, ще става първа. Янка взе голямата паница и започна
да дроби хляба на залчета, за да ги залее с горещо мляко.
Попарата беше обичайната им закуска. Майка й надникна, усмихна й се и влезе в одаята. Скоро се чу тупкането
на стана. Децата слязоха едно по едно, всички заедно закусиха и каката изпрати двете по-малки братчета на училище, а на другите намери работа. Тя не се свършваше
в една селска къща, а най-голямата сестра имаше власт
почти колкото майката. Изнесе постелките и завивките
на чардака и дълго реши там русите си коси, дълго ги
сплиташе и все поглеждаше към пътя. Сутрин и вечер
покрай тях минаваше Лукан. Сигурно го беше изпуснала, докато се занимаваше с братята и сестрите. Е, нищо.
Ще го дочака довечера. Зае се с готвенето. Режеше лука,
когато на портата се почука. Едно момче викаше.
- Како Янке, како Янке... Запрели са бачо Лукан! Стрина Гена те вика, рече да идеш у тех!
Пристегна забрадката си и затича към Луканови – петшест къщи по-нагоре. Не беше говорила с Лукан от Гергьовден, когато я залюля на люлката и й рече:
- Яне, малко остана! Ако съм жив, есенес ще се сгодим,
а зимата ще вдигнем сватба!
Стрина Гена плачеше с глас.
- Янке, затриха момчето ми! Хайдутин бил, комита
бил! Откакто преби тримата турци в кафенето, все той
им е в очите, все той им е виновен!
Янка беше дочула нещо, в селото се шушукаше, но не
знаеше подробности.
- Какви турци, стрино Гено, кога ги е пребил?
- По-лани тези поганци влезли в кафенето и се присмели на брадата на поп Гешо, нарекли го „гяурска свиня“!
Лукан ги предупредил няколко пъти, но те продължили
гаврите. Той не се стърпял, грабнал един стол и ги заудрял по главите. После ги измъкнал навън. Като се свестили, яхнали конете и заминали. Но тукашните турци се
озлобили и все дебнат момчето ми. Сега са го запрели,
снощи като излизал от Недкови. Сложили са му пранги
и тая сутрин го откарали в Ореев... Баба Стойна видела
всичко и рано-рано дотича да ми каже. Янее, изгорехме,
Яне! А готвехме сватба ...
- Стрино Гено, сигурно ще го пуснат! Ще го поразпитат ден-два и ще го пуснат! Какво им е сторил? Не бой
се! Как пуснаха чичо Петко?
- Готвел бунт! Верно, все за бунт говореше, но не е убил
никого? Какъв бунт...
Янка си спомни думите на Лукан: „Още малко остана
и ако съм жив...“ и разбра, че той наистина е бунтовник.
Беше чула от бачо си и баща си, че там някъде из Балкана имало бунт. А Лукан често ходеше някъде, често
се губеше и все казваше „по работа“. Рядко идваше на
хорото, но не се хващаше. Все си шушнеше нещо с бра-
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товчед си и с още двама-трима. На една седянка зимата
се мярна и тогава го чу да казва: “Още малко остава, пък
ще хванем гората“.
В това време влезе стрина Върба, сестрата на Гена.
- Како, како, какво става, сестрице? Казват, че запрели
Лукана! Ех, да знаехме, че го завардят, щяхме да го оставим нощес у нас да спи, а на заранта през комшулуците
щеше да избяга в лозята... Ох, како, Недко иска да иде
в Ореев да поразпита там. Има наши хора, ако могат да
помогнат пред кадията... Яне, и ти, стринка, си тука. Дай
Боже да го пуснат, ще играем на сватбата ви. Ох, Лукане, Лукане! Личен лелин юнак! Ще го пуснат, како, не
плачи!
Янка постоя още малко и понеже не се бе обадила на
майка си, се върна вкъщи. Ходеше всеки ден до Луканови. Стрина Гена плачеше, но като се сетеше, че може
да навреди на снаха си Пенка Игнатица, млъкваше. Не
дай Боже, да роди в осмия месец! Така минаха още две
седмици в страх и напрежение. Казаха, че юнаци са слезли от параход в Козлодуй и са хванали Балкана. Заптиета сновяха из селото. Хората се изпокриха, не смееха
да идат на нивите си. Една сутрин, когато прекопаваше
градинката, на Янкината порта пак се почука. Викаха я у
Гена Игнатова. Момчето й каза, че Лукан бил убит. Янка
се вцепени. От вратата я посрещнаха писъци. Обезумялата майка скубеше косите си и нареждаше:
- Луканчо, Луканчо, мойто хубаво момче! Най-хубавият, най-едрият, най-силният, най-личният! Защо ли те
родих, мило чедо! Тебе ли намериха да затрият! Ох, Лукане, Лукане, нема да те видя вече, нема да те прегърна...
Ето, и Янка почерниха тези поганци... Янее, какво стана,
Яне... Сватба стягахме, а получихме брадва!
- Може да не е верно, стрино Гено! Кой ти го каза?
- Верно е, чедо! Недко ходил в града и там се научил!
Пребили са момчето ми до смърт... Задавил се в собствената си кръв и издъхнал... Огън да ги гори, бел ден да
не видят... Некаква добра жена, народна българка, Тонка
Обретенова, да я поживи Господ, прибрала тялото му и
го погребала в гроба на Стефан Караджа...
За Янка настанаха черни дни. Една седмица само плака, не вкуси залък хляб. Заприлича на сянка, нахвърли
се върху работата, копаеше с баща си и брат си на полето, готвеше, переше, гледаше братовото си дете. Малко
говореше. Ходеше понякога у Генини, но като разбра,
че увеличава мъката й, престана да ходи. Не излизаше
никъде. Пращаше за вода на чешмата сестра си Спаска,
млада подевка. Дори когато църковната камбана тържествено заби, за да оповести Освобождението, не се
зарадва много. Нямаше го Лукан, който умря за тази свобода. А как щеше да й се радва! Отиде с всички в църквата, след службата хората се прегръщаха и поздравяваха в
двора. И тогава екна песен:
Ситно писмо стигна от Влашка земя
до Цеко Ениченина в Оряхово града.
Тайно писмо чете Цеко Енишки
и бързо изпраща на Лукана Галишки.
Лукан писмо на Иван Съйнов занася,
а Иванчо на Димитър Бошняка отнася,
от Враца момците да съберат,
на Христо Ботев на помощ да идат.
И тогава Недко разказа на хората за дейността на Лукан. В края на април 1876 г., като избухнало въстанието
в Панагюрище, Стоян Заимов изпратил в Орехово осем
каруци с двадесет и осем човека, за да получат оръжие
от Влашко. Били спазарени и лодкари. За превозване на
оръжието отговарял Лукан, който им заплатил 50 лири.
Но един от лодкарите се оказал предател. Всички се
разбягали, а Лукан бил арестуван и откаран с пранги в
Русчук. Турците разбрали и това, че Лукан организирал

