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Мездра чества
Ивановден

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 1 (394), ГОДИНА XVI

Косто Кръстев „спаси“
Богоявленския кръст

ХРИСТИНКА НИКОЛОВА

На 7 януари православната християнска църква почита паметта на Св. Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк и кръстител на Исус. Йоан Кръстител е
наричан и “Предтеча”, тъй като „вървял“ преди Христос и подготвял хората за неговото раждане.
На този ден имен ден празнуват: Иван, Иванka, Иванинa, Ванина, Bаня, Ваньо, Йоан, Йоанa, Калоян, Йовкo, Йовка, Ивайло, Ивайла, Иво, Ивона, Жан, Жанa,
Яна.
884 души в община Мездра носят името Иван, 361
– името Иванка и 1915 други именици празнуваха на
този ден.
Ивановден е празник на кумството и побратимството. Народните обичаи повеляват кумовете или деверът
да „къпят“, пръскайки публично с вода младоженците,
които са сключили брак преди една година. Младото семейство трябва да посрещне своите гости и да занесе на
кума вино, кравай и месо.

Снимка на броя:

Червена роза пред сградата на Общинска администрация

В този брой четете:

Зимна обстановка
стр.2
Благотворителна инициатива стр.2
Новогодишна приказка
стр.3
Възмутително поведение стр. 3
Видял, но неразбрал
стр.4

Мисъл на броя:

„Душите на артистите са низ от емоции, моменти, спомени, мечти и дръзновения. Именно тази целокупност
от частици прави артистите толкова ефимерни и неразбираеми за обикновения човек” Пол Питърсън
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ПАВЕЛ ПЕТРОВ

По традиция на 6 януари Българската православна църква отбелязва големия
празник Богоявление, или
по-познат на българите като
Йордановден.
В Мездра празникът започна с Божествена света литургия и водосвет, отслужени от
енорийския свещеник отец
Данаил Цинцарски. След освещаването в мездренския
храм „Св. Георги Победоносец“, миряни, предвождани от отец Цинцарски се отправиха към моста над река
Искър, в близост до Археологически комплекс „Калето“, където по традиция се
извършва ритуалът по „спасяване“ на Богоявленския
кръст.
Тази година само двама
смелчаци решиха да проверят своята бързина и съобразителност – 24-годишният
Десислав Манчев, рехабилитатор в Сърдечна болница – Мездра и 30-годишният Косто „Качето“ Кръстев,
животновъд. В оспорваната
напревара по-бърз се оказа
Кръстев, който успя да извади кръста от студените води
на река Искър.
От църковното настоятелство на мездренската църква дариха на победителя парична награда от 100 лева,
както и икона от Света гора,
а за неговия подгласник бе

заделена парична премия от
50 лева. Кметът на Общината инж. Генади Събков връчи
на включилите се по бутилка вино, с пожелание да „се
сгреят“ след самоотвержената им проява.
След ритуала присъстващите бяха поканени на „Калето“, където бе представена
изложба на старобългарско
облекло и снаряжение. В експозицията са показани реплики на благородници и воини, леко и тежко въоръжени
конници и стрелци, като тяхното снаряжение, както и облеклата им са изработени изцяло по методите на историческото реконструиране.
Организатори на изложбата са „Сдружение за възстановяване и съхранение

на българските традиции –
Авитохол“ от град Варна,
главни дейци в организирането на исторически фестивали и възстановки от периода на българското средновековие и Йордан Сивков,
реконструктор от град Добрич, специалист по исторически възстановки на облекло, въоръжение и снаряжение на българите от Първото българско царство. Представянето на експонатите ще
продължи до 15 март.
27-годишният Владимир
Петров „спаси“ Богоявленския кръст в с. Зверино. Традицията бе възобновена след
половин век, а за пръв път
във водите на река Златица
се изви и мъжко хоро. Един
от най-младите участници

бе и спортната надежда Йордан Кръстев, който празнува
и имен ден.
Инициативата предизвика
голям интерес сред млади и
стари, а за доброто настроение се погрижи фолклорна
група „Змей Горянин“.
Празникът бе съчетан и с
отбелязването на 169-та годишнина от рождението на
революционера Христо Ботев, а в неговата роля се въплати мездренският режисьор Искрен Красимиров.
Днес имен ден празнуват
Йордан, Йорданка, Данчо,
Дана, Боян, Богдан, Богдана,
Богомил, Божидар.
132-ма души в община
Мездра носят името Йордан,
101 са дамите с името Йорданка.
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Резонанс

