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Кметът подписа партньорско
споразумение с Румъния Пазете се от „агресора“!
Позиция

КИРИЛ РАДОВЕНСКИ

АЛБЕНА МИЛАНОВА

На 6 октомври т.г Община
Мездра подписа двустранно партньорско споразумение с Област Мехединци,
Румъния. Кметът инж. Генади Събков и Даниел Манолео, директор на жандармерията на област Мехединци, сложиха подписите си под съвместния проект между двете страни по
Програма INTERREG V-A
Румъния-България 20142020. Проектът е по Приоритетна ос 3:Безопасен район, Приоритет 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния район.
Целта на проекта е повишаване на съвместното управление на риска в трансграничния регион. Проектното предложение е преминало одобрение на първа

фаза. До 16.10.2017г. кандидатите трябва да представят
подробни разработки в съответствие с апликационните форми на програмата.
По проекта се предвижда

укрепване на свлачището в
с.Игнатица, което се образува през 2006г., както и изграждане на система за ранно оповестяване за извънредни ситуации.

От румънска страна се
очакват закупуване на високопроходим автомобил и
модернизиране на техниката на жандармерията на област Мехединци.

Среща с медицински специалисти

Община Мездра организира съвместно с Регионална здравна инспекцияВраца среща-дискусия с
медицински специалисти
от учебните заведения в
общината. Целта на срещата бе медицинските лица от
училища и детски градини
в общината да получат актуална информация за програмите, осъществявани от

Министерство на здравеопазването и новите изисквания в съвместната работа с децата и техните близки.
Зам.-директорът на РЗИВраца д-р Ирена Видинова запозна присъстващите
с резултатите от анкетно
проучване, реализирано
сред родителите на момичета на 12г. и 13г. Инфор-

http://mezdra.bg

мационната кампания за
превенция на рак на маточната шийка е осъществена с помощта на медицинските специалисти. Проучени са нагласите и доколко децата и близките им са
запознати със заболяването и средствата за превенция. В област Враца са анкетирани 1 269 лица.
Д-р Елена Найденова,

началник отдел „Профилактика на болестите и
промоция на здравето“ в
здравната инспекция, акцентира, че макар роднините и близките да са добре информирани за заболяването, в областта се
проявява актуалната за
страната тенденция на отказ от ваксиниране на децата.

Страната, която би нападнала милата ни Татковина, няма да е нито от
Югоизток, нито от Запад.
Това щяло да стане от Изток, от Русия… Прекръсти се, бедни ми и православни, българино, прекръсти се и се помоли за
опрощение на бълнуванията на държавните ни
мъже. То бива излагация,
ама чак до там да я докараме, е срам и позор за целокупния български народ. Обаче го доживяхме… Министерският съвет внесе за разглеждане
в Народното събрание доклада за Националната ни
сигурност. И в него , както
вече е известно, за потенциален агресор към страната ни се сочи не друг, а
Русия. Боже, опази!
Представяте ли си!
Тези, които проливаха
кръвта си да ни освобождават сега искат да ни поробят!
Да се чудиш ли, да плачеш ли, да се смееш ли над
подобна параноя? Впрочем, то не е и параноя, а
цяла гнусотия.
Но припомнете си как
само прозвуча обяснението на Б.Б. пред медиите:
така го написахме в Доклада, защото сме член на
НАТО, а НАТО смята Ру-

сия за свой враг. Добре бе,
драги ми ръководители,
НАТО и Америка могат
да смятат, каквото си искат, но какво е вашето мнение? Как може дори за миг
да си помислите, че нашата освободителка ще ни
завладява?! Не можахте
ли , ако не друго, поне да
не пишете този абзац, ами
послушно се присъединихте към жабешкия хор
на заслепените от омраза
оръженосци?
Но чуйте продължението: ако се наложело,
сме щели да воюваме срещу руснаците… Господи, защо им взе акъла? Та
нали те ще ни смажат като
въшка, бе, господа! През
Втората световна война
цар Борис дори не помисли за подобно братоубийство, въпреки натиска на
Хитлер. А днес доживяхме в ролята на блюдолизци да се репчим като голи
бабаити с двата пищова.
Собствена позиция нямаме ли? Щеше да е много по-достойно, ако бяхме
отделили своя глас и бяхме заявили ясно, че българите не смятат Русия за
враг. Точка.
Тя е била, е и ще остане най-добрият приятел
на България. Въпреки опитите на някои да продадат вековните ни чувства!

http://facebook.com/mezdra
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Международна делегация
посети Общината
Българи, сърби и румънци заседаваха по възможностите за развитие на туризма в трите страни

АЛБЕНА МИЛАНОВА
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Повече от 50 души взеха
участие в работна среща
по трансграничната инициатива за туризъм “Инициатива ROSEB”. Тя се
осъществява между България, Сърбия и Румъния

и цели по един интелигентен и приобщаващ начин
да повиши устойчивото
социално – икономическо
развитие чрез подобряване на туризма и използване на природното и културно наследство на трансграничния регион.

