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Студентска
бригада

Песни и танци
огласиха Балкана

З

а поредна година Община Мездра ще осигури работа на студентите през лятото в инициативата “Студентска бригада“.
Студентите, изявили желанието си да работят за облагородяването на зелените площи и тротоарните настилки, ще работят на различни обекти на територията на града и селата в общината. Възнаграждението
ще бъде изчислявано на база изработеното по време на
бригадата. В момента се изясняват обектите, които ще
бъдат облагородявани от студентите през лятото. Полезно е да споменем, че до момента не е имало желаещ, който да отговаря на условията и да не е взел участие в бригадата. През годините работещите през лятото студенти са подновили десетки тротоари, паркове и
улици в града и селата.

Митко Ценов
с нова титла
Н

ационалният рекордьор на 3000 и на
2000 м стипълчейз Митко Ценов от СК Атлет Мездра завоюва златен
медал от 75-ото Балканско първенство по лека
атлетика, провело се в
Питещи, Румъния.
23-годишният национален състезател бе найбърз в бягането на 5 км
по време, като партньор
в надбягването бе неговият треньор Йоло Николов. Двамата мездренчани започнаха надпреварата ударно, като заковаха хронометъра на
2:45 мин. за 1 км и 5:30
мин. за 2 км, след което
Николов се отказа. Ценов намали скоростта, за
да пази сили и завърши с
финален щурм с крайно
време 14:29.86 мин. Вто-

ри се нареди представителят на Турция Хакан
Чобан , на 33 секунди и
41 стотни след Митко, а
трети се класира молдовецът Максим Раилеану,
който изостана от нашата гордост с повече от 35
секунди.
Това е първи триумф
от Балканиадите при мъжете за Митко Ценов и
общо четвърта в кариерата му от първенствата
на полуострова.
От 6 до 10 юли Митко
Ценов, Милица Мирчева и Йоло Николов ще
участват на Европейското първенство за мъже и
жени, което ще се състои
в Амстердам, Холандия.
Митко ще бяга в коронната си дисциплина 3000
м стипълчейз, а Милица
и Йоло - в полумаратона.

http://mezdra.bg

Ж

ителите на село
Оселна отбелязаха с пищен празник Деня на своето село. За
прекрасното събитие бяха
поканени много танцови
и певчески състави от цялата община и много гости. За поредна година кметът Росен Николов взе присърце празника, като и този
път партньор и съорганизатор на тържеството беше
Народно читалище „Просвета-1929 - Оселна”. Николов не скри въодушевлението си и пожела на всички присъстващи най-вече здраве, щастие и късмет. Макар и недовършена, сградата на Културния
дом в Оселна се оказа изключително тясна за присъствалите над 200 жители
и гости на селото.
Детският танцов състав
при СОУ „Св. Климент Охридски” - Зверино с художествен ръководител Деница Асенова внесе цвят
и пъстрота с танците си,
Женската певческа група и Детската танцова група при НЧ „Просвета 1929
– Оселна” ни загатнаха за
необятния талант на хората от Дефилето, а Женският народен хор при НЧ „Н.
Й. Вапцаров 1919” - Игнатица с ръководител Станимир Петров ни потопи
в красотата на българската народна музика. Народната певица Елена Илиева

от Нови Искър бе един от
специалните гости на празника на Оселна. Тя раздаде
себе си и накара залата да
приглуши музиката от силни аплодисменти. Местното читалище показа на
сцената и неуморния труд
на талантливите Фабиана
Ивайлова, Яна Цветанова,
Ванеса Богданова и Стела
Кръстева, както и на триото Виктория Бориславова,
Славея Даниелова и Поля
Росенова.
Кулминацията бе едночасовата програма на
участника в „Пирин фолк”
Светлин Миланов, както и на неговата сценична партньорка Лора Гергова. Танцьорите от формация „Гергана” във Враца
вдигнаха жители и гости
на кръшни хора. Всички
участници в концерта получиха грамоти за принос
в развитието, популяризирането и съхраняването на
традиционната българска
култура и народни традиции.
И въпреки че населението на селото е около
450 жители, Росен Николов показа за поредна година, че това селце, сгушено в дебрите на Балкана, е пълно с живот. Припомняме, че в минали години на празника на селото е гостувала и известната, и много популярна певица Славка Калчева.

