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Стотици пяха и се веселиха
на празника на село Брусен

Н

а 4 септември т.г наглед обикновеното
северозападно село
Брусен показа своя живец.
Над 150 жители на селото и
гости от областта се събраха
за отбелязването на храмовия празник на своята църква „Свети Йоан Кръстител“.
Празничния ден на бруснени уважиха зам.-председателят на Народното събрание Явор Хайтов, зам.-областният управител на област Враца Мирослав Комитски, общински съветници и общественици.
В 11 ч. местният храм „Св.
Йоан Кръстител“ се напълни с миряни, а отец Данаил
Цинцарски отслужи празнична света литургия, с която пожела на жители и гости
да са здрави, да са закриляни
и да се радват на празника.

След литургията всички
се запътиха към река Искър.
С водосвет за здраве и късмет в селото бе открито обновеното футболно игрище, на което играят местните футболисти. Теренът е изграден с помощта на играчите от местния футболен отбор, а финансова подкрепа на отбора за този момент
оказва местният бизнесмен
Петко Карашлийски.
Тържествената част от
празника на бруснени продължи в двора на кметството. Поздрави към жителите
и гостите на Брусен отправиха кметът Георги Николов и зам.-председателят на
НС Явор Хайтов.
„По традиция всяка година хората от селото се събираме, за да отбележим храмовия си празник на „Св.

Йоан Кръстител“, заяви
пред събралите се кметът
на Брусен Георги Николов.
„Това е повод да се видят
близки и роднини, познати и приятели и да се повеселят. Пожелавам на всички
жители на селото и техните близки и роднини много
здраве, радост и благополучие и нека да имаме все повече млади хора и деца в нашето хубаво село“, допълни
Николов.
„Аз съм изключително горд
и щастлив, че съм днес тук и
много ви моля не ме причислявайте към гостите, защото
тук съм идвал и като ученик,
и като студент, и винаги съм
се възхищавал на гостоприемството ви, на доброто отношение на всички ви. Благодаря ви за този чудесен празник. Да сте живи и здрави, вие
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и вашите добри и талантливи
деца, които виждам днес тук“,
заяви Явор Хайтов.
Специална изненада за
всички гости поднесоха децата от местното НЧ „Светлина 1931“, които рецитираха стихотворения и пяха песни. За празничното настроение на всички се погрижиха
още женската певческа група „Детелина“ при читалището, народната певица Стела Венелинова, както и врачанският оркестър „Диамант“, които вдигнаха всички на крака, дори най-възрастната жителка на селото
баба Ката. Празникът в Брусен продължи с кръшни северняшки хора и весели наздравици, и вкусната курбан
чорба, осигурена от организаторите за всички жители и
гости на селото.

Отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2015 г. беше представен от председателя
на Общинския съвет Яна Нинова по време на обществено обсъждане в Мездра на 1 септември.
Общото изпълнение по приходната му част е в
размер на 13 067 953 лв., от които приходите от
делегираните от държавата дейности са в размер
на 6 719 275 лв. Под формата на трансфери от Националния фонд са получени 1 118 088 лв. за финансиране на проекти по различните оперативни
програми. Кметът Генади Събков заяви, че е заварил общината в безпомощно финансово състояние със задължения от 8 183 460 лв., от които
4 381 975 лв. общински дълг и текущи задължения към 31 октомври м.г. в размер на 3 801 485 лв.
Продължава на стр. 2

Мездра ще празнува
с Бате Енчо и Б.Т.Р

С разнообразна програма на 17 септември (събота)
Мездра ще отбележи големия християнски празник
Вяра, Надежда и Любов. Основната част от празничните прояви под наслов „За Мездра - с Вяра, Надежда и Любов” ще се състоят на откритата сцена на градския площад „България”, а при лошо време - в Дома на
железничаря.
Тържественото отбелязване в Мездра на християнския празник Вяра, Надежда и Любов ще започне в събота (17 септември) с литургия и освещаване на курбан
в църквата „Св. Георги Победоносец“, което ще започне в 8.00 часа.
От 10:00 часа на откритата сцена на градския площад
„България“, а при лошо време - в Дома на железничаря, най-малките жители на Общината ще се насладят
на прекрасно детско утро. Първи ще се изявят техните
връстници от детските градини в общината, а от 10.30
часа на сцената ще се изяви специален гост - любимецът на българските деца Бате Енчо.
От 17:30 часа отново на площад „България“ ще се
състои концерт с участието на представителния танцов ансамбъл „Мездра“, детски танцов състав „Мездренче”, вокалните групи „Детски свят” и „Уингс” и
мездренската рок група „Бъз и лимон“.
Кулминацията на празничната програма ще бъде
концертът на рок гигантите от Б.Т.Р.

Време разделно, време за помирение
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Девети септември е най-оспорваната дата в историята на Третата българска държава. За една голяма част от народа ни тя е ден
на свободата, ден на победата над фашизма, ден, от който започва социалистическото развитие на страната ни. За други обаче
това е черен ден, който слага началото на диктатура по болшевишки образец. Две крайности като два полюса, за които е почти фантастично да се мисли за доближаване.
И все пак…
Тази дата не може да се изтрие от Историята и от паметта на българския народ, който даде свидни жертви, за да я
има. Нека не забравяме саможертвата на септемврийци, които още през 1923 г. тръгнаха с вили и търнокопи да свалят
властта на експлоататорите и кървавите им кости останаха
на Томин мост край Криводол. Днес величественият им паметник е погълнат от тръни и шубраци, а наоколо им е змиярник. Това ли заслужават тези бедни селяни, прегърнали
чистата идея за по-добро бъдеще?! А като този паметник са
още десетки по родната земя. Забравени, поругани, отречени, анатемосани. Какво че под тях е попила кръвта на стотици и хиляди партизани, ятаци, симпатизанти, на най-обикновени синове и дъщери на българския народ, погинали в борбата за по-справедлив живот. Те бяха хора идеалисти, бяха
мечтатели, те изгоряха в една свещена борба. Защо трябва да
ги клеймосваме днес, че били такива и онакива? Не, господа! Те бяха борци срещу грабителите и кафявата чума, което
е признато в световен мащаб. Те бяха част от антихитлеристката коалиция. Продължава на стр. 7
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Нова придобивка
Отчетоха бюджета
в
Горна
Бешовица
на Общината за 2015 г.