ВАСИЛКА ЦАЧЕВА, гр. Бяла Слатина

своя чета в помощ на Христо Ботев.
Оръжията им били скрити в колибите из лозята и не ги намерили. Лукан
не издал нищо и никого. От злоба и
безсилие турците го пребили.
Стрина Гена, родна леля на Недко,
изплака, но изправи гордо глава. Веднъж през есента
причака пред църквата Янка, прегърна я и й рече:
- Яне, изгоре и ти! Но време е да вдигнеш глава, да
прежалиш Лукана! Знам, знам, нема да го забравиш, ще
милееш за него, но е време да се ожениш, чедо! И Лукан
би го искал... Ще те благослови от оня свят! Недей да
чернееш, дъще! Аз съм тази, която требва да плаче. И
така до гроба... Дано скоро да ида при сина си... А ти,
Янке, живей!
Наскоро след това, една вечер баща й, мълчалив и навъсен човек, каза:
- Янке, искат те от две места! Време ти е вече! Лукан
го нема. Не ми тежиш, нема да натежиш и на братята
си, хала си в работата в полето и вкъщи, но требва да
имаш свой дом и своя челяд! Стига си плакала, избери
или Недко, или Йотко Генов! Помисли си хубаво, утре
ще ми кажеш!
Като останаха сами, майка й я подбра:
- Яне, чедо, знам, не искаш да се жениш, но след пет
или след десет години ще съжаляваш! Ще бъдеш сред
свои, но сама. Сърцето ти ще бъде самотно. Нема да сложиш свидна рожба на гърдите си... Нема да усетиш майчинско щастие... Искат те две добри момчета - и работни, и заможни. И аз навремето харесвах друг, закачахме
се по хора и седенки, но нашите ме дадоха на баща ти и
не сгрешиха... Гледаш го мълчалив, но знай, че има златно сърце... А другият се оказа пияница и пройдоха... С
времето го опознах и обикнах. И при тебе ще стане така.
Кажи ми като на майка, кого избираш?
Янка само посочи с глава по посока на Недкови. На сутринта баща й я погали за пръв път с грапавата си ръка.
След годежа дойде Недко, да се повидят и каза:
- Знам, че не ме любиш, още милееш и жалиш за Лукана. Повервай ми, никой не жали за него повече от мене.
Той ми беше повече от братовчед, повече от брат. Следвах го във всичко, пример ми беше. Заедно ще жалим,
Янке. Ще го помним винаги. А и той искаше така да стане. Каза ми, ако загине, с тебе да се вземем... Ще кръстим първото си момче на него.
Янка погледна момъка в очите и разбра какъв човек
стои пред нея. Стягаше сватба, но не беше радостна. Пак
не ходеше никъде. Съседите я поканиха на беленка, но
тя не отиде. Чуваше закачките и смеха в съседния двор.
Ясен и звънлив глас подхвана песен:
Луканова майка по двори ходи,
дребни сълзи за Лукана рони:
„Мамин Лукан, мамин сине,
Луканови очи - очи соколови,
Луканова снага - снага асланска,
Луканови мустаци - момини сколуфи...“
Девойката люлееше люлката на братовата си щерка, а
по бялото й лице се стичаха горчиви сълзи.

МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ,
БЪДЕЩЕ

Вече наближавам 80-те. Радвам се, че доживях този ден.
Днес завършва моята внучка
Виктория. Тя се роди късно.
Дъщеря ми работеше много,
предпочиташе да се издигне в
работата и все отлагаше бременността. Кръстиха я Виктория, на мене била, на моето
име, но аз съм Велика. Но… това сега е без значение. Моето
слънчице завършва. Гледам я, толкова е чиста и красива като
роса… Изпитвам някаква особена гордост, не мога да определя точно каква. Празникът за завършването на дъщеря ми
беше по-различен, помня само едно напрежение. Всичко се
въртеше около плата, който поръчахме с връзки от София,
обувките купихме с долари. Все такива „проблеми“, които
в този момент ми изглеждаха като центъра на света. Сега за
бала на Виктория има всичко – обувки, рокли, чанти…, но
сега е нужен и вкус, който не липсва на моето малко момиче.
Изглежда като извадена от журнала „Жената днес“. Разбрах,

че искала да учи в чужбина - в Шотландия или Германия,
не знам точно. Гледах ги на картата и двете страни къде се
намират. Далеко е. Не знам дали след като замине, ще я вида
отново.
Беше дълго чакано внуче. Моите приятелки отдавна бяха
станали баби. Срамувах се много и при всеки удобен случай напомнях на дъщеря си, че е време. Не бях първа младост, когато нашето слънце се появи на бял свят. И това беше
най-хубавото. Внучето ме събуди отново за живота. Прекрасно е да си баба. Помагах много в отглеждането на Вики,
защото майка й непрекъснато работеше. Може да се каже, че
до 13-14 години я отгледах аз. Това са най- щастливите ми
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години. Две деца - аз и Вики.
Забавлявахме се. Научих я на
много неща, които за днешните момичета не са интересни.
Но най- ценното е, че успях
да й предам най-голямата си
любов - любовта към книгите.
Вечер, докато майка й довършваше своите доклади у дома, аз й четях, четях. Запознах я
с красотата на света. Може би затова тя израсна като една
мислеща девойка, поставяща си високи цели. Не знам. Правилно ли е решението й да замине? Какво им има на българските университети? Защо трябва да е в чужбина? Да, казват,
че образованието е добро, но не искам да ни остави сами
- мен и майка й. Когато си отида, майка й ще остане сама.
След развода с Иван, заживяхме трите. И сега нашата упора
ще замине… Но нали към това се стремяхме цял живот, а
именно Вики да е щастлива.
Продължава на стр. 6
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МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ,
БЪДЕЩЕ

(Продължава от страница 5)
-Красива е, усмихва се, очите
й светят както преди, когато от
джоба си изваждах цяла шепа
лукчета. Какво се чудя толкова,
всичко се променя, дори лукчетата вече не са същите – има
с вкус на грейпфрут, с вкус на
мед и други. Дано тя не се промени, нека си
остане такава чиста като роса… Не като роса,
а чиста като сълза, защото сълзата идва не от
очите, а от сърцето.