В този брой четете:
Публични обсъждания
стр.2
Прекратени пълномощия стр.2
Редовно заседание на ОбС стр.3
Древна Персия
стр.4
Еньовден в Зверино
стр. 4
http://facebook.com/mezdra
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Ребърково чества
Чистата вода
храмовия си празник от извора
Н

а 28 юни т.г. Българската православна
църква почита по
нов стил паметта на двамата най-близки Христови
ученици и последователи
Светите първовърховни
апостоли Петър и Павел.
Навръх Петровден жителите и гостите на Ребърково отбелязаха храмовия
празник на църквата в селото. Водосвет за телесно
здраве и духовно спасение
на миряните отслужи отец
Георги Няголов от Лик.
Храмовият празник на
ребърковската църква бе
почетен от кмета на селото
Петър Петков и кметовете
на съседните села Зверино, Люти брод и Люти дол
- Цанко Цанев, Иван Коцев и Станислав Ангелов.
Сред гостите бяха и децата
на Центъра за настаняване
от семеен тип №3 в Мездра
и доста именници.
Петровден е първият християнски празник

На 10 юли журналистът Илия
Борисов навършва 85 години

след приветствието на лятото на Еньовден. Православните църкви в цялата страна днес отслужиха празнични литургии.
Петровден е сред малкото
празници в календара на
Българската православна
църква, на който не е забранена работата, защото
се смята, че от този ден на-

татък житото вече може да
се жъне. Традицията повелява да се омеси хляб с
жито, прибрано от миналата Петровденска жътва,
както и да се заколи младо пиле, освен в случаите,
когато Петровден се пада
в сряда, когато на масата
може да се сервира риба
вместо пиле.

Радостно е да споменем,
че вярата на българите изживява ренесанс и това
си личи по многобройните миряни, които се стичат
от всички краища на България да запалят свещ, да
се помолят за здраве и дълголетие и да бъдат заедно с
близките си.

Публични обсъждания
В

последно време четвъртия етаж на Общинска администрация – Мездра винаги е препълнен с
хора, причината за което са
информационните срещи
за популяризиране на подхода за водено от общността местно развитие в Общината. В Заседателната
зала на Общинската администрация се проведоха две
срещи с две различни фокус групи. Първата среща
бе с участието на представители на училищата и детските градини в Общината,
а другата - на представители на бизнеса и земеделски
производители. Този тип

дискусии са част от процеса за разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие.
На срещите бяха представени основните цели и
приоритети на Стратегията. Сред основните цели
на „Водено от общността
местно развитие” са насърчаване на устойчивата и качествена заетост, намаляване на бедността, повишаване на конкурентноспособността на местната икономика, интегриран подход
към околната среда, фокусиране върху иновациите,
и възможности за създаване на местен бизнес, подо-

бряване на образованието и
квалификацията на населението, което от своя страна
ще доведе до плавен и непрекъснат възход на общото развитие на Общината.
Основните приоритети,
залегнали в Стратегията
бяха сведени до три: Икономическо оживяване на
територията, осигуряване
на заетост и добри условия
на труд; Запазване и развитие на човешкия капитал и
Подобряване на условията
и средата на живот
На срещите бяха разгледани и възможностите за
финансиране на Стратегията на МИГ Мездра, както и

допустимите инвестиционни приоритети по отделните Европейски програми в
периода 2014-2020 г.
МИГ Мездра кани всички заинтересовани от проект „Водено от общността местно развитие“ да заповядат на публични обсъждания на Стратегията.
Датите, на които ще бъдат
проведени срещите са 6,7
и 13 юли, а началният час е
10:30.
Крайният срок за приключване на дейностите
по проекта за разработване на Стратегията за развитие на МИГ Мездра е 7 септември.