О

бщото изпълнение
на приходната част
на бюджета за отчетния период е в размер на
13 067 953 лв. при уточнен
план към 31.12.2015 г. от 15
138 957 лв. или реализирани
86,32 % от годишно планираните приходи и намаление спрямо отчета за 2014 г.
с 1 678 421 лв.
Запазва се тенденцията от
последните години доброто
изпълнение на собствените приходи да е пряк резултат от активните мерки, прилагани от администрацията
за повишаване на събираемостта при непроменени
като цяло данъчни ставки.
Собствените приходи са
с 164 983 лв. повече, спрямо същия период на 2014 г.
Относителният дял на тези
приходи в общия обем на
приходите е 24,59 % като от
тях 6,36 % е делът на имуществените данъци и 18,23
% е на неданъчните приходи.
Приходите за делегираните от държавата дейности по отчет са в размер на 6
719 275 лв. при уточнен план
към 31.12.2015 г. - 7 072 524
лв., или 95,01 % отчетено
изпълнение.
С най – голям относителен
дял в тези приходи е общата
субсидия за делегираните от
държавата дейности – 94,13
%., а увеличението спрямо
отчета на 2014 г. е с 21 665 лв.
По - нисък спрямо 2014
г., е размерът на предоставените ни от МФ целеви
трансфери по параграф 3128 където са отчетени:
10 364 лв. – субсидии за
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози;
137 531 лв. – компенсации
за безплатен превоз на ученици до 16 години;
18 979 лв. – компенсации
за безплатни и намалени
цени пътувания.
В трансферите по § 61-01
за делегираните от държавата дейности са отразени
120 687 лв. преведени от Областна администрация Враца за провеждане на местни
избори 2015 г.;
В трансферите по § 61-05
са отчетени средства, предоставени от МТСП по програми за временна заетост в
размер на 81 148 лв., от тях:
75 564 лв. – за община Мездра;
2 603 лв. – за ПГ „Алеко
Константинов”
2 980 лв. – за ПГ по МСС.
В трансферен параграф
64-01 са отразени 7498 лв.
средства от ПУДООС за
ОУ „Христо Ботев” и СОУ
„Иван Вазов” по проект
„Обичам природата и аз
участвам”.
Всички трансфери са разходвани по предназначение.
Няма пренасочени средства

за общински дейности.
Общото изпълнение на
приходната част за финансиране на местните дейности е 6 348 678 лв., при уточнен план 8 066 433 лв. – 78,70
%. Спрямо същия период на
2014 г. намалението е с 794
379 лв. По групи приходи изпълнението е както следва:
Имуществени данъци –
в тези данъци се включват
вноските по имуществените данъци съгласно ЗМДТ,
като общото изпълнение е
831 326 лв. при уточнен план
833 975 лв. – 99,68 % спрямо годишния план. С 95 726
лв. са събраните повече данъци в сравнение с 2014 г..
Изпълнението на данъка
върху недвижимите имоти
е в размер на 300 800 лв. и
е с 61 668 лв. повече от 2014
г. Данъкът върху превозните средства е изпълнен в размер на 328 223 лв., като увеличението спрямо 2014 г. е с
32 829 лв.. Приходите от данъка за придобиване на имущество по възмезден начин
са в размер на 173 100 лв. и
са с 1 997 лв. повече от отчетеното за 2014 г.. Постъпилите средства от патентния
данък възлизат на 26 130 лв.
и са с 676 лв. повече спрямо
2014 г. Постъпленията от туристическия данък през отчетния период е с 145 лв. помалко спрямо постъпленията от 2014 г.
Приходи и доходи от собственост: изпълнението на
тези приходи е 85,59 % от
заложения годишен план,
спрямо 2014 г., са с 32 844 лв
по-малко.
Приходи от такси и цени
на услуги – общото изпълнение на групата е 1 207 775
лв. или 70,74 % от плана за
2015 г. Спрямо 2014 г. този
вид приходи са с 34 843 лв.
повече. Сериозно отражение върху изоставането на
изпълнението от заложения
план оказва такса смет. Въпреки факта, че спрямо 2014
г. са събрани 28 915 лв. повече, този приход значително изостава от размера на
заложените в план-сметката разходи. Под равнището
на 2014 г. е изпълнението на
такса детски градини с 4280
лв. по - малко; такса Домашен социален патронаж с 11
748 повече от 2014 г.; такса
за ползване пазари, тържища, панаири, тротоари и др.
с 1265 лв. по – малко от 2014
г.; такса административни
услуги с 7 830 лв. повече от
2014 г.; други общински такси с 36 439 лв. по – малко от
2014 г.
Постъпленията от продажби на общинско имущество са 318 330 лв., което е с
141 837 лв. повече от отчетените постъпления за 2014 г..
От концесии са реализирани приходи в размер на
440 832 лв. или с 68 276 лв.
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по – малко от предходната
година.
Държавният трансфер за
местни дейности е в размер
на 1 286 076 лв. и включва:
1 223 300 лв. – общата изравнителна субсидия;
91 100 лв. – средства за
зимно поддържане и снегопочистване;
667 100 лв. – Целевата субсидия за капиталови разходи, от тях 359 600 лв. за четвъртокласна пътна мрежа.;
695 424 лв. – възстановен
целеви трансфер на МФ –
средства от ПИП „Растеж и
устойчиво развитие на регионите”
Изпълнение на разходната част
Уточненият
годишен
план на разходите за 2015 г.
е 15 138 857 лв. при първоначален план 14 414 793 лв.
Разходите се анализират в
три разреза:
Разходи за местни и за делегирани от държавата дейности;
Разходи по икономически
елементи;
Разходи по функции.
Отчетеното изпълнение
на разходите е 13 067 953 лв.
като изостава спрямо плана
за 2015 г. с 2 071 004 лв. и е
с 1 678 421 лв. по – малко от
отчета на 2014 г..
В общия обем на разходите с най – голям относителен дял са трудовите разходи – 51,96 %, разходите за
издръжка – 23,12 %, капиталовите разходи – 19,31 %,
субсидиите за организации
с нестопанска цел - 2,24 %,
разходите за лихви 2,34 %.
За делегираните от държавата дейности са разходвани общо средства в размер
на 6 612 095 лв. или 93,49 %
от планираните средства по
уточнен план.
Анализът на разходите за
държавни дейности показва, че трудовите разходи са с
най – висок относителен дял
80,48 % при 70,17% за 2014
г., следват разходите за издръжка –13,60 % при 14,54
% за 2014 г.
В структурата на отчета за делегираните държавни дейности по функции с
най-голям относителен дял
са разходите за образование
68,98 % /за 2014 г. – 66,85 %/,
за общо държавни служби
13,76 % /за 2014 г. – 11,62 %/,
за социалните услуги - 8,97
% / за 2014 12,82 %/, за дейности по почивно дело, култура и религиозни дейности
3,90 % / за 2014 г. -3,35 %/, за
здравеопазване – 2,88 % / за
2014 г. 2,58 %/.
Разходите за дофинансиране на държавните дейности са в размер на 213 538 лв.,
обезпечени от собствени
приходи и дарения.
Структурата на разходите
по функции като относителен дял е:

Общи държавни служби 81,67 %;
Образование - 1,90 %;
Социално осигуряване,
подпомагане и грижи - 12,12
%;
Дейности по поч. дело,
култура, религ. дейности 4,31 %.
Общият обем на отчетените разходи за общински
дейности е 6 242 320 лв. при
уточнен план 7 739 750 лв.
или изпълнение от 80,65 % .
За 2014 г. разходите за местни дейности са в размер на 6
932 344 лв.
С най–голям относителен
дял в структурата на разходите за местни дейности по
функции са разходите за жилищно строителство и БКС
– 31,05 % /за 2014 г. 32,95 %/,
следват разходите за общо
държавни служби – 8,61 % /
за 2014 г. 9,00 %/, разходи за
икономически дейности и
услуги – 12,38 % /за 2014 г.
15,35 %/, разходи за образование 5,73 % / за 2014 г. 5,94
%/, разходи за социално осигуряване и грижи – 5,19 % /
за 2014 г. 5,14%/, разходи
за почивното дело, култура и религиозни дейности –
30,43 % /за 2014 г. 29,23 %/.
При анализа по икономически елементи на структурата на отчетените разходи с
най – висок относителен дял
са разходите за издръжката –
33,35 % / за 2014 г. – 29,94 %/,
следват трудовите разходи –
20,74 % / за 2014 г. 18,97 %/,
капиталови разходи – 39,94
% / за 2014 г. 45,47 %/, разходи за лихви 4,89 % /за 2014 г.
2,18 %/.
От направения преглед
на разходите по функции
и икономически елементи се отчита намаление
на разходите спрямо предходните години. Увеличение се наблюдава в разходите за лихви. От 2015 г.
започна обслужването на
още два кредита от фонд
„ФЛАГ” ЕАД, които бяха
използвани за приключването на проект „Доизграждане на канализационна
инфраструктура и изграждане на ПСОВ Мездра” по
ОПОС.
През 2015 г. под формата на трансфери от Националния фонд получихме 1
118 088 лв. за финансиране на проекти по различните оперативни програми:
ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 095 598
лв.
ОП „Регионално развитие” – 180 102 лв.
ОП „Околна среда” - 1
498 133 лв.
За всички проекти са изготвени финансови отчети, които са неразделна
част от годишния отчет за
касово изпълнение на бюджета за 2015 г.

Кът за отдих бе официално открит навръх Деня
на селото в Горна Бешовица. Той е изграден по проект на тамошното кметство и Общината, одобрен
за финансиране в обявения от МОСВ и ПУДООС
конкурс на тема „Обичам
природата - и аз участвам“
в рамките на националната кампания „Чиста околна
среда 2016“.
По проекта, чийто бюджет е 9820 лв., е направен
навес за честване на общоселски тържества и оформени зелени площи и цветни лехи. Главната заслуга
за реализирането на това
начинание е на кмета на
Горна Бешовица Иванчо
Велчов, дарил безвъзмезд-

но допълнителни лични
средства и труд. Лентата
на новата придобивка преряза кметът на Общината
инж. Генади Събков.
Паралелно жителите на
борческото село отбелязаха „на патерица“ и 9 септември. Възприеманият
нееднозначно в обществото празник уважиха дългогодишният кмет на Горна
Бешовица, 82-годишният Христо Найденов и общинският съветник Ивайло Тошев, който бе един от
спомоществователите на
тържеството.
За празничното настроение на сборяните се погрижи Литаковската духова музика с ръководител
Дейвид Христов.

Раздават втори
транж храни

На 2 септември т.г започна раздаването на храни от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица от
Общината. Индивидуалните пакети с хранителни
продукти за жителите на
Мездра ще се раздават от
служители на Общинския
център за социални услуги и дейности и Българския червен кръст в салона в сградата на Социалния комплекс, а жителите на селата ще получават
своите продукти от кметствата, по определен график до края на септември.
Всички
граждани,
включени в списъците на
Агенцията за социално
подпомагане, ще получат

по над 14 кг хранителни
продукти: грах - 0,800 кг;
гювеч – 0,800 кг; ориз - 4
кг; булгур - 0,500 кг; зрял
фасул – 3 кг; пчелен мед 0.500 кг; месна консерва 0.480 кг (3 кутии); рибна
консерва - 0,480 кг (3 кутии); лютеница - 1 кг; доматено пюре - 0,400 кг;
нектар - 1 л; локум - 0.280
кг (2 кутии); бисквити 0.400 кг (2 кутии); вафли
- 1 кг
Освен хората, подпомагани с целева помощ за
отопление през миналия
отоплителен сезон (20142015 г.), към правоимащите са добавени и лица
и семейства, инцидентно
пострадали при бедствия
и аварии от 2012 г. до сега.

http://facebook.com/mezdra
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ЕСКУС

ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО КЪМ В. “МЕЗДРА XXI ВЕК”

15 години литературен клуб “Христо Ботев”!
Създаденият преди 15 години литературен клуб “Христо Ботев“ е естествен продължител на литературната група,
основана през 1952 г. в Мездра от известния поет Първан Стефанов, учителствал по онова време в нашия град.

За свободата, любовта
и истината

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА
ще докато разглеждах подадените творби за този брой на „Ескус”, осъзнах, че почти всички са посветени на любовта, жената и майчинството. Илюстрирайки алманаха със снимки
на паната от Първия регионален симпозиум по интериорна дървопластика „Петко Мичев”,под наслов „Щастливо детство”, затвърдих
окончателно темата. Но какво още мога да кажа за образите на любимата, жената и детето в различните изкуства? Те са претворявани
ДАРИНА ЦВЕТКОВА
постоянно и все пак са неичерпаем източник на вдъхновение за всяТворбата
е
наградена
в
конкурса
„Магията
на Мездра“
ко поредно поколение творци. Защото децата са плод на любовта и
надежда за бъдещето, а жената-майка – източникът на живота.
„Свободата е пространство, в което любовта може да бъде
Четиринадесет автори от Литературен клуб „Христо Ботев” към
осъществена.“
НЧ”Просвета-1925-Мездра” участват в алманах „Ескус 2016” с 20
Анатолий Некрасов
свои произведения. Освен стихове в.”Мездра 21 век” публикува и
„Всяка истина е полуистина.“
награденото в литературния конкурс от FREE FEST „Магията на МеХермес Трисмегист
здра” есе на Дарина Цветкова. А трите дърворезбени пана са на отличените в симпозиума по дървопластика Петър Трифонов, Краси- Преди време, в един труден за мен момент, някой почука на вратата ми.
мир Яков и Милен Василев.
След получения утвърдителен отговор тя се отвори и на прага застана
„НЯМА ПО-КРАСИВО И ВЪЛНУВАЩО НЕЩО ОТ МАЙКА С ДЕТЕ” е сияеща Свободата. Погледна ме открито, отривисто и каза:
написал отдавна един от големите световни изкуствоведи - фран- Върви!
цузинът Иполит Тен. И творците, представени в този брой на в. „Ме- Като веща познайница тя се бе досетила за отдавнашното ми желание да
здра 21 век”, го знаят.
се докосна до тайнството на едно място. Отговорих ѝ, че не мога, защото

О

Първолаче Искрица от загаснало огнище
ВИОЛЕТА ГЕНОВА

“Първолак си, Митко, вече –
тази сутрин мама рече.
От днеска натам
оправяй се сам!
Слушай твоите учители
и мили родители!“
Мама съвети дава,
чанта и букет подава.
Довиждане Митко си взема
без да се превзема,
с обичния батко
и добрите мама, татко.
По улицата тича,
през подлеза пресича.
Той бързо се оглежда,
на спирка се нарежда.
Трамваят иззвънява
и всички настанява.
И Митко с надежда
в училище отвежда.