Зимната обстановка
в нашата Община
е спокойна
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Новогодишен празник
в Социалния комплекс

ГАЛЯ ВАСИЛЕВА

З

имната обстановка на
територията на Община Мездра е спокойна, а
пътищата са проходими при
зимни условия, това заяви
ръководителят на Общин-

ско предприятие „Чистота“
Николай Несторов. Безпроблемно е движението по републиканската пътна мрежа, както и по третокласните и четвъртокласните път-

ни отсечки, за които се грижи общинското дружество.
От Общинско предприятие „Чистота“ умоляват жителите на Общината да паркират своите превозни сред-

ства по начин, който не пречи на снегопочистването.
За момента няма населени
места с прекъснати електрическо захранване и токоподаване.

Новогодишен празник-изложба за деца от социално
слаби семейства организираха Общински център социални услуги и дейности – Мездра, съвместно с фонд
„Мисия” и БЧК. Децата ползват услугата „Осигуряване на безплатен топъл обяд“.
Специални гости на празника бяха кметът на Община Мездра инж.Генади Събков и художникът Снежана Петрова.
Изложбата бе под наслов „СПОМЕН ОТ ОТМИНАЛОТО ЛЯТО, С НАДЕЖДА И МЕЧТИ ЗА НОВАТА
ГОДИНА“. Картините са нарисувани от същите деца
през лятото, като част от лятна академия „Патиланци“.
Малките художници изработиха картички, които бяха подарени на възрастните хора от Дома в Мездра. Наричанията за здраве и късмет стоплиха душите
и сърцата на бабите и дядовците в Новогодишната нощ.
Всяко съобразително и умно дете си тръгна с награда
от проведената викторината.
За всички присъстващи имаше сладки изненади, подсигурени от ОЦСУД-МЕЗДРА, Фонд „Мисия“ и Снежана Петрова.

Благородна кауза

Младежи от Зверино
в подкрепа на деца
от Ружинци
ГАЛЯ ВАСИЛЕВА

Доброволците от младежката организация на Българския червен кръст в мездренското село Зверино подеха инициатива в подкрепа на
две деца от видинското село
Ружинци. С младите червенокръстци се свързала бабата на двегодишната Гергана и
година по-голямото й братче
Сергей. Тя разказала, че преди 6 месеца децата останали
без майка и за тях се грижи
баща им. Семейството има
изключително ниски доходи, затова децата и самотният
татко са принудени да живеят
в мизерни условия и постоянна несигурност.
Трогнати от историята, ръководителят на БМЧК Петя
Илиева и доброволците, отправиха апел за помощ, на
който се отзоваха много хора.
253 лв. събраха и състезатели и зрители на Коледен турнир по футбол, проведен в с.
Зверино в празничните дни.
Награждаването на призьорите завърши с предаване на
кутията за дарения на ръководителя на БМЧК в селото.
В навечерието на Нова година младите благодетели за-

Сигнал

Паркинги ли са тротоарите?

радваха осиротялото семейство с подаръци.
Автомобилен спортен клуб
– Зверино подари микровълнова печка „Горенье”. Дарението включва още: 50 лв. 4
чувала с дрехи, 1 чувал с обувки, 2 чувала с играчки, 1 чувал
с картофи, плодове, сладкиши, 100 кг трайни хранителни продукти и консерви, перилни препарати и козметика,
книжарски материали, блокчета, моливи, флумастри.
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ИВАНКА НАЧЕВА

Отново поставям въпроса „На кого са тротоарите?“.
Доколкото знам това е пешеходна зона, но всъщност
така ли е? По която и улица да минете в града ни, ще
се натъкнете на една и съща картинка – тротоарите и
от двете страни на улиците са превърнати в паркинги –
кола до кола. Мила моя, майньо, ле! А къде да вървим
ние, пешеходците? Както попитах и преди време, питам и сега – все още не можем да летим, за да не създаваме неприятности на шофьорите. Смятам, че е крайно време някой да поеме отговорност и по този въпрос.
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Светлосенки

Новогодишна приказка
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Открито