Прекратени Изпълнени
пълномощия с бъдеще
В

ърховният административен съд потвърди решението на Административен съд - Враца, с което се прекратяват
пълномощията на кмета на Руска Бяла Владимир Пенчев. С решение
от 8 март т.г. Врачанският административен съд
потвърди решението на
Общинската избирателна комисия в Мездра, с
което пълномощията на
кмета на Руска Бяла се
прекратяват
предсрочно, считано от 12 януари
2016 г., поради влязла в
сила присъда за умишлено престъпление от общ
характер.
Пенчев обжалва това

решение пред ВАС. След
проверка за наличието
на твърдените в жалбата нарушения и анализ
на представените доказателства Върховният административен съд постановява, че решението
на Административен съд
- Враца е законосъобразно и като такова го оставя
в сила, а жалбата против
него се отхвърля като неоснователна.
Решението на Върховния административен съд
не подлежи на обжалване. Предстои президентът Росен Плевнелиев да
насрочи дата за произвеждането на частичен
избор за кмет на селото.

http://mezdra.bg

З

аседателната зала на Община Мездра се изпълни
с бъдеще. На специална церемония бяха връчени дипломите за завършено средно образование на Випуск
2016 на СОУ „Иван Вазов“.
През изминалата учебна
2015/ 2016 в двете профилирани паралелки ХII клас на
мездренската гимназия се
дипломираха 37 зрелостници със среден успех на випуска малко над „Много добър“ (5). По случай успешното полагане на държавните зрелостни изпити и дипломирането им дванадесетокласниците бяха поздравени от кмета на Общината
инж. Генади Събков и от директора на СОУ „Иван Ва-

зов” Мариела Горанова.
„Горд съм, че виждам
всички вас, успешно завършили своето средно образование. Пожелавам ви да имате желанието да се развивате тук, в Мездра и с това да
помагате на своите близки,
на своите съграждани и на
всички българи“, допълни в
обръщението си към децата
инж. Събков.
Михаела Емилова, с успех 5.78, Кристиян Илиев,
с успех 5.74 и Диляна Исаева, с успех 5.72 показаха, че
с труда си на ученици,са съумели да получат най-престижното звание за един ученик - „Отличник” на Випуск
2016. Отличниците бяха наградени с медал и с книга.

Илия Борисов е роден на 10 юли 1931 в с. Брусарци, община Лом. Журналист, общественик,
културен деец. Работи във в. „Народна младеж“ и в. „Граничар“. Близо 30 години е окръжен кореспондент на в. „Работническо дело“ и
в. „Дума“ във Враца. Председател на КДК (19751990 г.). Член на УС на СБЖ и председател на
журналистическото дружество. Автор на много популярни книги за Враца и Врачанския край.

Н

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

аскоро вървях по
главната улица на
Враца. Нагоре, към паметника на Ботев. Чух
слабо повикване, огледах се и го видях. Седеше
пред едно кафене, самотен, а до празната маса –
подпряна патерица. Илия
Борисов. Човекът. Журналистът. Авторът и редакторът на няколко безценни книги. Приятелят.
Беше си същият Илия
Борисов, когото познавам от десетилетия, но
нещо като че ли липсваше в него. Приседнах и се
вгледах. Да, липсваше му.
Нямаше я онази бодрост
в синия му поглед, нямаше я и ведрината, която
излъчваше лицето му. А
като се заговорихме открих и още нещо. Нямаше и след от оптимизма,
с който го помнех от преди години. До мен седеше
един изморен, почти отчаян човек. Времето беше
сложило тежък отпечатък
в душата му…
А за Илия Борисов трябва да се говори само с добро, защото той самият
беше олицетворение на
доброто. През целия си
съзнателен живот той щедро го раздаваше това добро, без да очаква в замяна нищо. Намираше общ
език с всичките от мастити по-мастити врачански
и софийски творци. Без
да е учил дипломация, съумяваше да примири дори
най-непримиримите, да
сдобри и най-настръхналите противници… Илия

