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Ден за гордост  
и самочувствие
На 6 май празнувахме 

троен празник - го-
лемия християнски 

и народен празник Гергьов-
ден, Деня на храбростта и 
празник на Българската ар-
мия и Деня на Мездра.

Празникът започна с ли-
тургия в енорийската църк-
ва „Св. Георги Победоно-
сец”, която също чества своя 
храмов празник на Гергьов-
ден. Тържественото бого-
служение отслужи Траяно-
полският епископ Кипри-
ян, а храмът се оказа тесен 
за множеството от хора, до-
шли да запалят свещичка за 
здраве.

След тържествената ли-

тургия, на площад „Бълга-
рия“ се състоя официален 
ритуал по издигане на на-
ционалния флаг, знамето на 
Община Мездра и флага на 
Европейския съюз. Поздрав 
към гражданството по слу-
чай 6 май (Гергьовден) от-
прави кметът на общината 
Генади Събков.

„Днешният светъл хрис-
тиянски празник е малко по-
специален за нас, жители-
те на Община Мездра. Този 
ден е с непреходно значение, 
ден, който ни зарежда с гор-
дост и самочувствие, укреп-
ва нашето родолюбие и пре-
дизвиква прилив на нови ду-
ховни сили и енергия. В ис-

торията на Мездра има дос-
татъчно примери за възкръ-
сване и развитие. От малка 
гара градът ни се е превър-
нал в икономически и ду-
ховен център, точно на вхо-
да на Северозапада. Да оби-
чаме и да работим за прос-
перитета на нашия град е не 
само наше право, но и задъл-
жение. А от това, колко ис-
крени и всеотдайни сме в ра-
ботата ще зависят и постиг-
натите резултати.“, заяви в 
словото си инж. Събков.

Празнична програма из-
несоха вокална група „Дет-
ски свят” с ръководител 
Анета Петкова. Младите 
таланти на певческото из-

куство в Мездра изпълни-
ха патриотични и възрож-
денски песни, а младежки-
ят танцов състав при НЧ 
„Просвета – 1925 - Мездра” 
с художествен ръководител 
Мирослав Аспарухов, на-
прави празника наистина 
български с народния танц 
„Копаница”.

По-късно присъстващи-
те имаха възможност да 
разгледат подредената из-
ложба на архивни материа-
ли и военни вещи, посвете-
на на Първата световна вой-
на. Изложбата бе открита на 
3 май в Ритуалната зала на 
Община Мездра от колек-
ционера Евгени Кучков.

6 май

Мездра почете 71 го-
дини от Победата 

над хитлерофашизма и 
Деня на Европа на 9 май. 
Общината и общинска-
та организация на Съюза 
на ветераните от войните 
на България организира-
ха традиционното чества-
не на подвига на героите, 
дали своя кървав принос 
за съществуването на се-
гашна обединена Европа.

На двойния празник 
бяха повечето от 10-те ос-
танали живи участници 
във Втората световна вой-
на. Най-възрастният сред 
тях бе Испиридон Ива-
новски, който през декем-
ври ще навърши 100 го-
дини. Неговите съратни-
ци, също ветерани, с гор-
дост бяха пременени като 
за парад, окичили бойни-
те си отличия. Ветераните 
бяха топло поздравени от 
кмета на Общината инж. 
Генади Събков.

„Девети май е може би 
една от най-паметните 
дати в модерната ни ис-
тория. Няма по-жесто-
ко военно начинание от 
Втората световна война, 
която оставя след себе си 
над 60 милиона загина-
ли по неведомите пъти-
ща на военните действия - 
мъже, жени и деца, от кои-
то 25 000 000 граждани 
на СССР, над 10 милиона 

китайци, към 5 милиона 
немци, 4 милиона поляци, 
2 милиона японци, мили-
он и половина югославя-
ни; над 110 милиона ране-
ни и осакатени, над 70 ми-
лиона изселени.“, споме-
на в речта си инж. Събков.
След тържествения риту-
ал по издигане на нацио-
налния флаг, знамето на 
Община Мездра и фла-
га на ЕС, за участници-
те в празника с тематич-
на програма се представи-
ха децата от ОДЗ „Мир”, 
Вокална група „Детски 
свят” при ОУ „Христо Бо-
тев” и мъжката вокална 
група „Калето” към Клу-
ба на пенсионера.

