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На колене
пред Ботев
и героите
По традиция на 2 юни
жителите и гостите на Община Мездра почетоха
паметта и славното дело
на българския поет, революционер и публицист
Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.
Възпоменателната проява
бе организирана от Община Мездра и бе посветена
на 140-годишнината от
подвига на Ботевата четa.
Тържеството на площад
„България” започна с ритуал по издигане на националния трибагреник,
знамето на Община Мездра и флага на Европейския съюз. Кметът на Об-

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.
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1 юни - Ден на детето

Детска планета

щината инж. Генади Събков и две девойки, пременени в народни носии издигнаха флаговете. Слово
за делото на Ботев и неговото отражение в нас произнесе заместник-председателят на Общинския съвет Данаил Димитров
Точно в 12.00 зазвуча сирената на оповестителната система при бедствия, с която в цяла България се отдава почит на
геройския подвиг на Ботев. С едноминутно мълчание десетки граждани
и гости на Мездра почетоха паметта на загиналите
за свободата и независимостта на България.
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бщина Мездра се
пренесе в света на
детските усмивки
по случай 1 юни – Деня на
детето. На сцената пред
сградата на Общинска администрация децата от
ОДЗ 1, ОДЗ 2, ЦДГ 1 и
ЦДГ 2 представиха пъстра програма под надслов
„Детска планета“.
Групите на детските
градини бяха подготвили прекрасна селекция
от детски песни и танци,
с които да отпразнуват
подобаващо своя празник. Кметът на Общината
инж. Генади Събков приветства сърдечно всички деца, които взеха участие в тържеството, както и
тези, които се бяха събрали да наблюдават своите
другарчета.
„Пожелавам на всички
вас да растете смели, буйни, непокорни и много,
много щастливи. Децата
на Мездра са знаещи и можещи.“, заяви пред мал-

чуганите инж. Събков.
Програмата започна с
изпълнението на децата от ОДЗ 1, които показаха специална хореография на песните „Детска
планета“ и „Цигански романс“.
Междувременно членовете на младежката организация на Българския
червен кръст направиха
празника наистина шарен
и весел, което се виждаше от изрисуваните лица
на всички деца. Служители от Общинска администрация дариха децата
с балони и лакомства. В
края на програмата всички заедно пуснаха шарени
балони в знак на това, че
детският дух е свободен и
няма прегради.
По-късно малчуганите
от детските градини изнесоха пищен спектакъл
на амфитеатъра пред Археологически комплекс
„Калето“. Пред събралите се над 200 души деца-

та сътвориха истинска магия, която успя да зареди
всички с нова енергия.
Празнично тържество
за възпитаниците на детската градина организираха и в Брусен. Инициативата бе посветена на
Деня на детето - 1 юни.
Малчуганите от Брусен
изнесоха пред гостите на
тържеството програма от
песни, рецитали на стихотворения и прекрасни усмивки. Децата бяха зарадвани с подаръци от кмета
на селото Георги Пешев
и общинските съветници Наталия Христова, Данаил Димитров и Ивайло
Тошев.
Кметът на селото Георги Пешев се похвали с новата придобивка за забавачката - котел за парната инсталация, подарен от
местна фирма, което показва, че администрацията и частният сектор могат успешно да си партнират, особено когато става

дума за гордостта на всички нас – нашите деца.
Празникът по случай 1
юни води началото си от
Световната конференция
по въпросите на детското
здраве, състояла се в Женева през 1925 година.
Идеята за отбелязване
на този ден идва през 1925
година, когато китайският генерален консул в Сан
Франциско събира няколко китайски деца сираци
и ги води на празника на
лодките-дракони.
По-късно неговата инициатива е продължена,
като независимо от благотворителната акция в
САЩ и в Европа се провежда международна конференция по въпросите
на детското здраве. През
1949 г. денят официално
е обявен за Международен ден за закрила на децата. А през 1950 г. 1 юни
за първи път е честван едновременно в 51 страни
по света.
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Делници

Топъл обяд
за най-бедните
От 30 май т.г. до 30 април
2017 г. 90 лица, регистрирани за услугата „Обществена трапезария“ ще получават топла храна, съобщиха от
Общинска администрация в
Мездра. Средствата ще бъдат отпуснати по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане към Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица. Общата сума на отпуснатите средства е 53 281, 80 лв.
Топъл обяд ще получат потребителите на „Обществена трапезария“ по проект
„Топъл обяд в Община Мездра“ в следните целеви групи: Лица и семейства на месечно подпомагане по реда
и условията на чл. 9 от ППЗ-

СП; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“ - Мездра;
Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с

трудова дейност.
Трапезарията ще работи през всички 234 работни
дни в периода, сумата за едно
лице ще е 2,30 лв.
От Общинска администрация допълниха, че пакетите с храни от хранителната
програма на Българския червен кръст са раздадени на 100
процента.