Борисов вървеше из улиците винаги с грейнала
усмивка на лицето, разговаряше с познати и непознати, утешаваше и развеселяваше, радваше се
на малките дечица, сякаш бяха негови, помагаше на заслужили и незаслужили. Името му беше
синоним на щедрост. Да
ви кажа честно, такъв колега като него не съм срещал. И едва ли ще срещна,
защото онова време беше
друго, а в днешното, преливащо от агресия и омраза, е изключено. Илия Борисов е последния Донкикихотовец, който ще остане в историята на Врачанския край. Ще остане
в сърцата и на хората от
Искърския край, не само
защото си построи къща
в Лютиброд, а защото обикна нашия край, направи
не едно и две неща за културното въздигане на Мездра и района. Илия Борисов е свързан с нас и ние
никога не бива да забравяме това…
… Разговорката ни край
празната маса продължи
десетина минути, а толкова неща имахме да си
кажем, толкова много остана недоизказано! Здраве да е, обещахме си нови
срещи и по-дълга раздумка на чаша кафе. Ще я направим. Лично на мен ми
е необходима. Трябва отново и отново да се срещам с този човек. Защото срещите и разговорите
с него са като да пиеш жаден от най-чистата вода на
извора…

http://facebook.com/mezdra
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Време разделно

Работно заседание Смешен
Н

а основание чл. 23 ал. 4,
т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 30
юни т.г. се проведе поредното работно заседание на Общински съвет – Мездра. Заседанието беше ръководено от председателя на Съвета г-жа Яна Нинова.
Дневният ред включваше отчети за изпълнение
на Програмата за работа с
младежта и на Програмата за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм в Общината през миналата година. Приет беше
текущ Отчет за изпълнение
на годишната програма за
управление и разпореждане с общинската собственост за периода 1.1.2016
– 31.05.2016 г. Разгледани
бяха и две докладни запис-

ки на народните читалища
в Боденец и Брусен, а също
така беше одобрено Споразумение за общинско сътрудничество между ЦДГ
2 и партньорите по проекта
„Многообразие без граници за децата в Община Мездра“.
Следващите точки от
дневния ред на сесията
включваха: Докладна записка от управителя на
„Мездра – Автотранспорт
2003“ ЕООД и „Транс – Авто
2015“ ЕООД; Приемане на
корекция в решение 538 от
24.04.2014 г. и решение 149
от 26.05.2016 г.; приемане
на Решение за разпореждане с имот – частна общинска собственост (урегулиран поземлен имот) по плана на Старо село.
Общинските съветници обсъдиха още искане

за побратимяване между
нашата Община и две албански общини – Булкиза
и Либрадж; Предоставяне
на земеделски земи от Общинския поземлен фонд
на собственици на имоти,
одобрени по съответния
ред от директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Враца.
Приет беше План за заседанията на Общински съвет за третото тримесечие
на тази година и Отчет за
изпълнение на актовете на
Съвета за периода януариаприл 2016 г.
Бележка на редакцията: Информацията е
подготвена по предоставения предварителен дневен ред на заседанието.
Възможни са промени,
които ще съобщим в следващия брой на вестника.

Нашите избраници
В няколко поредни броя на вестника ще представим с кратки биографични
справки членовете на Общински съвет – Мездра, които избрахме на проведените на 25 октомври м.г местни избори.

Яна Веселинова Нинова
Родена на 13 декември 1973 г. във Враца. Има висше образование – магистър по „Публична администрация“ и
специализация „Полицейска администрация“ в ТУ – Варна, СОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Христо Ботев“ в Мездра.
От 1995 г. до 2009 г. се занимава с бизнеса на семейството си, а от 2009 г. до 2015 г. е технически сътрудник в политическа партия „ГЕРБ“. Общински съветник е три мандата, като предишните два е зам.-председател на Общинския съвет. Сега е председател на Общинския съвет и общински ръководител на ПП „ГЕРБ“.
Омъжена, има двама сина

Данаил Стефчов Димитров
Роден на 18 август 1976 г. в Червен Бряг. Завършил е
висше образование – магистър по „История“ във ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ във Велико Търново. Има 16
г. трудов стаж, през които е работил на две длъжности:
преподавател по история и цивилизация в СОУ „Иван
Вазов“ и директор на ПГ по МСС в Мездра. Общински
съветник от листата на „БСП“, председател на ПК по
ОКСНТМД, заместник-председател на Общинския съвет в Мездра.
Женен, има две деца