***
Вики завършва! Моята малка дъщеря завършва. Не знам дали да си отдъхна или да се
притеснявам. Беше дълга година, макар че съм
от онези щастливи родители, чиито дъщери
не изпадат в истерия около абитуриентския си
бал. Бързо избра рокля и обувки. Не като моя
бал някога… Баща ми беше от тъй наречения
партиен елит и моята рокля не трябваше да е
случайна. С месеци избирахме модела, плата
чакахме от София, обувките от Кореком. Безброй проби при шивачка, за да изглеждам като
достойна дъщеря на баща си. Никому ненужна
суета!
Сега с Вики е различно. Избра си къса черна рокля с дантела, много семпла и елегантна.
Подчертава естествената й красота. Как успя
да съхрани своята чистота и невинност?! Когато си мисля за раждането й, винаги се сещам
за времето преди това…За баща й. Срещнах
Иван на бала, беше от съседния клас, но не
го бях забелязала до този момент. Всичко се
случи толкова бързо, че й досега не мога да
си го обясня. Пет месеца след завършването
ни, вече живеехме заедно като студенти в София. Аз учих счетоводство, а той - живопис.
Още тогава трябваше да се досетя, че не сме
един за друг - счетоводство и живопис! Когато разбрах, че съм бременна, изпаднах в див
ужас. Моите родители така и не узнаха, защото
много скоро след прибързаната сватба с Иван,
пометнах. Може би и двамата си отдъхнахме,
защото осъзнавахме, че все още не сме готови.
Студентските ми години не са време, за което да разказвам с умиление. Аз завърших, но
Иван- не. Покрай безбройните запои със своите състуденти бохеми, изостана и се отказа.
Връщайки се назад, се чудя какъв ли щеше
да е животът ми, ако се бяхме разделили още
в началото. Ние отдавна не бяхме щастливи,
но не се и разделяхме. Последва и втора неуспешна бременност. Измъчвах се, че не мога да
стана майка. Усещах, че едно дете ще ме спаси
от безсмисленото съществуване. Запълвах времето си с работа. Работех всеотдайно, за да не
мисля. Скапвах се от работа, защото се чувствах неосъществена като жена - живеех с мъж,
когото отдавна не обичам, а детето, което ще
ми даде любов, така и не идваше. Идваше, но
не искаше да остане…Не харесваше нашето
семейство. Дори не бях споделяла с майка си
за множеството опити, които сме правили. Тя
така и не прие Иван, и подранилата ни сватба,
щяха да последват още обвинения. Най-много
се вбесявах от хорското любопитство. Всички
си мислиха, че не искам деца, защото се стремя
към кариера. Не възразявах да си мислят така,
защото не искам някой да човърка в кървящата
ми рана. Това с издигането в кариерата не беше
цел, но се случи. Времето, което отделих за работа във фирмата, беше забелязано и ме повишиха в началник-отдел. Не възразявах, защото
работата ми носеше удовлетворение, обичах
цифрите и сметките.
Все по-често мислех за развод. Но седмици след 40-я ми рожден ден разбрах, че съм
бременна и този път се получи. На 41 години
родих моето момиче - Виктория. Виктория,
защото победи живота. Но дори и малкото съкровище не успя да ни направи семейство, но и
аз не исках Иван да е около нея. Исках я за себе
си. Разделих ме се и при нас се нанесе майка
ми - пенсионирана учителка. Виждах как всичко си идва на мястото. Татко беше починал преди няколко години и тя остана сама. Зарадва се,
когато я повиках при нас. Подмлади се изведнъж. Тя се грижеше изцяло за Вики, защото се
върнах на работа. Трябваше да работя, за да не
ни липсва нищо. Не исках нищо от пенсията
на мама, тя едва й стигаше за лекарствата. Но
бяха добри времена. Ние трите имахме нужда
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една от друга. Работех много, но този път не за
да забравя.
Изминаха 19 години оттогава. И ето… Вики
завършва! Иван отново отсъства. Изпращането
на абитуриентите почти приключи, а той пак
закъснява. С Виктория имат особени отношения. Тя го обича по свой начин, както само
дъщеря обича баща си. Разбира го и никога не
му се сърди. Знае, че е различен. Не си го признава, но май изпитва по-скоро съжаление към
него, отколкото обич, не зная…
Преди година Виктория заяви, че ще учи в
Германия. Чудя се как си представя, че ще се
случи това. Не мога да разчитам на помощ от
баща й, той едва издържа себе си. Сега и без
друго работя извънредно, за да плащам различните уроци и школи по език, по литература и
подобни. Забелязах, че от няколко месеца работи по различни проекти, свързани с кандидатстването, изпраща ги в някакви университети. Как става приемането - и това не знам, а и
не искам да знам. Надявам се да остане в България. Да е по-близо до нас. Как ще се справям
финансово… Да не мисля за това сега. Всичко
ще си дойде на мястото. Днес е прекрасен ден.
Моето момиче завършва!
***
Завършвам! Чакам този момент от пет години. Не харесвам класа си. Не харесвам и училището си. Уча в едно от елитните училища в
града. Съучениците ми не са глупави, а точно
обратното. Повечето от тях имат частни учители дори и по физическо възпитание. Телефоните им струват колкото три месечни заплати
на майка ми, а тя е на отговорна позиция във
фирмата, в която работи.
Завършвам. Винаги съм умеела да подбирам
облеклото си така, че да изглежда елегантно
и изискано. Не разбирам тази истерия около
бала – рокли, обувки, първа прическа, втора
прическа, първи грим , втори грим и т.н. Все
намеси от специалисти, които те направят да
изглеждаш като излязла от мъжкото списание
„П-й“. В старанието си да навлязат бързо в живота на възрастните, част от моите съученички
изглеждат не на 19, а на 39 години.
Завършвам! Баба и мама са тук. Колко си
приличат. Обичам ги. Те са моите майки. Баба
Велика е една велика жена. Тя ме е отгледала.
След като мама и татко са се разделили, тя се