ДАРИНА ЦВЕТКОВА
Дори съня не озаряваш вече,
хвърчило без конец, безгрижно детство.
Отнесе време врана, млечно зъбче,
забрава – жулнат лакът и коляно.
Забрава е и кичеста черница,
подхвъркаща на нея малка люлка,
почти докосвала с крилца, корделка,
на облачето пухкавата блузка.
И няма майчица с ръце грижовни,
във градина, вкъщи, цял ден да се труди,
а вечер да ни събере край огън,
да каже дума блага, да ме сгуши…
На мястото на кичеста черница,
изпъкнали са сухи коренища отрудените, възлести ръце на мама.
Искрица от загаснало огнище.

имам задължения – трябва да се грижа за птиците на двора.
-Остави ги! – нареди ми Свободата.
-Как ще ги оставя, та аз ги обичам?!...
-А знаеш ли ти какво е любов? – провокационно, предизвикателно ме
попита тя.
-Любов значи пълна отдаденост, себеотрицание, жертвоготовност…, заразсъждавах.
-Любов значи пълна свобода! – прекъсна умуванията ми Свободата.
-Но…, за кого – за мен или за птиците?! – недоумявах.
Отговори ми с една дума:
-Помисли!
След това се обърна и тихичко излезе, а аз останах да си блъскам главата
и да търся отговора между тези две истини.
А къде е тук абсолютната истина?...
От тогава започнах да сънувам Свободата като завързана гладна птица,
която чака от мен да я нахраня. Аз протягам към нея пълните си шепи със
зърно, но все не успявам да я стигна…
Една нощ с неимоверни усилия я доближих и ѝ поднесох храната. Тя ме
погледна с благодарност и обич и започна стръвно да кълве. След като се
нахрани, размаха доволно криле. Заразмахва ги все по-бързо и по-бързо,
докато накрая се откъсна от земята и отлетя…
Събудих се цялата плувнала в пот. Отговорът отведнъж дойде – аз
престанах да отглеждам птици и те престанаха да смущават съня ми.
В любовта си ние взаимно се бяхме освободили.

О, майчице, светулчице, о, майко,
как живата искрица днес ми трябва!
Като светулчицата за изгубен Зайко,
като на пътник в нощ звезда полярна.

Майчина мъка Празнота
МИЛКА ЛАЛОВА

От мъка се ражда надежда,
от мъка душата боли,
през сълзи окото поглежда доброто се ражда в зори!
Нощта в тъга преминава,
зорница в леглото наднича,
следа в душата остава,
защото ви много обичам!

КАЛИН ТОПАЛСКИ
Раздавах мечтите си.
Раздавах сълзите си.
Останах без мечти.
И без сълзи.
Раздавах сърцето си.
Раздавах душата си.
И накрая останах без сърце.
И без душа.
Самота… Празнота…

Петър Трифонов
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Споменът е все още жив

КАЛИН ТОПАЛСКИ

Споменът е все още жив,
на хоризонта, в пурпурно-сини висини,
сред облаци алени, в залез красив,
сред зелено-сиви планини.
Аз виждам цвета през обектив
и изведнъж улици, пейки, стени
участват в сцена от филм ръждив.
Оживяват пред мен миналите дни,
вървя приведен, мълчалив,
спомням си горчивите сълзи
и веселият смях звънлив.
Над зелено-сиви планини,
сред облаци алени, в залез красив,
на хоризонта, в пурпурно-сини висини,
блести споменът все още жив.

Изповед

КАЛИНА ПЕТРОВА

Погубих се, мамо, по чужди кахъри
и вятъра гонех, и в огъня спях,
загубих се, мамо, по чуждите друми,
а всъщност, отдавна изгубена бях.
И търсех звездите, и всичко забравих,
а само тъгата ме срещна в нощта,
а днес, мамо, самичка останах
и пак плаща твоята дъщеря.
От себе си давах без нищо в замяна.
Сърцето си дадох в неверни ръце,
а кой ще ми върне, кажи ми, мамо,
поне малко добро, поне твоето сърце?!
И мъничко обич, по капчица само,
и малко усмивки за мен да горят,
поне ти дай ми ги, мамо,
преди очите ми да спрат да блестят.
***

Към майките

НЕВЯНА СЕРАФИМОВА

Майки, децата си учете
на труд, на смелост, доброта,
когато болка ги налегне,
кураж в себе си да търсят
и да не остават в беда.
Да имат сили да прощават.
От сблъсъци горещи да излизат
с чест и вдигната глава.
завист, злоба с остър нож
от себе си да режат и
да не дават път на користта.
Денят с усмивка да очакват,
спокойно да посрещат вечерта.
Майки, децата си учете
как умно да отделят
в живота зърната хлебородни
от плевела надут,
на улицата тинята зловонна
и словата на самозваните звезди.
Учете ги да знаят,
че разковничето на успеха
е в тях самите,
в труда, във вярата, в делата
и никога в словата,
и примера на салонния герой,
и суетната тълпа!
Научете ги да определят
вярно своята цена!
Така от децата си
достойни хора направете
и с вяра в тях
в живота ги пуснете.
И познали в себе си ЧОВЕКА
ще намерят те най-вярната пътека!

КРИСТИНА ИВАНОВА

Жена е – в себе си събира
страст и огън – чист опият е
за мъжа, чийто ум разбира
що закон на любовта е.
Имаме по нещичко красиво,
макар различно – то във нас е,
подвластни сме на хубава магия,
която ни подтиква да мечтаем.
Способни сме да овладеем
всяка дума, всяко тяло.
Само да го пожелаем,
всичко става неизменно цяло

Обичана Свидна
жена
МИЛКА ЛАЛОВА

Жена – и обич,
и омраза,
и слънчев лъч,
и облак буреносен,
и тих дъждец вледеняващ
в самота.
Жена – и обич,
и омраза,
нека да я има
в твоята душа!
Дори като висулка
в студена зима
ще се просълзи,
ще навее хлад
и топлина обичана жена.