След тържествения ри-
туал празничното шест-
вие се отправи към нас-
коро обновения паметник 
на загиналите във войни-
те „Св. Георги Победоно-
сец”, където граждани, 
общественици, Общин-
ски съвет и структури-
те на Общинска админи-
страция положиха венци 
и цветя в знак на призна-
телност. С прочит на име-
ната на загиналите през 
Втората световна война 
от Община Мездра бе по-
четена паметта на 34-мата 
офицери и войници от на-
шия край, дали живота си 
в заключителната фаза на 
Втората световна война.

Ден на Победата,
Ден на Европа

Проект BG 06 202 „Заедно можем повече – за подобряване 
благосъстоянието на децата в риск на територията на община Мездра“

От 25.04.2016 г. до 27.04.2016 г., три групи от по 30 /триде-
сет/  деца от детските градини на община Мездра и техни-
те ръководители, посетиха зелено училище във Вилно се-
лище „Кедър“, гр. Горна Баня, във връзка с изпълнение  на  
дейност № 5 „Организиране на Зелено училище“, по Дого-
вор № 114-14 от 19.06.2015 г с предмет: „Услуги по провеж-
дане на инициативи за социално включване и взаимно опо-
знаване“, между община Мездра и Фондация „Общество 
на познанието“. Дейността е част от  изпълнение на проект 
„Заедно можем повече – за подобряване благосъстоянието 
на децата в риск на територията на община Мездра“, финан-
сиран по компонент 2 на Програма BG06 „Деца и младежи 
в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското иконо-
мическо пространство 2009-2014“  
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Oт трети до шести май Ме-
здра в Мездра се проведе 
третото издание на инова-

тивното културно събитие „Free 
Fest: Магията на Мездра“. На 3 
май, въпреки лошото време ди-
ректорът на Младежки дом – 
Враца Георги Врабчев и неговите 
„музи“ пренесоха техния огън в 
душите на събралите се зрители. 
Музите започнаха своя гастрол 
от сградата на Общинска адми-
нистрация, след което се насо-
чиха към сцената на пл. „Бълга-
рия“. Там те направиха своя ри-
туал, с който да запалят огъня на 
изкуството в душите на хората.

След посрещането на музите, те из-
пълниха програма изпълнена със 
страст, огън, нежност и грация.

Кметът на Община Мездра инж. 
Генади Събков се обърна към всич-
ки колективи, които ще се изявят на 
сцените и локациите в града и ги 
приветства с „Добре дошли“. 

„Този фестивал има пълното 
право да носи името “Магия“, за-
щото всеки артист носи в себе си 
онази искрица на таланта, коя-
то досущ като алхимик може да 
превърне и най-безполезното ка-
мъче в красив и ценен къс зла-
то. Изключително горд съм да 
видя как тези артисти, подне-
сени на крилете на техните 
музи превръщат сивия ден в 

красив и пълен с удовлетворение празник 
за сетивата. При това те го правят за всич-
ки вас!“, допълни още инж. Събков.

В концерта по откриването на третото 
издание на фестивала се включиха още 
и вокална група “Charity” и балет Viva. 
Програмата бе закрита от вълшебния 
танц на представителния танцов ан-
самбъл към НЧ „Просвета – 1925“ в 
Мездра.

Вторият и третият ден на фестивала бяха 
изцяло отдадени на изку-
ствата и техните най-ярки 
проявления. Над 700 тво-
рци от Общината и региона 
показаха своя завиден талан в 
двата Уъркшопа по народни, ром-
ски и съвременни песни и танци, 
които се състояха в залата на ПГ по 
МСС и в Дом на железничаря, как-
то и в двата уъркшопа по изобра-
зително изкуство и графити, които 
се проведоха на археологичски ком-
плекс “Калето”, в СОУ “Иван Вазов” 
и в алеята на бул. Александър Стам-
болийски.

С бляскав аудио-визуален 
концерт завърши третото издание 
на фестивала на изкуствата „Free 
Fest: Магията на Мездра“. В 

концертната зала на Дом на железничаря се 
изявиха театрална група ТЕМП, певци от 
региона, ансамбъл Хемус – Враца, както и 
представителен танцов ансамбъл към НЧ 
„Просвета – 1925 – Мездра“.