Възмутително
поведение
ИВАНКА НАЧЕВА

Празничната програма
под наслов ,, Новогодишна
приказка’’ изкара млади и
стари на площад „България“
в Мездра. Въпреки минусовите температури над 100
наши съграждани се стекоха пред сградата на Общинска администрация, за да се
насладят на пъстра програма от песни и танци, започнала точно в 23:30 на градския площад , където от администрацията бяха осигурили баница с късмети и греяно вино за всички уважили
празничното посрещане на
новогодишния празник. Да
поддържат градуса на настроението висок, бе задача намузикантите от духов
оркестър с.Новачене, които
зарадваха всички любители
на духовата музика с богата
и наситена програма.
В последните минути от
отминаващата си 2016 година, кметът на Общината
инж. Генади Събков отправи сърдечен поздрав към събралите се хора на площада,
а в първите мигове на новата
година се разлюля празничното Дунавско хоро.
„Уважаеми съграждани,
Мили хора,
Изпращаме
поредната година от своя живот с
различни чувства и емоции. Успешна и трудна,
напрегната и спокойна, тя
бе такава, каквато си я на-

правихме. Никакви обективни статистики, отчети,
показатели и сравнения
не са в състояние да променят собствените ни усещания за удовлетвореност
и значимост на постигнатото. Изострените ни сетива възприемат директно всяка информация и
я препращат в разделите „добро“ или „лошо“ ,
а съзнанието ни формира крайната оценка. Абсолютно сигурно е, че едни
и същи факти и събития
сме склонни да тълкуваме и възприемаме по различен начин. Определяща е предварителната ни
нагласа и нашата добронамереност.
Сигурен съм, че ако

ограничим собствената
си агресивност и припряност, ще усетим красотата
на заобикалящия ни свят,
ще се зарадваме и на своите, и на чуждите успехи.
И ако сега затворим очи,
и си представим усмивката на близък приятел,
приятен разговор на чаша
кафе, романтична песен,
последния блус с любим
човек, ще осъзнаем, че животът ни е хубав. Че заслужаваме да бъдем щастливи.
Нека в първите минути
на настъпилата нова 2017
година да се усмихнем широко, да прегърнем близки, приятели, познати и си
кажем: „Нищо не е в състояние да ни спре да бъдем

позитивни, да бъдем силни, уверени и щастливи.
Няма сила, която да
убие нашата вяра, надежда и любов.“, сподели пред
всички инж. Събков.
Кулминацията на празника беше традиционната
празнична заря, която озари небето над Мездра. Феерията от светлина бе наистина впечатляваща, като
мездренчани споделиха,
че подобна заря за Нова година не са виждали в Мездра.
Планинарите от Спелеоклуб Мездра бяха подготвили специална изненада въжен тролей ,по който от
покрива на хотел „Родина“
се спуснаха Дядо Коледа и
Снежанка.

Сърдечна благодарност
В навечерието на Коледа и Новата 2017 г. ние, останалите 8 живи ветерани от Втората световна война от Община
Мездра, бяхме посетени от кмета инж. Генади Събков и председателя на СВВБ – Мездра инж. Стефчо Симеонов по
домовете си. Пожелаха ни здраве, дълголетие, спокойни старини по случай празниците и ни раздадоха подаръци. Дарението е осигурено от Наталия Христова – председател на общинската организация на БЧК, Надежда и Тони Йорданови, Веско Мишонов и Иван Първанов.
Благодарим, че не сте ни забравили, благодарим за вниманието и грижите. Също сме благодарни за довършване на
започнатото ни даряване с по един кубически метър дърва за огрев.
оз. капитан Илия Григоров

Поради что се срамиш
да се наречеш мездренчанин, уважаеми господин
Стефан Здравков? Във
вестник „Златна възраст“
се представяш като дипломиран „педагог-дефектолог“ и „пенсиониран ватман“ от град Своге. Може
и така да е, но не съм съвсем убедена... За педагогдефектолог няма да споря. Но колко трудов стаж
имаш като такъв? Колкото за „пенсионирания ватман“ – да, така е, но, както казваше един уважаван
журналист „Да, ама не!“.
Кога се пенсионира? Когато обърна трамвая и потърси оправдание в „кривите линии“ ли? На всеки
намираш кусурите, наричаш хората от града ни с
различни епитети, плюеш
по всеки и всички, но не си
ли даваш сметка, че плюнките ти рикошират и вече
целият си мокър!?
Нека погледнем и писанието ти в бр. 1 на вестник
„Минаха години“. Поре-