Надежда Илиева Йорданова

Родена на 4 април 1964 г. в Мездра. Завършила е висше образование по специалността „Управление на промишлеността“ във Висш икономически институт „Карл
Маркс“. Трудовата си дейност започва като стругар-оператор в МЗ „Искър“. От 1994 г. до 1999 г. е главен специалист „Стопански дейности“ в Общината, след което е назначена за началник на отдел „Координация и административен контрол“ в Областна администрация – Враца.
Председател на постоянната комисия „Финанси и бюджет“ и член на ПК „Образование, култура, спорт, наука, творчество и младежки дейност“, зам.-председател
на Съвета, член на ПП „ГЕРБ“. Омъжена, има две деца
и внуче.
В следващия брой ще продължим представянето на общинските съветници.

Н

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

еслучайно ще се
позова на заглавието на върха в българската публицистика “Смешен плач” от Христо Ботев, но ще се постарая да ти разкажа, драги
ми читателю, за един малко по-странен и по-съвременен аспект от неистовото и сърцераздирателно хлипане на политици,
правителства, банки, финансови пирамиди, паралелепипеди и ромбоиди.
Да, става въпрос за решението на една нация да
упражни своето право на
избор и да направи ход, от
който масово по етажите в Брюксел вече вместо минерална вода им се
дава рициново масло. Зорът наистина е голям.
Британия реши да напусне Съюза - но за жалост не онзи Европейски
съюз, за който Чърчил
още от ранни зори започвал алкохолното си пътешествие. Не онзи съюз,
който напълно насилствено, макар и прикрито под думата “Демокрация”, успяха да сринат. Е,
остана им летящата чиния
на Бузлуджа и тук-там някой ЗиЛ, някоя Виетнамка, или пък съвсем неволно скитащата се из криволичещите псевдоградски улици Волга, на която единствената ѝ екстра

http://mezdra.bg

плач

е голяма газова бутилка.
Британците ще бъдат подложени на жестока инквизиция от страна на всички европейски
и глобални организации.
Ще бъдат тероризирани с
позволените от икономическите пространства методи. Ще страдат. Не повече от 10 години, обаче.
А ние?
Едва ли ти е чудно, драги читателю, че ние, българите, значително изоставаме от глобалните
тенденции за отворен и
либерален пазар. Ние изродихме нашите независими институции, успяхме да покажем на Европейския съюз, че можем
да откраднем повече, отколкото ни е дадено от
тях, и то само за 9 години. Майстори сме в тези
игри. Та ние успяхме да
продадем “Кремиковци”
на символична цена, успяхме да разрушим цялото ни вътрешно производство, успяхме да си осигурим най-скъп ток, а междувременно да си имаме
АЕЦ, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове,
соларни паркове, ветрогенератори и куп други техники за снабдяване на населението с енергия.
Няма и да те учуди, че
ние сме държавата с найниско заплащане на труда не само в Европейския
съюз, но и сред онази гру-

па от държави, за които
се смята, че са неразвити.
Да, преките наследници
на Дарвиновата теория за
еволюция от Конго получават с нялколко лева повисока минимална заплата, но това не би трябвало
да те тревожи, нали?
И именно защото видоизменената идея за Обединени европейски щати,
която още разпалва някоя революционна клада,
превърната в жарава за чеверме, е все още недоносче, никога няма да се насладим на наистина отворен пазар, който се крепи
на основите на макроикономическте правила.
Напоследък все по-често се хващам да гледам отвъд границите на родината ни. Гледам, но не с цел
да натоваря пет-шест парцала и да се засиля към
всеизвестния терминал
2, а напротив – гледам как
една нация, която до преди седмица беше европейски лидер на икономиката, сега насилствено бива
откъсвана от Европа. Не,
не британците решиха да
напуснат Съюза, а той, в
своите състояния на амок
успя за нула време да отдели така или иначе отделените острови още подалеч от себе си.
Дано само не взривят
Ламанша. Тунелът си е
хубав.