с. Царевец

Възпоменателно тържество
Т

о беше организирано
от кметството на селото със съдействието на Общината на 28 май в памет на
двама талантливи царевчани – проф. Михаил Мичев,
във връзка със 100-годишнината от рождението му
и поета Цанко (Цоло) Христов – по повод 30 години от
смъртта му.
Да отдадат заслужена почит към делото и оставеното научно и поетично наследство на двамата, дойдоха кметът на Общината
инж. Генади Събков, председателят на Общинския
съвет г-жа Яна Нинова, общински съветници, сестрата и синът на поета, гости
от София, Враца и Мездра,
представители на средствата за масово осведомяване.
Кметът на селото г-жа
Маргарита Петкова откри
възпоменателното тържество с вълнуващо слово за
живота, творческата и изследователска дейност на

двамата, като подчерта, че
те са измежду най-известните, най-успелите и заслужили жители на село Царевец.
Те до последно милееха за
своето родно място и отдаваха силите си за просперитета
му. Приживе Цанко Христов
в качеството си на председател на Окръжния съвет за изкуство и култура в гр. Враца,
по всеки повод изтъкваше, че
е роден тук, в това село и не
криеше носталгията си към
него. А професор Мичев,
като изявен научен работник и зам.-ректор на СУ „Св.
Климент Охридски“, след
пенсионирането си напусна столичните възможности
и скромно заживя в родното
си село, където е и гробът му.
Организаторите на това
необходимо за младите и
паметно за по-старите тържество бяха осигурили изненадващо богата и подходяща програма. След няколкото прочувствени, трогващи и запомнящи се слова на

кмета на Общината инж.
Събков, ученици от елитното софийско 20-то ОУ
„Тодор Минков“ с директор г-жа Красинка Догаджийска, чиито родови корени са тукашни, развълнуваха присъстващите с
песенните си изпълнения,
а вълнението засилиха песните на смесената вокална група „Белокаменица“
от селата Царевец и Брусен
с худ. Ръководител Цветанка Костова. На танцовите и
хороводни изпълнения на
танцовия състав „На мегдана“ от София се хванаха мнозина местни.
Беше прочетен поздравителен адрес и от НЧ
„Просвета-1925-Мездра“.
Гостите от София се поклониха пред паметника на
загиналите във войните царевчани и разгледаха двете
църкви на селото. Особен
интерес проявиха към старата черква, за която писахме в миналия брой.
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Местна инициативна група
Информационна среща
за популяризиране на подхода за водено от общността местно развитие се проведе в Мездра. На нея присъстваха кметове и кметски
наместници, директори на
учебни заведения, представители на Общинската администрация и Общинския
съвет. Събирането е част от
процедурата по разработка
на Стратегия за водено от
общностите местно развитие на територията на Общината. Местната инициативна група (МИГ) бе създадена в края на миналата
година по проект, реализиран по Оперативната про-

грама за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Целта на МИГ е след изработването на Стратегията да кандидатства с проекти по програми на Европейския съюз.
Кметът на общината
инж. Генади Събков, който бе избран за председател на Управителния съвет
на Местната инициативна група, на учредителното събрание призова кметовете и гражданите да бъдат активни и да предлагат
идеи за реализиране на малки инвестиционни проекти.
„Ако ние не бъдем активните, ако ние не разработим

проекти и не кандидатстваме с тях, не можем да се сърдим на никого. Всеки казва,
че няма пари. Ето, тук има
пари, кандидатствайте!“,
прикани инж. Събков
На срещата бе обсъден и
Общият устройствен план
на община Мездра, който се
изготвя в момента. Следващата седмица изтича крайният срок, в който кметовете могат да внасят предложения в проекта за Общ
устройствен план. Новият план на община Мездра
е дългосрочен и след приемането му трудно могат да
бъдат реализирани промени в него.