Кметът на Общината инж. Генади Съб-
ков поздрави всички над 600 участници 
в четирите дни на фестивала, като заяви, 
че „няма нищо по-хубаво да видиш пъл-
на зала, която е дошла да уважи труда на 
артистите от региона.“

Гвоздеят на програмата беше 30-минутната хореография 
на ансамбъл Хемус – Враца и представителния танцов ан-
самбъл към читалището в Мездра. Танцьорите успяха да 
направят невероятно шоу, показвайки, че фолклора далеч 
не е изгубен в душите на хората от Северозапада.

В края на концерта бяха прочетени поздравителни адре-
си по случай Празника на Мездра от Президента на Репу-
блика България Росен Плевнелиев, областния управител 
на Монтана, кмета на Драгоман и др.

Със закриването на финалния концерт от третото изда-
ние на иновативното културно събитие “Free Fest: Магия-
та на Мездра“ се даде и началото на 43-тите традиционни 
празници на културата „Мездра Май“.

За трети път Free Fest: Магията на Мездра
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Местен парламент

Взети са важни 
решения

На 28 април т.г. в голямата заседателна зала на 
Общинска администрация се проведе поредно-

то месечно заседание на Общинския съвет в Мездра, 
което бе ръководено от председателя на съвета Яна 
Нинова.

Присъстваха 19 от общо 21 общински съветници. 
В началото г-жа Нинова информира присъстващите, 
че Постоянните комисии през изтеклия месец са за-
седавали девет пъти, а председателството – два пъти.

Работата по обявения дневен ред започна с „Изме-
нение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на ус-
лугите.“, по която бяха приети изменения и допълне-
ния на Решение 440 от 2013 г. Така например за полз-
ване на пазари с цел търговия таксата се определя на 
квадратен метър за ден – 2 лв.; за продажба на лек ав-
томобил – 6 лв. на ден; за товарен автомобил – 15 лв. 
на ден; за запазване на определено търговско място 
– 12 лв. месечно. За ползване на тротоари, площади, 
улични платна и други терени за търговска дейност 
на открито се събира такса на квадратен метър на ден 
в размер на: Първа зона на града – 2 лв.; Втора зона 
и с. Зверино – 1, 50 лв.; в селата – 1 лв. За поставяне 
на маси за сервиране и консумация пред стационар-
ни търговски обекти, таксата на месец е както след-
ва: Първа зона – 4,50 лв./кв. м; Втора зона и с. Звери-
но – 3 лв./кв.м и в селата – 2,50 лв./кв.м.

При ползване на тротоарно право за складиране на 
строителни материали се събира месечна такса на 
квадратен метър в размер на 6 лв. при предоставено 
разрешение за строеж.

Определени са и таксите за ползване на гробни 
места: до 15 години – 30 лева, за вечни времена – 150 
лв., а за семейни места за 10 години – 35 лева и за ве-
чни времена – 175 лв.

По тази първа точка от Дневния ред бяха определе-
ни и таксите за добив на дървесина за лична употре-
ба от Общинския горски фонд.

По следваща точка Общинският съвет прие отчети-
те за дейността и финансовите отчети за 2015 г. на на-
родните читалища на Мездра и общината, с изключе-
ние на читалището в с. Върбешница.

Съветниците приеха отчетите на „МБАЛ – Ме-
здра“ ЕООД за м.г., на „Мездра автотранспорт – 
2003“ ЕООД и на „Транс Авто – 2015“ ЕООД. 

На сесията бе приета Общинска стратегия за разви-
тие на социалните услуги за периода 2016 – 2020 г. и 
Годишен план за следващата година по изпълнение 
на Общинската стратегия за развитие на социални-
те услуги. Взето бе решение за разпореждане с имо-
ти частна общинска собственост по плана на с. Бру-
сен, както и за предоставяне на земеделски земи от 
Общинския поземлен фонд.

С решение №127 Общинският съвет подкрепи 
предложението на директора на СОУ „Св. Климент 
Охридски“ в с. Зверино г-жа Йорданка Димитрова за 
определянето му като защитено училище.

На заседанието бяха отправени питания от общин-
ските съветници инж. Георги Валентинов от коали-
ция „Народен съюз“, от ПП „АБВ“, от група общин-
ски съветници от ПП „ГЕРБ“ и от група съветници 
от коалиция „БСП – Лява България“. На тези пита-
ния изчерпателни отговори даде кметът на Община-
та инж. Генади Събков.