Пародия
по нашенски
КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

И на този Йордановден
на стария мост над Искъра
се събраха няколко стотици мездренчани, за да видят „спасяването“ на Божия кръст. И тази година те очакваха оспорвана надпревара в ледените
води. И този път щеше да
е вълнуващо, както е бивало преди, ако не беше прибързаното претупване на
ритуала... Първо, „литийното шествие“ от църковния храм до реката започна поне с половин час порано от обявеното, поради което в него участваха
не повече от десетина човека. Второ, при пристигането на моста, се оказа, че
поради неспазване на определеното време, още не
са пристигнали линейката и дежурното медицинско лице, което да прегледа гмуркачите. Трето, нямаше подобаващо музикално озвучаване, както
се прави из България. Четвърто, отец Цинцарски не
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ден опит да хвърлиш кал
по някого, а себе си да изкараш герой. Ще попитам: прави ли се юбилей
на нещо, което отдавна
вече не съществува? Какво общо има по-голямата част от „писанието“ ти
с тогавашното МТУ, с директорите му и с „нашето момче“, станало жертва на БНА при окупацията
на Чехословакия? Или отново търсиш повод да се
изтъкнеш колко голям „патриот“ си? Не усещаш ли,
че хората от Мездра вече
се подиграват с теб! Във
всичките ти „писания“
твърде голямо място заема твоето АЗ. Дори в твоя
вестник „Сирак“ преобладават материали с твоето
име и с твоите снимки...
Помисли си – винаги ли
си прав? Или може би само
когато ти изнася и нещата
са в твоя полза? Не злоупотребявай и с името на майка си. Тя беше достойна и
уважавана жена. А за любениците от с. Софрониево друг път ще говорим...

Реплика

Думите отлитат, написаното остава

Издава и разпространява
Община Мездра
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изчака идването на кмета
на Общината и, подведен
от подвикванията на двама „кандидат-спасители“,
които се бяха разсъблекли
поне 15 минути по-рано,
хвърли светия кръст във
водата. Пето, самото награждаване на „победителя“ беше претупано по махленски, без нотка на празничност. А има и шесто,
и седмо, от които се обиди
не само кметът, но и четиримата младежи, сред които и известният спортист и
треньор Йоло Николов. Те
също щяха да се включат
в надпреварата, но понеже
са възпитани хора, търпеливо изчакваха на замръзналия бряг да се даде подходящия сигнал. Уви! Така
си и останаха, като зрители... Надделяха безкултурието и прибързаните
действия на отеца. Ритуалът се превърна във фарс,
който щеше да е смешен,
ако станалото не беше толкова тъпо и срамно... Жалко за празника!

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra
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Интересно
За рождения си ден
почерпиха:

10 - 25 ЯНУАРИ 2017

Исторически дати:

14 януари 1873 г. – Произнесена смъртната присъда на
Васил Левски
17 януари 1924 г. – В Мездра е основана група на Партията на труда.
18 януари 1945 г. – Създадена шивашка трудово-производителна кооперация „Съгласие“ в Мездра
1948 г. – При завръщането на българска правителствена делегация от Румъния Георги Димитров приветства на
гара Мездра събралите се трудещи се от Врачанска област.
19 януари 1925 г. – На Богоявление /по стар стил/ в Мездра е основано Дружество на запасните офицери, в което първоначално членуват 17 участници в Балканската и в
Първата световни войни. Дългогодишен негов председател е поручикът от запаса Йордан Кръстев. Пет години порано в железничарското селище е създадено Дружество
на запасните подофицери, а през 1935 г. – Дружество на
бойците от фронта.
19 януари 1993 г. – По инициатива на треньорката Лили
Николова в Мездра е учреден клуб по художествена гимнастика „Анелия“. Негов кръстник става световната и европейска шампионка Анелия Раленкова. Сред най-изявените
възпитанички на клуба са националната състезателка Мая
Пауновска, Камелия Коловска, Валя Христова и Цветелина Благовестова.
20 януари 1928 г. – На Ивановден /по стар стил/ в Руска
Бяла е основано читалище „Народна просвета“, което покъсно е преименувано на „Подем“.
21 януари 1961 г. – С указ №28 на Президиума на Народното събрание с. Кремена е разделено на две села – Горна и Долна Кремена.
22 януари 1969 г. – Проведена учредителната конференция на Аграрно-промишлен комплекс „Искър“ в Мездра –
първият АПК в страната.
Януари 1924 г. – Към ЖП гара Мездра са разкрити железопътен лекарски участък и аптека с 5 души персонал:
лекар, фелдшер, помощник-аптекар, дезинфектор и чисслужител на Общинска тачка. Началото на медицинското обслужване в железниадминистрация – 27 чарското селище е поставено през 1902 г., когато са открити участък за медицински фелдшер и участък за ветеринаянуари
рен фелдшер.
Николай Панчев,
строителен предприемач –
2 януари
Йорданка Тодорова,
изпълнителен директор на
„Стройкерамика“ АД – 5
януари
В следващите дни
рожденици са:
Александър
Александров, директор
на НАП – Враца – 13
януари
Катя Йотова, общински
съветник - 15 януари
Веселин Кръстев,
педагог – 15 януари
Вилма Йорданова,
директор на дирекция
„Обща администрация“ –
19 януари
Владислава
Димитрова, управител на
Дома за стари хора – 19
януари
Румен Велчев,
собственик на фотостудио – 20 януари
Инж. Николинка
Кътовска, общински
съветник – 21 януари
Иван Минев, учител
пенсионер, краевед – 24
януари
Росица Сергеева, бивш