Читателят негодува

Неточности
и измислици

О

ПЕТЪР КРЪСТЕВ

бичам моята Мездра
и моя роден край, познавам тяхната история
и борба против всякакво
робство и насилие, за свобода, справедливост и подобър живот. Не приемам
обаче и негодувам, когато
организатори на патриотични и полезни инициативи, чествания на годишнини, събития и други обществени прояви, допускат в тях исторически неточности.
Преди години на лобното място на антифашиста
Цветко Илиев от с. Цаконица, убит от Цанковистите през 1925 г. в местността „Богданов дол“, западно от с. Кален, бе въстановена възпоменателната му

плоча, разрушена от вандали, но с името на Илия
Монов – антифашист от
същото село, убит по-късно, на друго място и по
друго време.
Ежегодно се провеждат
традиционните походи от
Мездра до Долна Кремена
по стъпките на Васил Левски. Само че когато Левски е идвал в Долна Кремена, Мездра я е нямало и на
това място той не е идвал.
И в бъдеще походът трябва да се провежда, защото възпитава младите, но
под друго име, не по стъпките…
На възстановката на сражението между турските башибозуци и Ботевите четници в местността
„Рашов дол“ на 3 юни т.г.

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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по повод 140-та годишнина от подвига на Ботевата
чета на поляната пред колибата бе „убита“ и една
жена, което исторически
не е вярно. Освен загиналите 10 четници и двете
момчета овчарчета, други
хора не е имало по време
на боя там. Участвал съм
в тържествата от ученическите си години и след
това, но в провежданите
тогава сражения нямаше
убийство на жена, защото не е имало такава. Защо
днес и с каква цел се вмъква в това славно събитие
и място на героизъм тази
измислица? Поколенията след нас трябва да познават историята, каквато
е била в действителност,
без украски и измислици!

Адрес на
редакцията:
Мездра, ул. “Хр. Ботев” 27,
ет. 4, Радиоцентър

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Времена

Интересно
За рождения си ден
почерпиха:

Елисей Давидов, общественик – 25 юни
Силвия Петкова, секретар на МКБППМН – 29 юни
Инж. Георги Валентинов,
общински съветник – 1 юли
Иванка Начева, журналист – 4 юли
Методи Михов, старши
експерт в Общината – 4 юли
В следващите дни рожденици са:
Пепи Димитров, гл. учител в СОУ „Св. Климент Охридски“ - Зверино – 8 юли
Илия Борисов, журналист – 10 юли
Атанас Доков, юрист – 12
юли
Димитър Воденичаров,
писател – 13 юли
Тони Йорданов, бизнесмен – 15 юли
Цеца Кирилова, счетоводител в Общината – 16 юли

Исторически дати:

4 юли 1776 г. – провъзгласена независимостта на САЩ
6 юли 840 г. – роден Св. Климент Охридски
7 юли 1877 г. – руските войски освобождават Велико Търново
8 юли – Ден на строителя
13 юли 1936 г. – Роден в с. Типченица художникът Павлин
Коцев. Негови картини са притежание освен на наши художествени галерии и на галерии в Москва, Виена, Франция,
Белгия, Германия и Кипър
15 юли 1894 г. – открит първият конгрес на Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП)
Юли 1908 г. Построена ул. „Христо Ботев“, за да свързва
ЖП гарата със село Мездра

4 - 18 ЮЛИ 2016
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Медицината на
Древна Персия

Прочетено в старите
мездренски вестници:
Отново за питейната вода
По повод писмото на гражданина Петко Начев от Мездра
относно намаляването на питейната вода от чешмата при
ЖП гарата, при ЕСПУ „Димитър Благоев“ и Държавния керамичен завод, се обърнахме към зам.-председателя на Общинския народен съвет Камен Найденов, който отговори:
По градския радиовъзел и чрез обществените организации бе разгласено, че водата в градската водопроводна мрежа е бързийска и е годна за пиене. Гражданите най-после трябва да разберат това. Що се отнася до занемарените чешми, посочени в писмото до редакцията, когато положението с водоснабдяването напълно се нормализира, тогава и те ще бъдат пуснати в експлоатация.
Вестник „Искърска комуна“, бр. 546 от 26 март 1986 г.