Одобриха пътя Ребърково - Елисейна
Приключи ремонтът
на път II-16 в участъка
между селата Ребърково
и Елисейна. Приемна комисия вече е одобрила извършените дейности по
обновяването. Рехабилитацията на отсечката, която е алтернатива на натоварения Е79, започна преди година и наложи вре-

менни ограничения в движението на автомобилите.
С приоритет бяха тунелите по Искърското дефиле,
които преди това бяха в изключително лошо състояние. Обновяването на пътната отсечка е част от проекта за Лот 17 – от Мездра до
Нови Искър, чиято дължина е над 81 км. Изпълнител

на ремонтните работи е
сдружението „Трейс Своге”, в което водеща фирма-партньор е известната в пътното строителство
„Трейс Груп Холд” АД –
София и партньор компанията „Пътно поддържане
- Дупница” ЕООД. Стойността на цялостния проект е 23 629 673 евро.

Общински съвет

Редовно заседание
Н

а 26 май т.г. в голямата др.
решения на Общинския съзаседателна зала на ОбПодробна информация вет ще публикуваме в следщинска администрация се за приетите на заседанието ващия брой на вестника.
проведе редовното работно
заседание на Общински съвет – Мездра. То беше ръководено от председателя на
Съвета г-жа Яна Нинова.
На заседанието бяха разгледани важни въпроси за
развитието на Общината, в
това число:
Цялостна промяна на Наредбата за провеждане на
търговска дейност на територията на Общината; приемане на общинска програма
за опазване на околната среда за периода 2016 – 2020 г.;
анализ на финансовите резултати за 2015 г. на дружествата, в които Общината ни
има миноритарен дял и др. В
дневния ред бе включен Отчет за дейността на „Екопроект“ ООД за първото тримесечие на т.г.; актуализация на Обществения съвет
за социално подпомагане и

Благодарност

Частна обява

Пералнята (валявица) на фирма „Рашовец“ - гр, Мездра, продължава да работи
и очаква своите нови и настоящи клиенти.
Телефон: 0879 / 869 649
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Членовете на Общинския съвет на Съюза на ветераните от войните в Мездра изказват своята най-сърдечна благодарност към ръководството на Общината и лично към
кмета инж. Генади Събков за организираното тържество по случай 9 май – Ден на победата над хтитлерофашизма.
Трогнати сме от вниманието, с което бяхме удостоени и от достойното отбелязване на славната годишнина. Топлите думи, с които бяхме поздравени, дълго ще пазим
в сърцата си.
Ние, останалите живи 10 участници в най-кръвопролитната война, благодарим и на
инж. Стефчо Симеонов – председател на Общинския съвет на нашия Съюз за постоянно полаганите грижи от негова страна към нас. Благодарим и за подаръците, които
ни бяха поднесени по случай празника от родолюбивите мездренчани Наталия Христова, Надежда и Тони Йорданови, Красимир Тодоров, Иван Първанов, Калоян Данков и Иван Иванов.
О.з. капитан Илия Григоров, ветеран от Втората световна война
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Откровение

Грешната
Шампиони страна
„Скала 2015“ /Оселна/ завърши по шампионски сезона в областната „Б” група на
Врачанско. Появилият се на
футболната карта клуб само
преди година, още при дебюта си спечели предсрочно титлата. Триумфът е един
вид отплата за ентусиазма и
упоритостта на кмета Росен
Николов, който опроверга
всички скептици, предричали безлично и протоколно участие на тима му в първенството.
В последния си мач първенецът надигра с 4:1 „Ботев“
/Бърдарски геран/. Емануил Иванов вкара 2 гола, по
един път се разписаха Иван
Крумов и Владимир Стоянов. Банатчаните отчете Васил Асенов. Главният съдия
Ивайло Живков и помощниците му Деян Климов и Калоян Георгиев се справиха
безпроблемно с ръководенето на двубоя.
Кметът на община Мездра инж. Генади Събков зарадва шампионите с медали
и грамоти. Председателят на
ОС на БФС Цветан Патеров
пък връчи купата на капитана Димитър Георгиев, който
като че ли е орисан да печели купи. През миналия сезон майсторът с феноменален гол от фаул в 90-та мин.
донесе трофея на „Околчица“ в „А” група.
С принос за историческия
успех на най-младия клуб
във Врачанско са и братята