тайна

НАДЕЖДА
НИНОВА

Майчице, о, нежност бликаща,
в очите със струяща топлота.
Лъчи от обич, свидна тайна наша.
Колко по-красив с тебе е света…
Отдавна прегрешенията ни прости.
В терзания дали права си била?
На житейската трапеза – твои гости,
единствено ти казахме: Благодаря!
Ала в сърцата ни живееш, мамо,
както в детството ни си добра.
Да знаеш как желаем само
пред святостта ти да сведем глава.

Красимир Яков

Сърце
поляна

ОЛГА ВЪРБАНОВА

Разстла пред мен
сърце поляна
с благоуханни,
красиви цветя.
За всяко цвете
притча разказа,
пред бурена
най-дълго стоя.
Да се изкорени
ми тихо заръча,
да няма плевели
в моята душа.
Помниш ли, мамо,
обещах да те послушам,
съветите ти
аз не пропилях.
Ето ме днес майка и любима,
сред своята
поляна от цветя.
А дъщеря ми
пита закачливо
от къде съм
взела семенца.
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Обич
моя
ОЛГА ВЪРБАНОВА

Нежно цвете
с радост отгледах.
С много обич
му вдъхнах живот.
Беше моята
мъничка фея,
а днес прегръща
своята любов.
А годините
бързат, не спират
и, радвайки се
на пролетта,
която в нейните
очи съзирах,
не усетих
как остарях.
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Надежда

ПАВЛИНА РУСЕВА
Тишината в стаята трепти
с вибрациите светли на надеждата.
Апаратът равномерно трака,
инжектира още вяра в душата ти.
Денят е мразовит, намръщен,
студът сковава белотата на стените.
Въздухът също трепти от очакване,
не усещаш ли как срещат
моята душа с ритъма на твоята?
Ако мога поне с обичта си
да ти влея още надежда?
Зная, че те разкъсва болка,
зная, че те е страх.
Повярвай, любовта лекува всичко,
искри дори през пръстите на ръцете ми.
Тук съм и се моля истински
всеки ден да се събуждаш до мен!
Майчина обич, фотограф Павел Петров

Рисунки

РЕНИ МИТЕВА
Едно мимолетно ухание…
Една чаша кафе…
Една обикновена вещ…
Една внезапна мелодия…
Един невинен чужд жест…
Една специфична походка…
Един познат силует…
Един звук от счупена чаша…
Едно познато петно…
Една снимка…
Една затоплена празна стая…
Една нотка от чужд глас…
Едно случайно докосване…
Един ключ…
Една огнена пауза в сърдечния ритъм…
Една безкрайна облачна нощ…
Един ужасяващо-истински сън…
Една до болка позната тишина…
Една летяща дума – гонг…
Един вкус на сладкиш…
Едно разредено пране…
Един характерен болезнен цвят…
Една птица… Свободна…
Един начин на влизане…
Една отчаяно-смела рисунка…
Ти си…
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Под кестените
ПАВЛИНА РУСЕВА
Тук под кичестите кестени
колко любов и прегръдки изтече.
А пейките до фонтана
познават толкова въздишки.
Алеята на кестените
помни мечтите ни,
сплетените пръсти,
горещите спомени,
целувки и трепети.
Кичестите кестени
все мълчат в белите си цветове,
птици пак се обичат в клоните им.
Но младите днес са други
и въздишките им са по-далечни там, отсреща, в ритъма на дискотеката.
А кичестите кестени
чакат ли, чакат - тук
някой пак да се обича.

В края на деня
ТОДОРКА ВАСИЛЕВА
Денят заспива уморен на балкона,
подпрял чело в холния праг.
Само шосето скимти приглушено
с клаксони от автомобилен впряг.
Нетърпелива, душата ми в тъмното
съблича дневния фрак,
окъпва се в очите на ближния
и ляга до него с надеждата
да възкръсне утре пак.
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Вечност
СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА
След писъци и стонове от болка
напуканите устни се усмихват…
Усмихва се една родилка,
заслушана в плача на свойта рожба.
Вселената въздъхва облекчено,
притихва даже слънчевият вятър,
защото продължава времето тик-така с пулса на новородената.
***
Но казват, вечността е само за неживата материя.
Животът рано или късно свършва…
Пристигна отдалече дъщерята да се наплаче над ковчега на жената, която
я роди и я отгледа, за да я пусне по света…
Децата плачат винаги, когато са уплашени и тъжни.
Дори когато са големи, сериозни и разумни…
Но продължава времето – светът прохожда
с крачетата на внучката, която се държи
за черната пола на майка си…

Чувствена картина
ТЕМЕНУЖКА МАРИНОВА
Скрита зад платното аз седя,
изгубена в шума на забързания град.
Потънала в дебрите на цветовете,
замислена за тебе и за мене.
Синя линия за небе студът в твоето сърце.
Червена бързаща кола
е пожарът в моята душа.
Картината приключена е вече,
но не и хаосът в мен.
Цветовете хармонично разположени,
а мислите ми – хаотично ято птици.
***
Виж, върбите шепнат,
плачат и крещят!
Питам ги защо са тъжни,
а пък те мълчат.
Виж, небето плаче.
Излива своята душа.
Иска някой да го чуе,
а навън е тишина.
Виж, как гората е притихнала.
Листата шепнат с плахи гласове.
Вятърът поема ги, откъсва ги
и те чезнат във вечността.
Виж, Луната колко е сама.
Единствена е сред звездите.
Блести със отразена светлина.
Преди да угасне в утрото… Сама!

Писмо
до мама

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Скъпа мамо,
Отдавна ми се въртеше в главата идеята да ти драсна
няколко реда с типичната за мен стилистика.
Първо, промених се. Промених се повече отколкото
и аз, и ти можем някога да си представим. Радвам се
изключително много за всички решения, които успях
да предприема, независимо от тяхната сложност и
ефектите, които трябваше да изтърпя. Радвам се,
че съумях да еволюирам от дете в млад, готов за
утрешния ден мъж, който гордо носи последствията
за своите постъпки. Радвам се, че макар да не
бях перфектен, успях да намеря онези петдесет
процента, които ми дадоха смисъла да правя всичко
по правилния начин, без значение колко трябва да
чакам за това.
Второ, за времето, в което ме няма до теб, разбрах
нещо изключително важно в живота на всеки един
човек - без семейство човек е нищо. Впрочем, гледах
вече за не знам кой път “Сам вкъщи”. Филмът ми навя
едно много странно и необяснимо до този момент
чувство на празнина, точно като малкия Кевин
(Макколи Кълкин), бродещ из пустите улици на
Чикаго. Същото чувство усещам и аз, когато виждам
как най-близкият до мен човек ми показва точно
това, което вече двадесет и четири дълги години
се старая да създам сам, поради неговата осезаема
липса. Да, липсва ми семейството.
Трето, но не на последно място искам да ти се извиня
за това, че не мога да отделя време, за да се прибера.
Не си мисли, че не искам да се видим. Сълзите ми в
една ноемврийска вечер горяха не само по кожата
ми, но и вътре в мен, защото не мога да приема
факта, че брат ми расте сантиметър по сантиметър, а
аз мога само да си представям как расте. Съжалявам
и за избора, който си направила преди четвърт век
и че сега не можеш да разчиташ на никого, освен
на себе си. Съжалявам, че ти разбих нервите, че се
срамуваш заради мен и че бях непоносим още от
първи клас. Някои неща просто не могат да бъдат
простени, за което те разбирам. Надявам се на
разбиране и от твоя страна.
В навечерието на най-красивите и светли семейни
празници не ми остава друго, освен да помоля за
прошка и да ти споделя моята благодарност, че беше
до мен и двата пъти, в които бях на косъм от смъртта.
Не мога да забравя втората уртикария и погледа
ти, в който молитвите ти не бяха към Бог, а към мен
самия. Видях надежда. Повярвах. Успях.
Всички мои успехи дължа на твоята безкористна
грижа, на твоята непрестанна и непреклонна вяра в
добрия “аз”. Благодаря ти!