Прочетено в старите мездренски вестници:
„Частният бизнес се обединява
Съюз на работодателите от частния бизнес бе учреден в Мездра
Инициатор и домакин на първата по рода си среща на бизнесмените бе Общинската администрация. Присъстваха 12 от поканените 22 шефове на частни фирми, като основен критерий при подбора им бе да имат наемни работници и да разполагат с впечатляващи прозиводствени мощности. Бизнесмените взеха присърце общинарската идея да се съюзят, тъй като, както те самите признаха, тепърва ще си имат проблеми със синдикати, работници и др. Частният бизнес ще има
свое представителство и в тристранния съвет за социално партньорство между
Община, работодатели и синдикати.
Присъстващите бизнесмени решиха, че имат необходимото представителство
и с консенсус, без гласуване, си избраха ръководство, в което влязоха шефовете на фирма „Сънитекс“ – инж. Гошо Петров, „Леденика“ – Й. Банински, „Ритлите“
– Александър Тошев, „Мелница Хаджикостов“ – Любен Костов и Марианка Дилкова.“
Вестник „Искърски страници“, бр.1-2, 23 януари 1998 г.

Децата на Община Мездра

Как съпругата на Петров
му изкара акъла
Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

Петров и съпругата му
ставаха сутрин от сън едновременно.Той бързаше да
отиде в банята да се избръсне, а тя през това време оставаше да оправи спалнята.
След това закусваха заедно и
заминаваха на работа. Този
път обаче той почака необичайно много съпругата
си, но тя не се появи. Понеже това се случваше за първи път, той се притесни, че
може да й се е случило нещо
лошо. Отиде да я потърси.
Отвори вратата на спалната и от това, което видя, едва
не припадна. Съпругата му
беше просната върху килима по гръб, само по бельо,
както бяха станали от сън.
-Какво ти е?-попита разтревожен. Допусна, че може
да е получила някакъв припадък. Вместо отговор, тялото на съпругата му се издигна под форма на дъга,
така, както беше чул от ле-

кари, че се получава при заболели от тетанус или отровени със стрихнин. На това
ужасно предположение го
наведе и положението на
главата й-силно дръпната
към плешките и почти опряла чело на килима върху
пода. Впусна се да я пренесе на леглото, пък после да
реши какво ще прави. Тя се
отскубна от прегръдката му
недоволна.
-Остави ме на мира!-каза сърдито.
Все още предполагайки, че й се е случила някаква беда и не е дошла напълно
в съзнание, той я попита със
съчувствие и загриженост:
-Скъпа, какво ти е?
-Какво ми било! Нищо ми
няма. Не виждаш ли,че правя гимнастика за отслабване
и стягане на коремните стени-обясни му тя все още с
недоволен тон.
Чак сега той си обясни
защо напоследък жена му се

заглеждаше за дълго в една
от страниците на „Вестник
за жената” където са дадени
различни схеми за гимнастични упражнения.
-Похвално е, че
си решила да правиш
гимнастика,мила. Но да
беше ме предупредила. Изкара ми акъла, като се забави за закуска и те видях
просната на килима.
-Е, хайде, хайде, изкарала съм ти акъла! Ти имаш
много - пошегува се тя, все
още без да си дава напълно сметка за това, което му
беше причинила неволно.
В сетния момент осъзна напълно вината, която беше
допуснала и съвсем искрено го помоли за извинение.
Поуспокоен, той обеща
да й прости, ако потвърди
молбата си с целувка. И тя
още на момента доказа, че
се разкайва за допуснатата
грешка. За по-сигурно даже
повтори и потрети.