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

Щ

Емануил и Георги Иванови,
Иван Крумов, Николай Гришев, Владимир Стоянов,
Светослав Руменов-Фрино,
Владимир Петров, Пламен
Йорданов, Денислав Луканов, Николай Митов, Димитър Неделков, Цветослав
Найденов, Атанас Стоянов,

държавния ни глава, е твърде опасно. И
последствията са ясни. Впрочем, да не
споменеш на Трети март името на Освободителя си, също е показателно за
моралния багаж на човека…
Тук трябва да припомня името на
един друг държавник – на Негово Величество цар Борис III, който в навечерието на Втората световна война изрече мъдрите слова: „Не винаги с Русия,
но никога против нея“. Той, този Цар,
има и една друга голяма заслуга – не изпрати нито един български войник на
Източния фронт. И знаете ли защо? Защото е бил убеден, че ако изпрати армията ни да се бие срещу своите братя,
тя цялата в един миг е щяла да се прехвърли от другата страна на фронта. Такъв е отговорът на Негово Величество
до фюрера Хитлер…
Но това са прозрения на мъдър човек, а не на пискливи комсомолски секретарчета, които добре са се научили
как да се кланят на силата и келепира.
Право да ви кажа, съжалявам ги. Това
са нещастници. Лошото е, че пакостят
на обществото и страната ни. Нанасят
непоправими пробойни, които трудно
могат да се поправят. Ако беше за друга държава, да го подминеш, но не е.
Това е за нас, българите, за нашата България, за родината ни, която е осеяна
със стотици паметници на признателност към Русия. Това е за нашата земя,
в която лежат костите на десетки хиляди руснаци, за да я има България.
И все пак ще завърша това си откровение оптимистично. Нека се знае и
нека се помни, че позорът е за сметка
на една шепа предатели, на един файтон родоотстъпници. Мнозинството
от българския народ не е на грешната страна. Мнозинството от нас знае,
че единствената страна в света, която ни е помагала и пак ще ни помогне, е Русия!

е започна с това, което тези дни
чух от ефира на националното
радио. А именно: вследствие на антируската риторика, която се излива от
устата на иначе уж грамотни хора, страната ни е загубила за миналата година
осем процента от стокооборота си с Русия, а само за първото тримесечие на т.г
загубите надхвърлят двадесет процента. Нищо чудно, ако я караме така, от
доскорошната си пета-шеста позиция
в търговията с великата страна, като
нищо да се озовем на 105-106-та. И сигурно ще стане, когато нямаме мяра на
глупавите си приказки. Вместо да си
гледаме националния интерес, а и да
си припомняме Историята, ние се присъединихме към общия хор на Прибалтийските републики, Украйна и Полша
и станахме по-гласовити от тях. Не е
ли така? Ами така е! Та колко пъти на
какво ли не държавническо ниво и къде
ли не по Европа и Света нашите представители угоднически скандират колко опасна е Русия, колко страшен е президентът ѝ Путин, какви непредсказуеми агресори са руските хора. Българският президент пък в слугинажа пред
задокеанските си покровители стигна
до там да види и предскаже преки завоевателски намерения на Руската федерация към нашата страна (!). Е, то бива
простотия, ама чак пък толкова, идва
Найден Митов и всички ос- много. Да го изломоти някой профетанали от тима. С особена сор с купена диплома, да му простиш,
заслуга е и треньорът Сте- но когато непрекъснато е в речника на
лиян Кръстев-Тежкаря, който не само умело дирижираше играта на своите, но и когато се налагаше, слагаше
ръкавиците и респектираше
съперниците на терена.
Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ наблюдава. И при допуснаДействително не е за вяр- ти грешки им се търси отване. Но за съжаление е ис- говорност, включително и
тина. Някои вестници и те- съдебна. А кой наблюдалевизии рекламират всевъз- ва дейността на ясновидциможни магове-ясновидци с те и маговете? Във в. „Сепблагозвучни имена: Вяра, темврийско дело” от 25 юли
ниха чрез Любоя АрВеличка, Янка, Събина, Ел- 1989г. проф. Братан Братасен, който оползотвовира, Вени, Нелина, че и хо- нов заявява:
ри с глава подаване на
”Прелиствайки странициджи: Алие, Зейнеп, АниВлади Златинов. В 76фе, които твърдят, че са на- те на историята, всеки може
та мин. Мицаков офордарени от Бога със свръх- нагледно да се убеди, че възми крайното 2:1 с удар
естествени способности да никналото в далечното миот границата на пенализчистват всякакви магии, нало знахарство, с развитиета.
да надникват в миналото, да то на научната медицина и с
„ Же л е з н и ч а р и т е “
разгадават бъдещето, да съ- издигане на общата и здравпристигнаха в Ловеч
бират разделени двойки, да на култура на населението,
с 13 играчи, от които
правят бели магии и муски постепенно се изживява, но
двама юноши. След
за щастие и успех в бизне- неговата нова поява говори
мача стана ясно, че
са, да помагат при стресови за изоставане в културата на
треньорът Мирослав
състояния, при психически обществото и примитивно
Митев напуска Мездра
заболявания, при алкохо- мислене.”
и ще продължи кариеВъзниква въпрос, който
лизъм, при безплодие, наррата си в друг клуб.
комания и всичко друго, за не може и не бива да бъде
За „Локо“ играха:
което се сетите. И забележе- подминат, а именно - как се
Крушарски, Ст. Георте: при 100 процента гаран- вмества дейността на магогиев, Г. Георгиев, Миция за успех и то не въобще, вете-ясновидци със Закона
тов, Христов, Колев,
а най-късно до 20-40 мину- за народното здраве. / писан
Кулибали /70 Ваклин
ти, при някои случаи - вед- през 1989г./, в чийто член 88
Николов/, Арсен, Цонага. Така те се обогатяват за е казано:
лев, Ивайло Бояджи”Право да упражняват лесметка на наивните и лекоев /78 Константин Вемислени граждани, които се чебна и диагностична дейлинов/ и Вл. Златинов
обръщат към тях за помощ. ност имат само лицата с меРаботата на лекарите се дицинска професия..За на-