Милен Василев

Аз и ти
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ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Аз, ти…
И ято гларуси.
Морски бриз и суета.
Солените пръски изгарят
телата на двама в нощта.
Аз, ти…
И много спомени.
Едни красиви, други зли.
Утеха обаче остава
за два силуета в нощта.
Аз, ти…
И сто надежди.
За обич, за страст, за любов.
Стискаме силно ръцете си.
Аз, ти, вечността.
***
Ти погледна ме,
аз свех очи.
Ти поиска ме
само за себе си.
Онемях. Ти беше всичко,
което някога желал съм.
Трепет. Миг. И вечност.
Перфектната жена.
Луната тихо ми нашепваше,
че е време,
че часът е ударил.
Но преди и крачка да направя,
любовта ме беше изпреварила.

Животът

Местен парламент
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Безсмъртният полк
По инициатива на Общинската организация на ветераните от войните
в България (СВВБ) в няколко броя на вестника ще представим с кратки
биографични справки останалите 9 живи участници във Втората
световна война от нашия край.

О.р. капитан Илия Тошев Григоров

след завършване на професионално училище е призован на военна служба в Шести въздушен полк – Марно
поле. Изкарва съкратен курс
за командири по техническата част – специалност „Обслужване на летищни комплекси“. Произведен е в чин
офицерски кандидат.
Няколко дни след 9-и септември по нареждане на Генералния щаб частта му е
Роден е на 6 юни 1923 г. в предислоцирана на летище
село Царевец. Там получава „Божурище“, откъдето наосновното си образование, а шите изтребители атакуват
На 25.08 т.г в голямата заседателна зала на Общината се проведе редовното
работно заседание на Общинския съвет. Дневният ред включваше двадесет точки, като по-важните
бяха: актуализация на бюджета на Общината за 2016
година; допълване на програмата за капиталови разходи за 2016 година; отчети за дейността, приходите,
разходите и счетоводен баланс на общинските дружества „Мездра – Автотранспорт 2003”, „Транс – Авто
– 2015” ЕООД и „МБАЛ –
Мездра” ЕООД за първото полугодие на тази година; шестмесечен отчет за
изпълнение на програмата
за овладяване популацията
на безстопанствените кучета на територията на община Мездра.
По точка първа от дневния ред – актуализация на
бюджета на Общината за
2016 г., стана ясно, че инвестиционното намерение
на Общинска администрация за закупуването на почивния лагер в Шабла ще
бъде обезпечено със средства, постъпили вследствие
на спечелено дело. Разликата в средствата, получени от развръзката на съдебния спор и инвестицията на
шестте декара земя с прилежащи постройки в Шабла ще бъде пренасочена в
перо на бюджета за помощи, раздавани с решение на
Общинския съвет. От присъстващите 19 общински
съветници в началото на заседанието, всички гласуваха „За“ подобна актуализация.
Втората точка от дневния ред бе пряко свързана с
предходната, така че и тя бе
приета с пълно мнозинство.
Последва гласуване за
приемане на Наредба за изменение и допълнение на

Наредбата за определяне на
местните данъци на територията на община Мездра.
Тази точка цели да регулира таксите, които таксиметровите фирми и еднолични търговци трябва да заплащат. С поправката в тази
точка патентният данък на
едноличните търговци и на
шофьорите, регистрирани
в НАП като хора, упражняващи свободни професии,
става 400 лева. С 13 гласа
„За“, и три гласа „Въздържал се“ от общо 16 съветника, упражнили своето право на глас, поправката беше
приета.
Следващите точки в
дневния ред на заседанието
бяха отчети за дейността,
отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на
„Мездра – Автотранспорт
2003” ЕООД, „Транс – Авто
– 2015” ЕООД и „МБАЛ –
Мездра” ЕООД за първото полугодие на тази година. След поредно доизясняване на причините за състоянието на двете транспортни дружества, отчетите бяха приети. Отчеттъ на
„МБАЛ – Мездра“ ЕООД
също беше приет.
Съветниците
приеха
и Отчет за дейността на
„Екопроект”ООД за второ
тримесечие на 2016 година. „За жалост обаче добрите резултати на това дружество означават, че Общината трябва да плаща много по-големи разходи за депониране на битови отпадъци, вместо да събираме
разделно“, заяви вносителят на отчета инж. Генади
Събков.
В същия тон бе приет и
шестмесечен отчет за изпълнение на програмата за
овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Мездра. От отчета става ясно, че грижите за без-

стопанствените кучета са
налице, но кастрирането и
улавянето на животните не
върви по план.
Точка дванадесета от утвърдения в началото на заседанието дневен ред бе
писмо за подкрепа от Искрен Красимиров – основател на проект „НЕзабравимата България”. В него младият родолюбец помоли съветниците да отпуснат 1000
лева в подкрепа на филм за
героите на Патриарха на
българската
литература
Баба Илийца и Дядо Йоцо.
Молбата му обаче не срещна одобрението на съветниците и с 9 гласа „За“, трима „Въздържал се“ и петима негласували от общ кворум 16 общински съветници, не се стигна до положително решение.
Това решение разбуни
страстите в заседателната зала, а групата представители от „Народен съюз“
демонстративно напуснаха
заседанието.
След ексцесиите сесията започна да тече гладко.
Точки 13, 14, 15, 16, 17, 18
бяха приети с пълно мнозинство от вече 15-членния състав на Общинския
съвет.
Последва утвърждаване
на изплатените разходи за
командировки за първото
шестмесечие на 2016 г. на
инж.Генади Събков – кмет
на община Мездра, като
точката отново бе приета с
пълно мнозинство.
Последната точка в заседанието бе питане от Катя
Йотова – общински съветник от ГС „БСП – Лява
България”, на което питане бе отговорено по-рано през деня на конференция относно борбата с белокрилката.
С това сесията на Общински съвет – Мездра
приключи.