преместила при нас и оттогава
сме заедно. Три сирени, три
самодиви, три самотни жени.
Преструваме се, че сме си самодостатъчни, но аз разбирам,
че не е така. Мама вехне ден
след ден. Работи много, за да
не ни липсва нищо и се справя добре, но вече е изморена.
Виждам го в очите й. Когато
й казах, че ще уча в Германия,
тя се притесни, но се опита да
го прикрие. Знам, че мисли за
финансирането, но аз съм проучила всичко. От две години
разглеждам университетите
в България и чужбина. Спрях
се на специалност „Архитектура“. Искам да
съчетая бъдещата си професия с любовта си
към рисуването и усета си към естетиката. От
мама знам, че когато работиш това, което обичаш, няма да имаш нито един работен ден. Тя
обичаше работата си и затова й се беше отдала.
Всеки ден в училище срещах учители, които
обичаха професията си и такива, които не знаеха защо са там. На първите им се получаваше… Исках и на мен да ми се получи… Затова
избрах архитектурата. Отделих много време,
говорих със студенти, учещи в момента, и с изненада установих, че обучението в Германия,
ако не по-евтино, няма да е в никакъв случай
по- скъпо по много причини, една от които е,
че е безплатно…
Все още не бях взела решение къде ще уча,
когато разговарях с учител по рисуване, който
да ме подготви за кандидатстудентски изпит
по рисуване в български университет. Сумата,
която ми каза за двучасов урок, беше трицифрена. Не можех да го причиня на мама. Не
й казах, защото знам, че щеше да преобърне
света, за да ми осигури този учител. Другото,
което ме погнуси, беше изказването на този
„учител“, че курсът при него ще ми осигури
влизане в университета, защото познава този и
онзи в комисията… Отврат! Не знам за какви
се мислят тези хора! Аз не се съмнявам в способностите си и отказвам да се конкурирам с
подобни кандидати. Така взех решение да кандидатствам в университет в Германия. Вече
имах план - имах спестени пари от работата
през лятото, които ще използвам в началото,
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ще кандидатствам за стипендия, а може и за
студентски заем…, след първата година може
да започна работа на половин ден…Но ще го
мисля по-късно, когато отворя писмото.
Не съм казала на баба и мама, но преди два
дни пристигна отговорът от университета, който ми е фаворит. Не съм отворила плика, защото искам и татко да е тук. А той, както винаги,
закъснява. Толкова са различни с мама. Добре,
че не са заедно, така поне имат шанс за щастие.
От него съм наследила артистичните наклонности… но той е един самотен воин. Били са
млади, когато са се оженили, опитали са се да
създадат дом, но не се били един за друг. Татко
обвинява баба и дядо, че така и не са го приели,
но аз мисля, че светът на татко е трудно да бъде
приет…
При кандидатстването трябваше да изпълня
няколко задачи, поставени от университета.
Татко постоянно беше до мен, дори намали пиенето, защото понякога стояхме с часове пред
някоя сграда, докато успея да я нарисувам.
Благодарна съм му за напътствията. През тази
една година за първи път се почувствах много
горда с него. А, ето го, идва…
***
Виктория отвори плика и зачете:
- Виктория Иванова, уведомяваме Ви, че сте
приета в желаната от Вас специалност „Архитектура“…
Сълзи на радост и тревога бликнаха от очите на всички, чисти сълзи, защото идват не от
очите, а от сърцето…
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Спорт
Лека атлетика

МИТКО ЦЕНОВ - БАЛКАНСКИ
ШАМПИОН НА 3000 М С ПР.

Най-добрият български
атлет в средните бягания
Митко Ценов стана за пети
път в кариерата си балкански шампион на 3000 м
стипълчейз. Той спечели
златен медал в своята коронна дисциплина на открито на 74-ата Балканиада по лека атлетика, която
се проведе в края на м.
юни в Смедерево, Сърбия.
28-годишният национален състезател на СКЛА
„Митко Ценов Рънинг

Тийм“ - Мездра финишира пръв с време 8:48.00
мин. Това е със 17.73 секунди по-слабо от неговия
най-добър резултат през
сезона (SB) - 8:30.27 мин.,
регистриран в началото на
този месец на Националния шампионат във Велико Търново и с 26 секунди
над стандарта за участие
на Олимпийските игри
2020 в Токио, Япония.
Втори, на повече от че-

тири секунди след Митко,
завърши
състезаващият
се за Турция натурализиран кениец Хилал Йего с
8:52.65 мин., а трети се нареди представителят на
Румъния Андрей Кристиан Стефана (Румъния) с
9:04.08 мин.
Това е пета титла за Митко Ценов на 3000 м стипълчейз от първенствата на
полуострова на открито.
Той има златни медали в
препятственото бягане на
3 км и от шампионатите
през 2013-а, 2014-а, 2015а и 2018 г., както и три
бронзови медала в същата
дисциплина - през 2011-а,
2019-а и 2020 г.
Другият представител на
мездренската атлетическа
школа - Иво Балабанов (СК
„Атлет“), завърши четвърти в бягането на 3000 м с
време 8:10.57 мин., което е
негово лично постижение
(PB) в тази дисциплина на
открито.