Реплика

Не е за вярване...

Финал на сезона
Околчица
„Околчица“ дублира
титлата си от миналия
сезон, след като в последния кръг поигра
5-6 мин. с дошлите 7
души от Кунино. Последва „контузия“ на
един от играчите и мачът бе прекратен. СТК
на ОС на БФС ще присъди служебна победа
с 3:0 за моравчани. Купата им бе връчена от
дежурния делегат Димитър Масурански.
Тимът на Коно Жилковски и Петьо Ангелов завърши на първо място с 65 т. /95:33/.
След церемонията на
стадиона в Мездра
шампионите се отправиха на заслужен банкет в механата на Вангел Христов, който

сподели рецептата за
триумфа:
„Околчица“ доказа,
че в аматьорския футбол може да се печели
не с пари, а с колектив.
Приятелството между
момчетата в отбора е в
основата на нашите успехи“, заяви развълнуван Христов.
Локомотив
„Локомотив
2012“
завърши на последно
място сезона в „Б“ група. Мездренчани приключиха със загуба в
Ловеч от „Литекс II“.
Двубоят бе равностоен,
като през първата част
липсваха опасни ситуации. В 52-та мин. Милчо Ангелов вкара за
1:0 след центриране на
Виктор Мицаков. В 74та мин. гостите израв-

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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рушителите се предвижда
лишаване от свобода до 3
години и глоба до 2000лв..,
а при повторно нарушаване - лишаването от свобода
е до 5 години, а глобата до
3000 лева….” „И сега, ако
държим на закона, а никой
в една правова държава не е
над него - заявява д-р Тотко
Найденов, главен редактор
на в.”Български лекар” във
в”.Стършел „ бр.2263 от 23
юли 1989г. по повод на „диагностичната” и „лечебна”
дейност на екстрасенсите/,
което е напълно валидно и
за дейността на всевъзможните магове-ясновидци –
б.м./ ние ще трябва да дадем
под съд много хора”. .Член
78 пък забранява на средствата за масова информация да разпространяват сведения за лекарства и дейности, които не са признати по
съответния ред на клинична проверка.Това са въпроси, над които следва да се замислят не само болните и
техните близки, но и цялото общество, управленските органи, МНЗ, Прокуратура, МВР. .