Общинският съвет не прие искането за прекратява-
не правомощията на председателя на ОбС г-жа Яна 
Нинова, което беше поискано от общинския съвет-
ник Георги Валентинов. С тайно гласуване „против“ 
прекратяване пълномощията на г-жа Нинова гласу-
ваха 12 съветници – от „БСП – Лява България“ и ПП 
„ГЕРБ“, а „за“ прекратяване пълномощията гласува-
ха 7 – от коалиция „Народен съюз“ и ПП „АБВ“, „въз-
държали се“ нямаше. Отсъстваха представителите 
на Либерален алианс.

В края на заседанието Общинският съвет удостои 
със званието „Почетен гражданин на Обшина Ме-
здра“ г-жа Лилия Любенова Николова, Красимир 
Стефанов Кирков и инж. Цветко Тодоров Петков.

24 май – повод за размисъл

Духовно замърсяване
ИВАНКА НАЧЕВА

„Език свещен на моите деди,
език на таз, която ме роди…“

В навечерието сме на един голям празник – 24 май, 
Ден на славянската писменост и българската про-

света и култура. Празник, на който трепва всяко българ-
ско сърце, съхранило топлината и звучността на българ-
ския език и песен. 

Ден на нашето „А, Б, В“…, ден на нашата азбука… А 
какво бихме правили без нея? Вече почти всичко. Ще 
попитате защо? Защото децата ни пишат на езика на мо-
билните телефони и компютъра. Не съм против ново-
стите – те са необходимост, но защо предпочитаме чуж-
диците пред българските думи? Защо „презентация“ 
пред нашето представяне, „иновация“ вместо новост, 
„бенефициент“, „промоции“, „бонуси“ и какво ли още 
не? Вече „зачитаме“ вместо „прочитаме“…

И ако някога пишехме „Похвално слово за учителя“ 
именно в този ден, сега какво бихме написали? Къде си, 
български учителю? Защо стоиш безучастен към тези 
издевателства над родния език? И се питам: „Поради что 
се срамиш, да се наречеш болгарин?“

Мисля си, че няма човек в България, който в навече-
рието на този велик празник да не се вълнува. Делото на 
светите братя Кирил и Методий е безценно! И ние, бъл-
гарите, като техни най-верни последователи би трябва-
ло да се годреем, защото и 

„… ний сме дали нещо на светът,
на вси славяни книга да четат.“

24 май е голям ден – ден на всеки българин. Кратко и 
ясно, с обич и вълнение, с искрени чувства на любов и 
преклонение пред величието на славянските просвети-
тели и с една песен, която носим в сърцата си:

„Върви, народе, възродени,
към светли бъднини върви.“

Откровение

Старата черква 
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Близо до нея той проплака за първи път. Край нея някъде 
пое първата глътка майчино мляко. Тук, около двора ѝ, 

растеше и порасна до деветата си година, до една тъмна ав-
густовска нощ, когато родителите му го натовариха на про-
гнилата волска кола с цялата им оскъдна покъщнина и по-
еха по шосето за Мездра. Тогава той разбра – обратен път 
към детството и към родното село Царевец вече нямаше. 
Погражданяваха се. И му стана мъчно… Колата скърцаше 
нагоре по баира, а назад и надолу оставаха приятелите му, 
игрите и пакостите им, спомените…

Когато минаха покрай старата черква, заплака. 
… С годините всичко това остана много, много далече…, 

с годините обаче разбра и нещо друго – изживяното не може 
да се забрави. Разбра простата истина, че на този свят нищо 
не се връща. Нищо не може да бъде в реалността си повече 
същото…

Наскоро остарялото вече момче пак посети своето родно 
село. То си беше хем същото, хем не. И то като човека – поми-
сли си. Изменя се. Но не към хубаво… Нищо, че предишният 
кмет Тошко Цондашки е боядисал електрическите стълбове 
с цветовете на трикольора и закичил всяка къща с национал-
ния трибагреник. Не е същото. Остаряло и празно е. Учили-
щето отдавна е затворено. Площадът с паметника е опустял. 
Камбаната на новата черква бие само на умряло…

Той вървеше по улиците и чуваше шепота на отлетялото 
време. Чувате ли го и вие? Чувате ли една друга камбана? 
Онази на старата черква „Св. Николай“, построена още по 
времето на Второто ни царство. Тя, тази черквица, се е сгу-
шила в двора на новата, голямата и белокаменната. И нищо, 
че е толкова малка, тя е пълна с богатството на миналото си. 
Обругавана и озлочестявана от турските поробители, тя е 
поправена и изографисана отново през седемнадесетия век. 
Изографисана неизвестно от кого, но парите събрали селя-
ните. А за да е по-здрава, съградили олтара ѝ от камък. В Бъл-
гария има само още една такава. Добре е, че през 2003 г. Об-
щината даде пари да се възстановят стенописите ѝ. С мно-
го старание го направиха реставраторите Атанас Атанасов /
Таро/ и Борян Димитров.