Държавно първенство по масов спорт „Гимнастрада 2021”

TРИ ЗЛАТНИ МЕДАЛА ЗА „АНЕЛИЯ“ - МЕЗДРА

Три златни медала спе- Михаела Томова, Никол ничките на треньорката
челиха гимнастичките на Василева, Ния Томова и Цветелина Цинцарска поЖКХГ „Анелия“ - Мездра Саниа Пешева. Възпита- лучиха най-висока оценка
на VIII Държавно първенство по масов спорт
„Гимнастрада 2021”. Състезанието, което е от Държавния спортен календар
на Българската федерация
по художествена гимнастика, се проведе в началото
на м. юли в Шумен. В него
взеха участие 85 ансамбъла от 25 спортни клуба от
цялата страна, разделени в
шест възрастови групи.
Първо място при най-малките - деца до 7 г., заеха
грациите от формация
„Звездичка“ на мездренския клуб в състав: Дария
Тошева, Елена Георгиева,
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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в категорията „Гимнастика
с уред“ с вдъхновеното си
изпълнение на композицията „Весели чадърчета“.
Във втора възрастова група - от 7 до 10 г., триумфира формацията „Весели
деца“ на клуб „Анелия“ в
състав: Аделина Трифоновска, Беатрис Стоянова,
Биляна Петрова, Лидия
Пешева, Магдалена и Сияна Бойкови, Мирея Христова, Никол Григорова,
Нора Цветкова, Славена
Иванова и Христа Ненова.
Момичетата на треньорките Христина Стоянова и
Лили Николова завоюваха
златните отличия с композицията „Латино танц“.
За седми път в най-гор-

15 - 29 ЮЛИ 2021 г.
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ГИП ПО СТАНДАРТЕН
И УСКОРЕН ШАХ
Мартин Коцев спечели Градското индивидуално пър-

венство (ГИП) по стандартен шахмат, което се проведе
в Мездра. В турнира взеха участие 9 състезатели, които
играха помежду си по кръговата система „всеки срещу
всеки” в 8 партии. Организатор на спортна проява бе
Шахматен клуб „Локомотив” със съдействието на Община Мездра, а главен съдия - Тошко Кирков.
Шампионът на община Мездра по стандартен шахмат
за 2021 г. Коцев събра 7 точки - актив, натрупан след 6
победи, 2 ремита и нито една загуба. На второ място се
нареди дебютантът Христо Цаков с 6,5 т. (6 победи, 1
реми и 1 загуба), а на трето - миналогодишният шампион Светослав Иванов с 5,5 т. (5 победи, 1 реми и 2 загуби). Топ 6 допълниха шампионът през 2019 г. Ивайло
Гаврилов с 4,5 т., първенецът през 2018 г. Данаил Димитров с 3,5 т. и Данаил Любенов с 3 т.

Междувременно Николай Георгиев стана победител
в ГИП по рапид (ускорен шах), в което се включиха 15
състезатели. Те също играха по системата „всеки срещу
всеки“ в 14 партии, с контрола - 15 минути на състезател.
След оспорвана надпревара Георгиев спечели турнира с
12,5 т. (12 победи,1 реми и 1 загуба). Негови подгласници станаха Светослав Иванов с 11,5 т. (10 победи, 3
ремита и 1 загуба) и Емил Манолов с 10,5 т. (9 победи, 3
ремита и 2 загуби). В челната шестица влязоха още приятната изненада Христо Цаков с 9,5 т., който единствено
победи шампиона, както и Данаил Димитров и Ивайло
Гаврилов с по 9 т.
Наградите на призьорите - медали и грамоти, връчи
бившият възпитаник на клуба IM Светлин Младенов,
който в момента живее в Германия и се състезава за
елитния немски клуб SG Porz - Кьолн.

В следващите дни рожденици са:
• Цеца Христова, гл. експерт „Счетоводство“ в Община Мездра - на 16 юли,
• Станислав Ангелов, бивш кметски наместник на с. Лютидол - на 16 юли,
• Инж. Петър Вутов, краевед - на 17 юли,
• Красимир Трифонов, общественик - на 19
юли,
• Красимир Йончев, сътрудник-контрол в
Община Мездра - на 22 юли,
• Георги Нончев, бивш кмет на с. Горна Кремена - на 25 юли,
• Косто Томов, общински съветник - на 26
юли,
• Нелка Илиевска, гл. специалист „Проекти
и регионално развитие в Община Мездра - на
28 юли.
ната възрастовата група
- над 30 г., шампионската
титла на България грабна
формацията на „Анелия“ Мездра „Клуб на готините
баби“ („КГБ“) с треньор
Лили Николова, която очарова авторитетното жури
и заслужи аплодисментите
на публиката с атрактивното си изпълнение на композицията „С любов към
Родината“.
„Златните“ „Анелия” Мездра отново на върха!,

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 12 юли в 11:00 ч.