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg
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Вчера и днес

Интересно
За роджения си ден
почерпи:
Иван Нецов, общественик от
с. Ребърково – 30 май.
В следващите дни рожденици са:
Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета1925-Мездра“ – 8 юни.
Любен Костов, бизнесмен
– 8 юни.
Жулиета Търнавска, бизнесмен – 11 юни.
Мая Митева, кинезитерапевт – 12 юни.
Инж. Генади Събков, кмет
на Община Мездра – 16 юни.

Исторически дати
31 май 1876 г. – Обесен Колю Ганчев, деец на Старозагорското въстание против турското робство.
1 юни – Международен ден за закрила на децата
1942 г. – Разстрелян ген. Владимир Заимов, български
военен и политически деец.
2 юни – Ден на Ботев и на загиналите за свободата на
България.
4 юни 1970 г. – В с. Зверино, до църквата „Св. Димитър“
е открит паметен знак, увековечаващ преминаването през
река Искър на 22 май 1870 г. на група Ботеви четници, водени от Никола Войновски.
6 юни 1869 г. – Роден Георги Стаматов, български писател.
7 юни 1876 г. – Загинали Панайот Волов и Георги Икономов, изтъкнати водачи на Априлското въстание.
9 юни 1876 г. – Загинал Бачо Киро (Киро Петров), български революционер и просветител.
13 юни 1850 г. – Начало на въстанието против турското
робство в Северозападна България – Видинско, Белоградчишко, Ломско.

Прочетено в старите
мездренски вестници:
Преименувани улици в Мездра
„С решение на изпълнителния комитет на Общинския народен съвет от 25 декември 1986
г. ул. Тракия се преименува в ул. Ген. Иван Кинов. Със същото решение ул. Пирин бе преименувана в ул. Лалю Ширков, ул. Арда – в ул. Никола Марков – Колката, ул. Люлин – в ул. Никола
Войводов и част от ул. Шипка – в ул. Ф.Е. Дзерджински.“
Проведена среща
„В навечерието на Нова година в Дома на железничаря членът на ЦК на БКП Пеко Таков се
срещна с колектива на вагоно-ремонтния цех по случай 20-годишнината от основаването на
цеха и като кръстник на бригада „Цено Тодоров“. Той бе придружен от секретаря на ОбК на БКП
Миленка Киркова и почетния председател на Общинския комитет на активните борци против
фашизма и капитализма Димитра Стефанова.
Др. Пеко Таков поздрави колектива с успешното (на 12 декември 1986 г.) изпълнение на плана и с 20-годишния юбилей и говори по вътрешни и международни въпроси.
Вестник „Искърска комуна“ бр. 563 от 14 януари 1987 г.

Памет

Да си спомним за него

Веселин Искърски
Роден на 24 февруари 1933 г. в с. Крета, починал на 5 юни 1995 г. Журналист. Завършва
СУ „Св. Климент Охридски“. Кореспондент на вестник „Работническо дело“ в град Мадан,
окръжен кореспондент на Радио София за Врачански окръг. Главен редактор на вестник
„Първа атомна“ и на областния вестник „Септемврийско дело“ – Михайловград (Монтана). Издава първите във Врачанския регион частни вестници – „Истина“ и „Зов за истина“. Собственик на разпространителска фирма „ВИ-90“.

24 май
С

празнично шествие и
детско утро гражданите и гостите на Мездра отбелязаха Деня на българската просвета и култура и
на славянската писменост 24 май. Парадът на възпитаницитe на детските градини и училищата в града ни
започна от Алеята на кестените и завърши на площад
„България”, където децата
изнесоха празнична програма. Приветствия по случай
24 май отправиха кметът на
Общината инж. Генади Събков и председателят на Общинския съвет Яна Нинова.
„Скъпи съграждани и гости на Община Мездра, приемете моите най-сърдечни
пожелания по случай Деня
на славянската писменост и
българската просвета и култура. Пожелавам ви словото
да бъде най-силното ви оръжие, с което да браните своята идентичност като граждани на България. Не забравяйте, че зад 30-те букви от
Азбуката, които използваме ежедневно, се крият 11
века на развитие, гонения,
възходи и падежи. Всеки от
вас, използващ символите,
които Светите братя ни дариха преди 1161 г. трябва да
е горд, че всекидневно използва не просто букви, а докосва българската история и
духовност.“, заяви в словото
си инж. Събков
На тържеството бяха връ-