Старата черква помни не само ятаганите на турците. По 
стените ѝ е попила българската кръв и от черкезките нашест-
вия, от безчинствата на татари, печенези и какви ли още не! 
Ако можеше да говори, щеше да ни разкаже и за последни-
те битки на цар Иван Шишман, чийто военен лагер край Ис-
къра бил нападнат… Някога местните жители споменаваха, 
че на „Средния камък“ или на „Градището“, или на „Шупло-
вица“ царят е зазидал колесницата си. Цялата от злато. Ос-
тавил знаци. В скалите издълбани. Царските си моногра-
ми, Шишмановите. Тях ги откри проф. Михаил Мичев и ги 
публикува в научни изследвания. Знаците още личат в оне-
зи скални местности.

Ако можеше, старата черква щеше да ни разкаже и за ра-
достта на царевчани, когато покрай нея преминавали и се 
кръстели руските воини, а селяните ги дарявали кой с какво-
то има, макар да разбирали, че свободата не може с нищо да 
се откупи, освен с признателност и братска обич, което днес 
някои неблагодарници забравиха.

Но не за тях е думата. Пред величието на тази черквица те 
са нищожества. 

Пък тя, наистина, ако можеше, щеше да ни разкаже как 
през 1885 г. тукашните християни построили новата ѝ посе-
стрима, с голямата камбана. Как през 30-те години на мина-
лия век селяните съградили и внушителния войнишки па-
метник, недалеч от стените ѝ. Вдовиците от загиналите във 
войните събрали и дарили едногодишните си вдовишки пен-
сии за построяването му. Който го е виждал, знае, че по се-
лата на цялото Българско такъв голям и въздействащ на чув-
ствата паметник няма.

Старата черква още много неща може да разкаже, но като 
че ли повечето са за робия, за сиромашко тегло и бедност. 
Особено с днешна дата. Защото все пак наоколо ѝ са минали 
и години на по-добро. Те обаче отдавна са далечен спомен. 
Днес ни е останала само тъгата и безсилието от яростта, че 
можехме да устроим по-иначе живота си. Можехме, но не го 
направихме…

… Той пишеше тези последни редове и очите му се навла-
жниха. Защо заплака? За старата черква ли? За своето далеч-
но детство ли, за отишлите си от този свят приятели? За без-
възвратно изгубеното ли?

Защо заплака? Може би за всичко това. 
Чувате ли? Камбаната на новата черква отново се обади…

Лилия Любенова  
Николова

Родена на 01.11.1954г. в гр 
Мездра. Средно образование 
завършва в родният си град 
с отличен успех. От дванаде-
сет годишна започва да се за-
нимава със спортна акроба-
тика, като на петнадесет годи-
ни става републикански шам-
пион във вида двойка жени. 
След завършване на средно-
то си образование е студентка 
във ВИФ ”Г.Димитров”.

Преподавала е физическо 
възпитание и спорт в СОУ 
„В.Левски” гр. Роман и в ОУ 
„Христо Ботев” - Мездра. В 
началото на 1985г преми-
нава на работа в УСШ Вра-
ца, като преподавател по худ. 
гимнастика в Мездра. През 
1996г. става Директор на Дет-
ски комплекс Мездра. В на-
чалото на 1998 г. е изпрате-
на от БФХГ като треньор в 
гр. Кордова, Аржентина.  От 
2005г. до сега е директор на 
Детски комплекс Мездра.  

Красимир Стефанов Кир-
ков

Роден на 30 април 1946 г. в 
Мездра. Завършва журналис-
тика в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и в продължение на 
дълги години е кореспондент 
на БНТ за Врачанска област. 
Автор е на документалната 
поредица „Балканът роден 
наш“, сценарист и режисьор 
е на документалния филм 
„Свирка не мирува“. Автор 
е на сценарии на няколко до-
кументални и късометражни 

игрални филми, които са из-
лъчвани многократно по Бъл-
гарската национална теле-
визия. Наскоро издаде и сти-
хосбирка с 50 стихотворения 
за герои от Българското Въз-
раждане със заглавие „Моят 
Ботев“. Красимир Стефанов 
е един от основателите на кул-
турните празници „МЕЗДРА 
МАЙ“.