споделиха по този повод
от железничарския спортен клуб по художествена
гимнастика. Изключително
силно представяне на отборите по масов спорт на
Гимнастрада 2021 - и трите отбора спечелиха първи
места и златни медали в
своите категории!
Браво на всички състезатели, треньори, деятели на
клуба и всички родители,
които са нашата най-вярна
публика!“

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/
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КИНОПАНОРАМА „ЕХО ОТ
„В БЪЛГАРИЯ ИМА
НЕЩО СПЕЦИАЛНО“ БАНСКО ФИЛМ ФЕСТ“
In memoriam
БОРЯНА СТРОБЪЛ (1983-2021):

На 19 юни 2021 г. при трагичен пътен инцидент в
САЩ загина нашата сънародничка Боряна Стробъл
- млада, креативна, успяла българка, филантроп и защитник на екологичната устойчивост, заемала редица ръководни позиции в световноизвестната компания
за производство на електрически автомобили „Тесла”,
съосновател и изпълнителен директор на американската Фондация „Стрoбъл“, създател на марката за
устойчиви бижута „Generation Collection“. Тя е била
блъсната от автомобил, докато е карала колело по велоалея в Уошо Каунти, Невада. Скръбната вест беше
оповестена едва на 30 юни.
Боряна Динева, по мъж
Стробъл, е родена на 25
май 1983 г. в Михайловград
(дн. Монтана), но прекарва
по-голяма част от детството
си в Мездра. Впоследствие
живее със семейството в Австрия, Германия и Русия.
През 2005 г. заминава за
САЩ, където завършва
икономика в Калифорнийския университет в Бъркли
и управление на стратегическите решения и риска в
Станфордския университет.
Кариерата й започва като анализатор в „Google“ през
2007 г. Следващите две години е сътрудник - мениджър
клиенти в ИТ компанията Brocade.
През 2011 г. става част от HR екипа на базираната в
Пало Алто, Калифорния автомобилна компания „Тесла
Мотърс“, където първоначално е ръководител на отдела
за възнаграждения, а след това оглавява отдела за системи, операции и анализ на данни в областта на човешките
ресурси. По това време Tesla все още е развиваща се компания. Боряна споделя, че нуждата от предизвикателства
и стимулираща среда я е накарала да избере кариера в бъдещия водещ производител на електрически автомобили.
В Tesla тя се запознава със съпруга си Джефри Брайън
Стробъл (JB Straubel), който е главен технически директор на компанията. През 2015 г. двaмата създават „Straubel
Foundation“, която е фокусирана върху оказването на подкрепа на проекти в образованието, устойчивото развитие,
социалните иновации и откриването и развиването на таланти и лидери по цял свят.
Между 2015 и 2016 г. Боряна Стробъл е вицепрезидент
с ресор откриване и развитие на таланти и култура във
Фондация „Wikimedia“, която стои зад многоезичната енциклопедия Wikipedia. От март 2016 до юли 2017 г. е ръководител на различни програми в „Тесла Мотърс“. През
този период ръководи подразделението за бизнес анализ
и операции на компанията и отговаря за разширяването
на нови пазари и интеграцията след сливания. От 2018 г.
е съветник към Фонда за въздействие към Бизнес колежа
на Станфордския университет.
Участва активно в дейността на базирания в Силициевата долина Български Иновативен Хъб (Bulgaria Innovation
Hub - BIH). Тя е ментор в организацията и се включва в
мисията на BIH да ускори растежа и навлизането на пазара на САЩ за български стартиращи компании с висок
потенциал.
През 2019 г. завършва магистратура по мениджмънт в
Бизнес колежа „Слоун“ към Станфордския университет, а
впоследствие - магистратура по индустриално инженерство и мениджмънт.
Носител е на отличията „Изследовател на лидерите на
бъдещето“ и „Изследовател на лидерството“ към Асоциацията на възпитаниците на Калифорнийския университет
в Бъркли.
Със съпруга й JB Straubel имат две момчета близнаци.
„България е автентична, истински специална страна,
казва Боряна Стробъл пред „24 часа“ през 2019 г. Не казвам това, защото сляпо обичам родината си. Казвам го,
защото съм видяла света и мога аргументирано да заявя,
че в България има нещо специално.
Да си българин е повод за гордост. България може да
предложи: 1) хора с изключителен интелектуален потенциал; 2) разнообразен ландшафт и природа, отличаваща
се с красиво великолепие; 3) световни таланти в изкуствата. В следващите 30 години ще ни е от полза да помним
всичко това и да изтъкваме тези свои реални предимства.“
„Животът е най-голямата ни привилегия, най-голямото
богатство, което ни се дава“, споделя в едно от последните си интервюта Боряна.
Поклон пред светлата й памет!