Тържество за Девети
На 9 септември т.г. пред
паметника на героите-антифашисти Тотка Илиева – Роза и Никола Марков
– Колката в парка над гимназията в Мездра се състоя възпоменателно тържество. Присъстващите отдадоха почит към загиналите за свободата на България. Бяха поднесени венци
и цветя на признателност от
членове и симпатизанти на
БСП, и граждани.

На тържеството бяха
председателят на Областния съвет на БСП във Враца Николай Иванов, председателят на Общинския
съвет на БСП в Мездра д-р
Илиана Михайлова, кметът
на Общината инж. Генади
Събков, общински съветници, избрани с листата на
БСП – Лява България.
Прочен бе поздравителен
адрес от председателя на
Националния съвет на БСП

http://mezdra.bg

Корнелия Нинова. Д-р Михайлова изнесе вълнуващо
слово за героите от антифашистката съпротива. Бяха
връчени партийните книжки на 9 новоприети млади
членове на БСП.
Тържеството завърши с
музикална програма на детски, женски и мъжки певчески състави, които изпълниха позабравени възрожденски и патриотични песни.

Време разделно, време за помирение
Продължение от стр. 1
А паметта на борците-антифашисти се почита в целия свят. Само не и в България. За съжаление. За срам.
За грях…
Апологетите на отрицанието у нас най-много използват събитията след 9 септември и едностранчиво преповтарят червения терор
непосредствено след тази
дата. Но „забравят“ за терора преди нея. За обесените,
разстреляните, изчезналите без следа, за интернираните, за изгорените къщи, за
варварския Закон за защита на държавата. След Девети били убити толкова и толкова. Добре, но нека за миг
само се поставим на мястото на онези хора, чиито синове и дъщери, братя и сестри,
бащи и майки, близки, приятели и роднини са минали през пъклото на фашисткия терор и хиляди от тях са
изгорели в неговия ад. Какво е това, ако не мракобесие!
Какво искат онези апологети? Убийците е трябвало да
получат поборнически пенсии ли? Само ще ви припомня, че в Русия, Украйна и Беларус такива като тях са ги
избивали с дървени колове,
във Франция са ги умъртвявали с камъни, в Италия са
ги бесели живи надолу с гла-

вите, в съседна Сърбия са
им режели краката и ръцете.
Срещу диваците по дивашки!... Всеки си получава заслуженото. Защо в България
да е по-различно?! И още
нещо – в цитираните по-горе държави пещерният профанизъм отдавна е забравен.
У нас – не. И няма да го изоставят, защото носи дивиденти. Кому са нужни днес
крокодилскте сълзи на отявлените антикомунисти у нас
и на една друга прослойка, предимно младоци, които, без да познават събитията или по-скоро с умишлено
кариеристични цели се издокарват пред господарите
си и заради евтина популярност обрулват с огън и жупел
историческата истина.
Вярвам обаче, че времето
ще си каже справедливата
дума и от пещерните крясъци ще остане само ехото. Защото, колкото и да се отрича
историческата значимост на
9 септември, каквито и политически грешки да са допускани в развитието на народната република след това,
икономическите ни успехи
са безспорни. От крайно изостанала държава за 45 години малка България се нареди на 25 място в света по индустриално-аграрна мощ и
стабилност. Днес при лелея-

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра

изтеглящите се от Беломорието немски части.
Във втората фаза на войната наша армия е прикрепена към частите на Трети украински фронт и заедно с тях
авиацията ни нанася мощни удари на противника. Последната база е в Австрия.
Тук Илия Григоров дочаква
капитулацията на фашистка Германия. Няколко месеца по-късно е демобилизиран. Създава семейство, има
двама синове. Днес живее в
Мездра.
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ния див капитализъм, ако не
ме лъже статистиката, сме
на 96-о. Това ли искаха борците за правда и свобода? За
какво загинаха? Нима саможертвата им беше безсмислена? Търся отговорите на
тези въпроси, намирам ги и
ми е неудобно да ги произнеса на глас. На висок глас обаче мога да кажа: „Не е това
пътят, по който вървим. Това
не е пътят на българския народ. Народът ни е търпелив,
но се нуждае от справедливост. И сигурно един ден ще
я извоюва, защото всяко търпение си има граници. А колкото до помирението, дано
го доживеем, но преди да го
постигнем, трябва взаимно
да си простим.“
… Започнах с деветосептемврийското тържество в
Мездра и с него ще завърша. Наистина дойдоха много хора и тържеството беше
вълнуващо, но колкото и да
се оглеждах в лицата на присъстващите, не видях нито
един член или симпатизант
на друга партия освен на
БСП, а съм сигурен, че и в
техните редици има много
честни българи и присъствието им тук щеше да е повече от достойно. Пътят към
помирението винаги започва с малки стъпки, но се извървява взаимно.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg
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Интересно

Прочетено в старите
мездренски вестници:
„Републиканска комсомолска щафета от

В следващите дни Ком до Емине
От 6 до 10 юли се проведе вторият етап на щарожденици са:
Цветелина Христова,
кмет на Очин дол – 15 септември;
Д-р Тодор Лозанов – 15
септември;
Гаврил Павлов, адвокат
– 17 септември;
Мирчо Мирчев, общински съветник – 23 септември;
Иван Владимиров, музикант – 24 септември;
Д-р Галина Лещарска –
26 септември;
Гошо Петров, управител на „Ню текс“ – 28 септември;
Д-р Марийка Лозанова
– 2 октомври;
Георги Митев, почетен
гражданин на Мездра – 2
октомври;

фетата от Витиня до хижа Вежен. В него участвуваха туристически групи от Белоградчишко,
Пернишко, Врачанско и Софийско.
Представители на Врачански окръг бяха група
комсомолци от руската езикова гимназия „Максим Горки“ – Мездра, членове на туристическо
дружество „Искър“. По изпълнения с трудности
маршрут техен верен спътник бе песента. Бойкото настроение на групата завладяваше всички походници. С гордост мездренските туристи
носиха щафетата в по-голямата част от маршрута. При отчитане на съревнованието ръководството на похода отличи нашата група, като найдобре представила се в етапа. На участниците
бяха връчени грамоти и награди.
Пламен Герасимов“
В. „Искърска комуна, бр. 12 (285) от 23 юли
1974 г.