Той е правнук на Геор-
ги Кирков – първият пи-
сар на новосъздадената об-
щина Мездра през 19 век. 

Инж. Цветко Тодоров  
Петков

Роден на 6 април 1945 г. За-
вършва висшето си образова-
ние в Съветския съюз. Работи 
като началник отдел в „Хим-
ко“ – Враца.

В най-трудните времена на 
прехода от 1991 г. до 1999 г. е 
кмет на Община Мездра. С 
професионализма и човещи-
ната си той оставя диря, коя-
то трудно ще бъде изтрита от 
времето и народната памет. 
От 1999 г. до 2003 г. Цветко 
Петков е председател на Об-
щински съвет – Мездра, а за 
периода 2005 г. – 2008 г. е из-
пълнителен директор на Асо-
циацията на Общините от Се-
верозападна България „Хе-
мус – Запад“.

След тежко и продължи-
телно боледуване инж. Цве-
тко Петков напусна нашия 
свят на 20 април т.г. Със зва-
нието „Почетен гражданин 
на Мездра“ Общинския съ-
вет го удостои посмъртно.

Новите почетни граждани
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Програма на
43-ти ТРАДИЦИОННИ ПРАЗНИЦИ 

НА КУЛТУРАТА  „МЕЗДРА-МАЙ“

• 17 май (вторник) •
17.00 ч. - Дискусионна вечер на тема „Корените на сла-

вянската духовна култура” (Малка заседателна зала на Об-
щина Мездра);

• 18 май(сряда) •
18.30 ч. - „Лъжлата” – комедия от Еникен и М.Майо - по-

становка на Монтанския театър – (Дом на железничаря);

• 20 май (петък) •
10.00 ч. – Градско първенство по шахмат за ученици 

(„Шах клуб” – Мездра – ІV ет. на АПК);
14.30 ч. - VІ Майски краеведски четения (Голяма засе-

дателна зала на Община Мездра);
                               

• 21-22 май (събота-неделя) • 
10.30 ч. - Фестивал на средновековните традиции, бит и 

култура (АК”Калето”);

• 23 май 2016 г. (понеделник) •
 20.30 ч. - Закриване на ХVІ-ия футболен турнир на малки 

вратички за фирмени, квартални и селски отбори (Спортна 
площадка на СОУ”Ив. Вазов”);

• 24 май (вторник) •
9.30 ч. - Шествие на детските градини и училища-

та,  тържествен концерт на детски състави по случай 
Деня на славянската писменост и българската просве-
та и култура, награждаване на изявени ученици, групи 
и състави (Площад „България”); 

19.30 ч. – Бал на зрелостниците от СОУ ”Иван Вазов” 
(Площад „България”);  

Изложба-конкурс  
„Жените в изкуството”

Втората част от трилогия-
та на Нидал Алгафари, 

озаглавена „Аллах, милост 
нямаш ли?“ бе представена 
на 12 т. м. в голямата заседа-
телна зала на Общинска ад-
министрация - Мездра. 

Около година след като из-
даде първата книга от трило-
гията си, Нидал Алгафари е 
готов да попита „Аллах, ми-
лост нямаш ли?“, с което да 
разкаже защо българския 
народ неправдиво се нарича 
роб, когато става въпрос за 
живот под Турско робство. 

Втората книга продължа-
ва замисъла на първата, като 
Алгафари има за цел да раз-
крие, че не само в Библията 
и християнството, но и в Ко-
рана и исляма има купища 
противоречия. Книгата раз-
казва за заклеймените стро-
фи от Корана, които разказ-
ват как Аллах, чрез Мохамед 
казва на вярващите в него, че 
освен Аллах има още три бо-
жества, което е в абсурд с ос-
новната догма на исляма.

Книгата разказва за всич-
ко, което е българско и ду-
ховно през периода 1700-
1800 година, пречупено 
през обичаите и малко из-
вестните ни неща. В нея се 
описва и задружният начин 
на живот на мюсюлмани и 
християни.