HTTPS://MEZDRA.BG

В началото на м. юли в Археологически комплекс „Калето“
се проведе поредното издание
на 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 провежда за пети път
(след 2013-а, 2014-а, 2015-а и
2020 г.), бяха Община Мездра
и Сдружение „Международен
фестивал на планинарския
филм Банско филм фест“.
Програмата на тазгодишното
издание на кинопанорамата
включваше 9 филмови продукции от 7 държави, които
разказват вдъхновяващи истории за едни от най-добрите
алпинисти в света, приключенци и любители на екстрем-

ни спортове - парапланеризъм,
ски алпинизъм, каякинг, планинско колоездене.
„Това са филми, които са
уроци по мъжество, уроци за
силата на човешкия дух, каза
при откриването на кинопанорамата Натали Петрова, директор на „Банско филм фест”.
Но така също и уроци по история, по география. Смятам,
че именно познанието, което
те ни дават, образователният
аспект, е най-важното нещо“.
На официалното откриване
кметът Иван Аспарухов връчи
от името на Община Мездра
специален плакет и грамота
на прокурор Евтим Евтимов за
принос в развитието на организираното туристическо движение в общината и му благодари за усилията, които полага
в тази насока.
„Благодаря искрено за преценката и за решението на

всички, които са направили
този избор, сподели Евтимов.
Приемам това като признание
за всички онези хора (а те не
са никак малко в нашата община), които намират в туризма
не само приятелството, но и
едно разтоварване от напрегнатото ни ежедневие. Благодаря ви и от тяхно име. Дано така
да продължаваме и занапред!“
По време на кинопанорамата зрителите видяха лентите
„Без ските би ми било скучно
в Хималаите” (Полша, 2015 г.)
на един от най-добрите височинни оператори в света Дариуш Залуски, „Да прелетиш до
8000 метра“ (Франция, 2017
г.) на парапланериста Антоан
Жирар, номиниран от National
Geographic за „Приключенец на годината“, „Балканско
колоездачно приключение“
(Белгия, 2017 г.) на велопътешественика Жан-Юже Коре,

Школа по изобразително изкуство

ОБЩА ХУДОЖЕСТВЕНА ИЗЛОЖБА
По инициатива на Градска
художествена галерия - Мездра Школата по изобразително
изкуство към Център за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР) подреди обща художествена изложба под наслов
„Скици от пандемията“. В нея
са представени творческите
постижения през учебната
2020/2021 г. на възпитаници
на преподавателя Цветанка
Маринова, ръководител на
школата.
Експозицията включва 37
рисунки - живопис и графика,
дело на 11 малки художници
- Малена, Димитър, Натали,
Стела, Катерина, Каролина,
Лея, Магдалена, Никол, Пламена и Цветослав.
„Чувстваме се много приятно, тъй като след една дълга
изолация най-после излизаме

пред публика, сподели Цветанка Маринова. Нещо, което
ни липсваше през тази учебна
година или ставаше по „студения“ начин, с новите технологии. А, както знаете, в изкуството най-важна е връзката
творец-зрител. Озаглавихме

„Манаслу“ (Австрия, 2018 г.,
Гералд Салмина), „Пълнолуние“ (Германия, Австрия, 2019
г., Филип Бекер, Макс Кронек,
Йохен Месле, Йоханес Мюлер) и „Лунаг Ри“ (Германия,
2016 г., Йоахим Хелинген),
„Тежестта на водата“ (САЩ,
2018 г., Майкъл Браун), „Когато планините бяха диви“
(Албания, Австрия, 2015 г.,
Йоханес Хофман) и „Навлизане в две вселени - епопея в
Гренландия“, 2016 г., Германия, Йохен Шмол).
В досегашните пет издания
на кинопанорамата са показани общо 53 филма от 18 държави - Австралия, Австрия,
Албания, Белгия, България,
Великобритания, Германия,
Испания, Италия, Канада, Непал, Норвегия, Полша, САЩ,
Словакия, Франция, Швейцария и ЮАР.

така нашата изложба, защото
нещата, които децата рисуват,
са свързани точно с тази изолация, с всичко, което ни връхлетя напоследък.“
„Благодарим ви за усмивките, които ни подарихте, каза в
приветствието си към малките
художници заместник-кметът
на Мездра инж. Николинка
Кътовска. За възможността
да се освободим от тежките
мисли, налегнали ни по време на пандемията, да се заредим с позитивна енергия.
Продължавайте да рисувате,
продължавайте да ни радвате,
а защо не - и да ни мотивирате
с всичко, което правите. Желая
ви успех!“

Ф о т о е с к и з
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