Видял, но неразбрал
Д-Р ГЕРГО ЦОНКОВ

Още с пристигането ми в болницата за нощно дежурство, медицинската сестра Костадина
Николова ме посрещна на входа разтревожена. Току що била приела тежко болно дете на една
година, което е изпратено от поликлиниката по спешност.От прегледа се ориентирах, че първото нещо ,от което се нуждае детето, е да му се наложи система за венозно вливане на реанимационен разтвор. Този подход на лечение при тежко болните деца беше почти неизбежен. В
конкретния случай нещата се усложняваха от факта, че за тази нощ нямахме дежурна санитарка, която да държи детето и ние с медицинската сестра да работим спокойно. Освен това,
то се оказа страхливо и много буйно. Но медицинската сестра беше опитна и аз бях уверен, че
ще успеем да се справим. И когато тя опови детето с голяма пелена, за да не му позволи движение на тялото и ръцете, аз намерих подходяща вена на главичката и бързо въведох иглата в нея
Спасителна течност започна да капе според зададената бройка капки. Да има сега някой да ни
подаде лейкопласт да фиксираме иглата, си казах разтревожен, защото не беше възможно да
одържаме детето няколко часа, докато изтече системата. В сетния момент с истинска радост
и облекчение забелязах, че умната, опитна и съобразителна медицинска сестра беше предвидила какво може да се случи. Тя беше приготвила нужните лентички лейкопласт като ги беше
прикрепила с горния им край на десния ревер на престилката си. Единствения възможен начин да взимам от лентичките лейкопласт, без да ползвам ръцете си, с които държех здраво главичката на детето с иглата във вената, беше медицинската сестра леко да се приведе към мен и
аз с устата си да издърпвам внимателно поредната лентичка. После внимателно да я поднеса
до иглата и с един пръст да фиксирам с нея иглата. Така направих успешно няколко пъти. Вече
можех да оставя сестрата с детето и да предприема вечерна визитация в болницата. На няколко пъти прекъсвах за да проверя как е детето. Всичко беше наред.
На сутринта медицинската сестра ме уведоми, че до към полунощ детето е било неспокойно, а после заспало. На сутринта се събудило с усмивка.Усмихна се и тя , доволна, че сме
помогнали на детето. Аз не зная как съм изглеждал в този момент, но от новината, която научих, се почувствах ведър и радостен. В този момент забелязах, че откъм входа на отделението един баща на когото предстоеше да изпишем детето, ми дава дискретен знак да отида при
него. Пристъпих с неприятно предчувствие. Той, ухилен до уши, започна без предисловие:
-Доктор си, така да се каже, учен човек, та аз ли да ти давам акъл…
-Давай направо! - го прекъснах. .
-Добре тогава, ” право, куме, та в очи”, както има една приказка. Снощи идвах да видя как
е момче ми, нали за днес си обещал да го изпишеш. Вратата на манипулационната не беше затворена и аз те видях със сестрата. Докато тя държеше детето нещо да му правиш , тя от време
на време се снишаваше към теб и ти я хапеше за гърдите през престилката. Хайде, аз, че съм те
видял, мъже сме. Ами , ако вместо мен беше някоя майка-придружителка? Знаеш какви клюкарки са жените. - Той ме „успокои”, че няма да каже на никого какво е видял, като направи
жест с дясната ръка пред устата си, сякаш затваря цип. Чудя се как издържах да не го наругая.
Не намерих за нужно и да му обяснявам каквото и да е. Подминах го с досада. А той навярно
очакваше да му благодаря.

Абонирай се и спести!
Скъпи читатели, отново стартираме нашата абонаментна кампания за Общински вестник „Мездра XXI век“ за за цялата 2017 г.

Михаела, 13 г.
http://mezdra.bg

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://facebook.com/mezdra