Децата на Община Мездра Н

а 28-и юни т.г в голямата заседателна
зала на Общината
д-р Славян Стоилов и фотографът и издател Иво Леонкиев представиха найновата книга на доктора по
вътрешни болести „Медицината на Древна Персия”.
В книгата си д-р Стоилов
разказва за неразривните
пластове, припокриващи
персийската и българската народна медицина – лековитите растения, които
древните перси са използвали, за преследването на
съвършенството, както и
за техните задължения към
постигането му, за баенето.
Наследството на тази цивилизация ни изправя пред
една систематизирана система на еволюция над едно
хилядолетие преди Чарлз
Дарвин.

В началото роденият в
Мездра преподавател в
НАТФИЗ Иво Леонкиев запозна гостите с идеята на книгата, помощта му
в издаването ѝ на хартиен носител и историята на
иранската народност и огромния ареал от културата
на човечеството. След това
Леонкиев представи документалният филм „Хигиена на тялото и душата“ за
националната експедиция
„Българи - Прародина”,
организирана през 2012 г.
в Иран от Общобългарската фондация ТАНГРА ТанНакРа.
Във филма Леонкиев е
събрал
най-интересните факти за иранската народност, както и повратните моменти в историята
на персите, като например
330 г., която е преломна за

тях поради нападението на
Александър Македонски.
Филмът разказва още за
историята на персите, тяхната митология и по-специално медицината, така
застъпени в зороастризма
– религията на персите. Лекарите принадлежали към
най-високата прослойка в
персийското общество, а
именно това на жреците.
Лекарите жреци били тези,
които били приемани за реални лекари.
„Идеалният лекар лекува
заради самото лекуване“,
се казва в Кодекса на лекарите в Персийската империя. Изключителен факт е
да споменем, че персийската медицина е била изключително развита, като има
писания за извършване на
секцио и мозъчни операции.

Еньовден в Зверино
З

Дени, 6 г.,6 м. и Мая, 3 г. и 6 м.
Частна обява

Продавам къща в с. Попица, Белослатинско, със стопански постройки, близо до р. Скът и 1,5 дка дворно място.
Телефон за връзка: 0889/231-215 - Димо или Ваня

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите 6 месеца от 2016 г., както и за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца (до края на 2016 г.) - 3,60 лв.
За 12 месеца (за цялата 2017 г.) - 7,20 лв.
Абонаментната такса може да заплатите на касата в Информационен център Мездра (в сградата на Общинска администрация).
Предварително Ви благодарим за оказаното доверие!

http://mezdra.bg

верино блесна в очите на
хората с уникална възстановка на обичаи, характерни за Еньовден, направена навръх най-жизнерадостния летен празник. Доброволци от Българския
младежки червен кръст при
СОУ „Св. Климент Охридски” и неуморните активистки от Пенсионерския клуб
„Златица” , пременени в народни носии, се събраха по
изгрев слънце в местността
„Горната лака”, за да берат
билки. Според народните
вярвания и обичаи, билките,
които се събират на този ден,
действат най-добре при лечение на различни болежки.
Изпълнявайки стриктно
стария български обичай, от
набраните 77 билки и половина - за всички болести и за
„болестта без име”, зверинските Еньовки съумяха майсторски да сплетат голям
еньовски венец, през който,
за здраве, се провряха и малки, и големи
Друг интересен обичай,
свързан с народния празник е „Еньова буля”. Решени да покажат красотата на

този празник, 4-годишната Фабиана Сандова и нейният партньор - 7-годишният Деян Йорданов, и двамата
от Оселна, се премениха и се
превъплатиха в Еньо и неговата изгора. След като малките моми и бабите обходиха ритуално полето, Фабиана, в ролята на Еньовата
буля, раздаде на всеки китки от събраните билки и тре-

ви, а най-възрастната жена
изми лицето й от котлето с
„мълчаната“ вода.
Женската певческа група
„Плетеница“ направи честването на празника истинско
удоволствие, изпълнявайки
народните песни „Китчице,
буйна лобода” и „Рано е ранила Нине”, а веселието нямаше как да се размине и без
кръшно хоро на поляната.

Снимка: Борис Кръстев
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