Исторически дати:

16 септември 1938 г. – Към Черепишкия манастир „Успение богородично“ е открит Пастирско-богословски институт. За ректор е назначен архимандрит Климент – игумен на
манастира, а по-късно Старозагорски митрополит.
17 септември – Православната църква чества Св. мъченици София и трите й дъщери Вяра, Надежда и Любов;
18 септември 1913 г. – Пусната е в експлоатация ЖП линията Мездра-Враца-Бойчиновци-Брусарци-Лом;
21 септември 1981 г. – В София е открит паметникът на Незнайния войн;
22 септември 1908 г. – Обявена независимостта на България;
24 септември 1918 г. – Начало на Войнишкото /Владайското/ въстание;
26 септември 1996 г. – Общинският съвет утвърждава нов герб и знаме на Община Мездра. Проектът на герба е дело на студентите от Националната художествена академия
Георгиев и Колязов. Той съдържа четирите символа на града – крепостта „Калето“, природната забележителност „Ритлите“ река Искър и железницата. За знамето е предпочетен хоризонтален трикольор на бял фон, върху който е изобразен гербът на Общината;
29 септември 1898 г. – Роден Христо Смирненски
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Любопитно

Миналото оживява
/ Из дневника на личния лекар /

За да не наруша лекарската тайна, ще спестя
името на този пациент, условно ще го нарека Любител–шахматиста. А той
си беше и такъв - страстно привързан към древната игра. Да си призная, тя
и на мен не ми беше безразлична. Независимо от
различията на професиите ни - той майстор железар в едно местно предприятие, а аз - лекар, случваше се да „ударим” по някоя партия шах, както той
се изразяваше. Но с времето нещата се промениха.
Той се пенсионира и си замина на село, а аз се отдадох на специалността си
и на обществено-политическа работа. И ето, след
20 години съвсем случайно се срещнахме в поликлиниката. Но не мислете,
че едва сме се познали! О,
не! Веднага се устремихме един към друг - аз бързо, но той едва-едва. Подпираше се с две патерици
под мишниците. С подпухнало, отпуснато и зачервено лице. Беше преживял
два мозъчни инсулта, няколко сърдечни инфаркта,
пневмония, чести бронхити с дихателна недостатъчност. Мъчеше го също:
трайно повишено кръвно
налягане, шипове на тазобедрените и коленни стави, намаление на слуха и
какво ли не още. Но беше с
бистър ум и запазено чувство за хумор.
-Помниш ли как те биех
на шах? - пошегува се.
-И аз теб - му отговорих.
И за двама ни беше много странно ,че през изминалите години често е идвал при личния си лекар,
чийто кабинет е през една
стая от моя, а нито веднъж
не сме се засекли. Замълча
за момент и каза:
-Прочетох във в.”Трета
възраст”, че днес изтича

срокът за пациентите, които желаят да сменят личния си лекар. Да ти кажа,
че искаш или не, но още
днес ще се презапиша при
теб. Прочел в лице ми недоумение, добави: Много
съм доволен от досегашния си личен лекар или
както вие го наричате модерно - джипи. Той всеки път ме преглежда много старателно. Налагало
ли се е, нито един път не
ми е отказал направление
за каквото и да е изследване или консултации с други специалисти. С чиста съвест и благодарност
мога да кажа, че ми удължи живота с не по-малко
от две-три години. Вярвам, че така ще бъде и при
теб. Освен това, няма как
някой път да не отворим
дума и за шаха. Да знаеш,
че аз поддържам шахматната си форма. Тренирам
с внуците. Те са много добри. Да знаеш, че ако им
паднеш, няма да простят и
на теб.
И се презаписа. Както
се подразбира, аз продължих добросъвестно, старателно и от сърце грижите, които е полагал за
него колегата преди мен.
По негова молба и на сина
му разширих консултациите със специалисти в окръжния град и София, за
които беше научил от други болни или прочел в пресата. Но той не злоупотребяваше с приятелството
ни. Съобразяваше се с възможностите ми да му осигуря направления. Почти
ежедневно ме информираше за състоянието си. Когато бях в поликлиниката, предварително се осведомяваше дали имам време за разговор. В къщи ме
търсеше след 16ч., а вечер
- не по-късно от 22 часа.
Посещавах го за прегледи и в къщи. Веднъж беше

приготвил и шахматното
табло. Но не било съдено
да „ разменим шахматните
шпаги”. Едва бях успял да
го прегледам и ми се обадиха от поликлиниката, че
е докаран по спешност пациент от моята практика
и трябва да тръгна веднага, бяха информирани от
къщи, че съм с колата си.
В един от следващите дни,
беше неделя, внукът му го
докара до нас със сърдечна криза. Видът му излъчваше непоносими страдания. Пое си дъх и с присъщото му чувство за хумор
промълви: Нима ти, верният ми и добър приятел, ще
допуснеш някаква си сърдечна криза отново да ни
раздели ?!” „О, не, разбира
се, че не,” му се усмихнах
насърчително. С колегите от Спешна помощ и извикания кардиолог на разположение, го настанихме
във вътрешно отделение.
Още след първите манипулации се почувства значително по-добре. А когато си тръгвах, ме покани да
се приближа. Какво ли още
има да ми каже? Благодари
на мен и колегите ми, че отново сме му помогнали. И
шегувайки се ме предупреди да не си правя илюзия, че
когато се срещнем на шахматния ринг, ще ме пощади. Усмихнахме се и двамата. Разделихме се с добро
чувство и разположение
на духа, нещо което нямаше да се случи, ако взаимоотношенията ни бяха само
служебни и не почиваха на
взаимна дружба и приятелство!
И така, докато няколко
години след този случай ,в
една вечер, която по нищо
не се различавала от предишните, извикал сина си,
извадил ключа от джоба
си, предал му го, казал: ”От
утре ти си глава на семейството” и починал.

Читателят споделя

Снимка: Инж. Стефчо Симеонов

СНИМКА: ИНЖ. СТЕФЧО СИМЕОНОВ

Aндреа, 5 г.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за оставащите месеци от 2016 г., както и за цялата 2017 г.
Цените за абонамент са както следва:
За 6 месеца - 3,60 лв.
За 12 месеца - 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

Младежта и
нейното нехайство
ОЛЕГ ИСМАИЛОВ, ПЛОВДИВ

Бях на гости на един мой добър приятел, който живее в Мездра, но никога не бях стъпвал тук. Още с началото
на визитата ми бях обзет от странното
чувство, че нещо не е точно, както трябва. Улиците бяха пусти, а автомобилите бяха заменили разговорите на улицата. Младежите масово седяха в колите си, понякога пречейки на движението по улицата. Попитах защо няма младежи навън, на което ми бе отговорено: „Защото така се развиват младите - с коли, джиесеми и нисък морал.“

Отказвам да приема, че талантите на Мездра, сред които и моят приятел са врастнали в материалното до такава степен, че
и кран трудно би ги отлепил. Отказвам! А
ето, че имате и чудесен вестник, който се
прави от точни хора. Значи може!
Изпращайте своите благодарствени писма към хората, които неуморно вършат своите дела за общото ни
благо на адреса на редакцията: 3100
Мездра, ул. Христо Ботев №27, за
„Мездра XXI век“. Нека покажем, че
съществуват и добри хора!

http://facebook.com/mezdra