чени официално званията
„Почетен гражданин на Мездра” на четирима наши съграждани. За изключителни
заслуги в областта на спортния живот и принос в популяризиране името на град
Мездра бе отличена треньорката по художествена
гимнастика Лили Николова, директор на Детски комплекс. За изключителен принос към културното и духовното развитие на община Мездра и във връзка с неговия 70-годишен юбилей с
почетно звание бе удостоен
Красимир Стефанов - един
от основателите на майските празници на културата,
изявен журналист и писател. Почетно гражданство
за изключителен патриоти-
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зъм получи родолюбката
Пенка Георгиева, която дари
средства за изграждането на
паметник на Васил Левски,
а за заслуги и принос в развитието на местното самоуправление с престижното
звание посмъртно бе удостоен инж. Цветко Петков,
два мандата кмет на Мездра
и един мандат председател
на Общинския съвет.
На детското утро бяха
връчени грамоти и парични награди на повече от 40
ученици с изявени дарби,
както и на вокалните групи „Wings”, „Little Wings”
и „Детски свят”, постигнали успехи на национално и
областно ниво в разделите
„Изкуство и култура”, „Наука и техника” и „Спорт”.
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Поглед към миналото

Достойни хора

С

ЛЮБЕН ЙОТОВ

помени запълват дните ни. Най-ярки са
те от детските ни години. Дали природата не се е погрижила да направи старините ни по-поносими? По детски бяхме щастливи. Радвахме се на всичко и най-много на
пролетните слънчеви дни. С особена радост
се зареждахме, когато момчетата от махалата излизахме извън село за минзухар, за
синчец, теменужки. Друг път беряхме коприва. Радвахме се на агънцата и яренцата.
Някога нямахме представа, но сега можем да кажем: мизерията беше пълна – нямаше вода, нямаше електричество, вечеряхме на свещ или на тъмно. По улиците –
кал, само кал, няма къде да стъпиш… Близък роднина работеше в Районния кооперативен съюз – Мездра и понякога ни донасяше газ за осветление. У нас често светеше
и пет-шест жени от махалата ни идваха на
седянка. Най-често предяха и плетяха, вървяха сладки приказки за преживяното. Ние,
трите момчета, лежахме на кревата. Запомнил съм с какво учудване и възхищение жените коментираха кременки и каленки на
пазара в Мездра. Кременки правели цървулите с вълнени върви, а пък каленки носели сукмани, различни, не като нашенските.
През 1990 г. бях избран за втори път за
кмет от т.нар. „Кръгла маса“. В това време
Община Мездра обхващаше разширения
брой села, които и сега са в Общината. В
Кален се изпълняваше проект за водоснабдяване и един път отидох да проверя как се
изпълнява обектът. До това време съм минавал много пъти през Кален, но в селото
не съм се отбивал. Тогава видях, че в Кален има къщи, които ги няма в другите населени места в Общината. Споделих това
с Петко Марков – общественик от Кален и
не след дълго той ми каза, че е разбрал от
стари хора, че в Кален са идвали майстори
от други места и са работили до Димитровден. Ето, освен по сукманите на жените, Кален се различава от другите села и по своите къщи. Свързах тези отличителни белези
със сентенцията: „Едно село изгражда един
човек“. В по-широк смисъл: „Селото оформя и изгражда своите жители“.
Работил съм с много хора, в това число и
от Кален, повечето от които са ме впечатлили трайно. От няколко години ме мъчи мисълта да свържа тези неща и да ги напиша.
Без съмнение ще се опра на Петър
Кръстев, краевед от село Кален и досега издал седем или осем книги за Кален. С Петър
сме съученици в четвърти и пети клас на мездренската гимназия през 1945-1947 г. После работихме заедно, той беше заместникпредседател на Съвета.
В една от последните му книги четем:
„Кален има 39 учители, 17 лекари, 8 инженери, 12 икономисти, 11 офицери в армията
и 11 офицери в МВР. Само в нашата Община, в поликлиниката и болницата работят 5
лекари, в сърдечната болница един, в Зверино един, във Враца един, и един във Велико
Търново. Няма друго село, което да е дало
толкова лекари.“
В годините след войната уважението на
хората беше спечелено от двама – партизанина Цеко Данов, станал главен асистент в
Медицинската академия и офицера от Българската народна армия Герго Кръстев. Родът на неврохирурга доц. д-р Цеков, който
работи в софийската болница Токуда, също
е от Кален.
В Мездра в ония години работеше и
скромно живееше Петър Тодоров от Кален, партизанин и доброволец във войната против германците в Сърбия. В първите боеве на фронта Петър Тодоров преживява жестока трагедия. Със сюжета на
тази история Данте Павлов от Типченица,
мой братовчед, през 1949 г. спечели един
национален конкурс за разказ от войната.
Ще се отклоня малко, но си струва това да
се разкаже. В една от първите битки за „Остри връх“ в Сърбия Петър е ранен и неподвижен остава на върха, нашите се оттеглят.
През нощта немците настъпват. Един гер-