„Много ми се иска бълга-
ринът, когато излиза навън 
в чужбина да не бъде мачка-
ният чуждонаемник, мачка-
ният ратай. Иска ми се да се 
гордее с това, че България е 
тази, която е дала много на 
Европа и не само на Европа, 
на целия свят.”, заяви Алга-
фари

СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА

На 10 май т. г. от 17.00 
ч., в Читалнята на Биб-

лиотеката на НЧ ”Просве-
та-1925-Мездра” бе откри-
та Традиционната излож-
ба-конкурс „Жените в из-
куството 2016”. Инициати-
вата на ОбС на БСП в Ме-
здра се провежда редовно 
от 2004 г. насам и в момен-
та тече нейното ХІІІ-то из-
дание. И тази година в Чи-
талнята на Библиотеката са 
експонирани творби, изпъл-
нени с разнообразни техни-
ки, спадащи към различни 
жанрове на изящните и при-
ложни изкуства, изработени 
в специфични авторски сти-
лове. Произведенията, кои-
то можете да видите, са 23 
на брой от 10 авторки. 

Рени Митева участва с 2 
свои работи – „Пейзаж” и 
„Рози”. Те са изработени с 
колажна техника, с употре-
ба на хартия, изсушени рас-
тения, текстил и декоратив-
ни елементи. Тъмните фо-
нове и на двете творби под-
чертават цветовата хармо-
ния на изграждащите ги де-
тайли. 

Цветана Петкова за пър-
ви път участва в този кон-
курс. За него тя е предоста-
вила маслената картина „Го-
рата”.  Пейзажът е предаден 
смело, със замах и артисти-
зъм. Студената гама подсил-
ва внушението на суровата 
планина и гористите й под-
стъпи.

Ана Николова показва 
две класически тушови ри-
сунки на птици в естествена 
среда и пейзажът „Залез”. 
Графичните творби доказ-

ват таланта и развитите уме-
ния на Ана за рисуване от 
натура, а маслената картина 
ни убеждава в много добра-
та живописна култура на ав-
торката и пирспективността 
й като художник.

Светла Дамяновска изла-
га живописвани текстилни 
пластики. Творбата „Бяло, 
зелено, червено” е изпълне-
на в цветовете на българско-
то знаме и представя симво-
ла на месец март  – мартени-
цата. Диптиха „Вълшебното 
цвете” е изработен от данте-
ла и допълнително живо-
писван. Той е по мотиви от 
вълшебна българска народ-
на приказка.

Силвия Петкова участва в 
изложбата-конкурс с класи-
чиския акварел „Стария чи-
флик”. С тази си работа тя 
още веднъж доказва бързото 
си развитие в изобразител-
ното изкуство, умението си 
да борави с цветовете и фор-
мите, и да създава ефектни и 
стойностни творби.

Николета Маринова участ-
ва за първи път в надпревара-
та „Жените в изкуството” на 
Община Мездра. Нейната 
творба „Пролет”, изпълне-
на с квилинг техника, е едно 
малко хартиено бижу.

Теменужка Маринова по-
казва три ярки и смели твор-
би, пресъздаващи не просто 
външния вид, а душевните 
състояния на образите. В 
„Огън” горещите цветове 
ни карат да си представяме 
бурните емоции на нарису-
ваната в гръб жена. „Лон-
дон” създава реално усеща-
не за мокрота и дъждовно 
докосване. „Любов” е жен-

ски портрет, героинята на 
който  сякаш е в момент на 
полусън или мечтание.

Кристина Котларска тази 
година участва с два акваре-
ла и една графика. Авторка-
та от години работи добре в 
областта на пейзажа и фи-
гурната композиция, изгра-
дила си е разпознаваем ма-
ниер на работа и създава все 
по-характерни творби.

Мария Цолова   е нашата 
артфотографка, която с лю-
бопитството на естествоиз-
питател се вглежда в при-
родата и запечатва в кадри-
те си живота, който кипи на 
микроравнище - сред тре-
вата и венчелистчетата на 
цветята. Нейните фотоси са 
частица от великолепието 
на свежия месец май.

Ивелина Ивова показва 
три изящни, изработени с 
много майсторство молив-
ни рисунки, на които ед-
накво убедително са изо-
бразени реални и фантаз-
ни персонажи. Човешки-
те фигури са внимателно 
позиционирани, но излъч-
ват непринуденост и зае-
мат характерните пози на 
моделите от тази възраст. 
Това покозва, че художнич-
ката е овладяла тайните на 
композирането на рисунка-
та и вече се съсредоточава 
в одухотворяването на об-
разите.