манец вижда лежащия войник, подритва
го с крак и, ходейки, стреля. На другия ден
нашите отново настъпват и прибират ранения. Дланите на ръцете му бяха пострадали и останаха обезобразени. Трудно се обслужваше.
В края на 60-те години Петър Тодоров
работи в Окръжния комитет на партията.
На годишната отчетно-изборна конференция той взема думата и, верен на селската си откровеност и доверчивост, в духа на
витаещата промяна, от трибуната на конференцията прави остра критика на Тодор
Живков, че и той се огражда с култ. Това
създава невероятен смут на конференцията, след което Петър Тодоров е изключен
от партията и въдворен за три години в град
Първомай, Хасковско.
От Кален в Мездра работеха много известни работници и служители. Ще започнем със Стоян Димитров – скромен и справедлив – партиен секретар в градския комитет, а после и в ЖП възел, Христо Дилков – учител по история, един мандат кмет
на Мездра, който положи и първия асфалт
на ул. „Св. св. Кирил и Методий“, братята Иван и Петко Маркови, Герго Димитров
от текстилния завод, Боян Петков от АПК,
Кръстю Цоков, стигнал в своето развитие
до зам. директор на завод „Хемус“, Венко
Христов – директор на комуналното предприятие. От Кален във Враца беше известен Христо Георгиев – директор на Междуокръжната партийна школа и лектор към
дружество „Георги Кирков“. Лектори имаше много от различните служби в окръга,
но Христо Георгиев беше признат за найдобър – литературният език, логиката, убедеността и емоционалният порив правеха
лекциите му да се слушат с внимание и интерес.
Известно време секретари на териториалните партийни организации бяха Цветана Дилкова, учител по математика и Ваца
Цекова, акушерка. Имената им се споменаваха с уважение и вяра, че каквото им се
възложи, ще бъде свършено.
В Мездра беше и седалището на ръководството на околийския Промкомбинат. Тук
бяха повече от четиридесет работници и
цехове, които бяха национализирани през
1949 г. Аз постъпих в Промкомбината в началото на 1958 г. Цеховете се поддържаха от
бившата машинна работилница на Геровите. Началник на работилницата беше Христо Цеков от Кален. В нея се ремонтираха
и поддържаха машините и съоръженията,
правеха се и приспособленията за механизация на трудоемките операции. Много често работилницата беше затрупвана със задачи и планове. Христо Цеков нито един път
не възрази за работата, която му се възлага.
С доброто си отношение към работниците
той ги беше овладял, работният ден започваше в шест сутринта до 19:30 ч. Христо оформяше задачите за през деня за всички работници. Най-много работа имаше в Керамичната. Там се изработиха и внедриха лентови и верижни транспортьори и се механизира процесът по отлежаването на глината. В цеховете за художествена и битова тъкан се преустройваха обикновени тъкачни
станове за жакардови тъкани. Произведоха се и двадесет полуавтоматични стругове
за пресмасленки. Ние станахме единствен
производител на пресмасленки за нуждите на Балканкар, машиностроителните заводи в Шумен и др. В работилницата създадохме леярна и усвоихме производството
за накрайници за акумулатори. На една стара фреза работеше Герго (за съжаление не
помня фамилията му) от Кален, но се справяше успешно. Той произведе зъбни колела за машината за „обличане“ на проводници за пренавиване на електромотори. Герго беше поканен за един голям струг в Бели
извор, където отиде и му дадоха апартамент
във Враца. От машиноремонтната работилница излезе и Иван Яков, който стана главен
механик на Керамичния завод.
продължава в следващия брой.

http://facebook.com/mezdra