Всички автори, които 
участват в тази изложба, са 
работили с много желание, 
любов и старание. Те очак-
ват вниманието на публи-
ката. Изложбата може да 
бъде видяна до края на ме-
сец май.

 Според режисьора-писа-
тел българинът е изключи-
телно духовен човек и тряб-
ва да се гордее с традициите 
и историята си.

Нидал е български режи-
сьор, бивш изпълнителен 
директор на БНТ и поли-
тически PR от арабски про-
изход. Завършва НАТФИЗ, 
спец. „Кинорежисура“. 
Баща му е сириец, а май-
ка му е българка. Има два-
ма братя - Мажд Алгафари 
и Басел Алгафари. Женен е 
за Мадлен Алгафари и имат 
дъщеря и син.

Автор и режисьор на сту-

дентското предаване „Ку-
ку“ (включително на преда-
ването за АЕЦ-Козлодуй). 
Бивш делегиран продуцент 
на „Шоу и развлекателни 
програми“ в БНТ. Проду-
цент, съсценарист, режи-
сьор на игралния филм „Ла 
донна е мобиле“. Проду-
цент и режисьор на телеви-
зионните предавания „На-
блюдател“ и „Анонси“. Ни-
дал Алгафари е режисьор 
и на документалния филм 
„Сирия – история и леген-
ди“. От юни 2002 г. до май 
2004 г. е изпълнителен ди-
ректор на БНТ.

„Аллах, милост нямаш ли?“

Децата на Община Мездра

Стоян, 4 г. 6 м.

В следващите дни ро-
жденици са:

Илияна Минковска, ко-
респондент на БНТ - 18 май

Цанко Петров, общест-
веник – 19 май

Ангел Борисов, общин-
ски съветник – 19 май

Йонка Йотова, общест-
веник – 21 май

Дора Василева, педагог 
– 21 май

Бисерка Драганова, об-
щественик – 23 май

Найден Христов, бивш 
кмет на с. Зверино – 25 май

Петър Минчев, бизнес-
мен – 26 май

Йото Печовски, бивш 
кмет на с. Лик – 28 май

Д-р Герго Цонков – 30 
май.

Исторически дати:
16 май 1815 г. – открито пър-

вото българско училище в Сви-
щов от Емануил Васкидович

1876 г. – башибозушките 
орди зверски избиват жители-
те на въстаналия Батак

18 май 1877 г. – връчване на 
Самарското знаме на българ-
ското опълчение

20 май 1876 г. – загинал поп 
Харитон, войвода на Дрянов-
ската чета през Априлското 
въстание

Загинал Васил Петлешков, 
водач на Априлското въстание 
в Брацигово

24 май – Ден на славянската 
писменост и българската про-
света и култура.

1876 г. – загинал Георги Бен-
ковски, ръководител на Април-
ското въстание

Прочетено в старите мездренски вестници:

„На 18 т.м. Г-жа Е. Т. Балабанова, съпруга на покойния Т. 
Балабановъ посети новото училище и разгледа всички сало-
ни и стаи въ двата етажи и сутерена. Показано ѝ бе местото, 
гдето ще бъде бюста на покойния ѝ мъжъ. Отъ хода на рабо-
тите и извършеното госпожата остана много доволна. Тя се 
придружаваше отъ управителя на фабриките тукъ Г-нъ гене-
ралъ Беловъ. Ласкаемъ се, че проявения интересъ отъ бла-
годетелите на Мездра не ще престане до като се види учили-
щето привършено до край.“

„Младежкиятъ Червенъ Кръстъ при Мездренската прогим-
назия е получилъ редъкъ подаръкъ отъ Младежкия Червенъ 
Кръстъ на американското градче Карлинвалъ, щатъ Илиной-
съ, Северна Америка. Това са ученически рисунки, географ-
ски карти, илюстрована история на градчето Спрингфилдъ, 
същия щатъ, здравна книжка, също илюстровани правила, 
легнали въ програмата на международното движение Мла-
дежки Червенъ Кръстъ.

Съ тоя даръ предъ насъ и предъ потомците ни се разкрива 
душата на американския ученикъ въ провинциално градче и 
духътъ на образованието отъ учителя тамъ.“

В. „Искърски фаръ“ бр. 4, 24 октомврий 1929 г.
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