В началото на срещата
кметът инж. Генади Събков поздрави гостите и отбеляза, че за екипа на Общината е чест да бъде домакин на форума.
„Туристическият бизнес е труден, но благодатен. Община Мездра пра-

Община Мездра направи „Първа копка“ по проекта за
енергийна ефективност на административната си сграда
Община Мездра проведе церемония по „Първа копка“ за енергийно обновление на
сградата на общинската администрация. Така официално бе даден старт на строително-монтажните дейности по проекта.
Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по процедура №
BG16RFOP001, Приоритетна ос 2 „Подкрепа на енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
г. Проектът: „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската
администрация в град Мездра”, е на обща стойност 1 154 676.00 лв., от които 981 474.60
лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а
173 201.40 лв. – като национално финансиране.
Изпълнител на дейностите по енергийно обновление на сградата е Консорциум
„Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД, а строителният надзор ще се осъществява от „Синко –инженеринг“ АД. Срокът за изпълнение на проекта е до 16 март 2018 г.
В церемонията по „Първа копка“ участваха кметът на града инж. Генади Събков,
Светлана Мицева – ръководител на проекта, инж. Петя Василева – координатор на проекта, общински съветници, медии и други заинтересовани страни. Присъстваха и управителите на двете фирми-изпълнители на енергоспестяващите мерки - инж. Стефан
Попов от „Синко –инженеринг“ АД и Янко Шумков от Консорциум „Енергийно обновление – Мездра“ ДЗЗД.
В присъствието на гостите и граждани на Мездра кметът на града инж. Генади Събков даде старт на строително-монтажните дейности с разливане на шампанско и символична „Първа копка“. Гостите бяха посрещнати с питка с мед от момичета в национални носии.
Сградата не е ремонтирана от 1970 г., когато е строена, каза кметът. И подчерта, че с
изпълнението на проекта ще се намалят консумацията и разходите за енергия и емисиите на парникови и вредни газове, което ще подобри качеството на въздуха и цялостната работна среда на служителите в общината.
Конкретно, след изпълнението на мерките по проекта, сградата на общинската администрация ще постигне енергиен клас В. По този начин общият брутен годишен разход на енергия ще се намали с 46,7% до 679 987.00 кWh/у, а емисиите на въгледоред диоксит ще се редуцират с 109,3 тона/год.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация
в град Мездра“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да
се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз
и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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ви „първи стъпки“ в тази
посока. Надявам се с общи
усилия и вашата помощ да
направим така, че регионите в България, Сърбия
и Румъния да бъдат по-атрактивни и посещавани.
Смятам, че е нормално
ние, живеещите на Балканите, да имаме самочувствие на хора, обитаващи зона, в която се е родила цивилизацията. Това
ни дава основание за гордост и високо самочувствие и е важна причина да
каним гости от цял свят
да идват при нас. Пожелавам успех на форума и
съм сигурен, че всеки ще
намери полезното за своя
регион“, каза още инж.
Събков.
По време на срещата
гостите имаха възможността да гледат документален филм, създаден от
общинска администрация, показващ прелестна-

та природа, многобройните забележителности и открити артефакти в Общината. Той ще бъде качен
на официалната интернет
страница на “Инициатива
ROSEB”, за да могат повече хора да научат за богатото природно и културно наследство на Община
Мездра и да я посетят.
Гостите
представиха
проекти по „Инициативата ROSEB“ и възможности за кандидатстване на общините в Дунавския региона по Програма INTERREG 2014-2020.
Сред участниците в срещата бяха проф. Габриел
Владуц – президент на
Румънската асоциация за
трансфер на технологии
и иновации (ARoTT), Зоран Милованович – зам.директор на регионалната агенция за развитие на
източна Сърбия /РАРИС/,
Драган Новакович – зам.-

кмет на община Кладово,
Елка Георгиева – заместник областен управител
на Видин, Десислава Тодорова – зам.-кмет на Община Видин. Илияна Филипова – директор на
ТПП-Враца,
Красимир
Кирилов – представител
на ТПП – Видин, както и
представители на туристически организации от
Сърбия.
Визитата на трите делегации в Община Мездра
завърши с посещение на
АК „Калето“, където кметът и ръководителят на
обекта инж. Димитър Павлов запознаха гостите с
историята на комплекса
и откритите находки. В
края на обиколката чуждестранните гости имаха
възможност да стрелят с
лък и да се насладят на демонстрация на средновековното стенобитно оръдие требучет.

Община Мездра започна изпълнението на дейностите по проект„Подобряване
на енергийната ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни
сгради в град Мездра“
Община Мездра започна изпълнението на дейностите по проект № BG16RFOP001 -2.001-0108 „Подобряване на
енергийната ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“ по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0108-C01 и
№РД-02-37-220/24.10.2016 г. на Министерство на Регионалното развитие и благоустройство, Управляващ орган на
Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020 – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 860 874.28
лв., от които 731 743.15 лв.,финансиране от ЕС и ЕФРР и   129 131.13 лв. национално съфинансиране. Продължителността на изпълнението на проекта е 26 месеца.
Целта на настоящия проект е комплексна интервенция в 20 жилищни сгради в град Мездра, от които 19 многофамилни и една еднофамилна жилищна сграда. Чрез внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване значителното ще се намалят разходите за електро- и топлинна енергия и ще се повиши качеството на живот на 58 домакинства. От извършения енергиен анализ е установен потенциал за намаляване на разхода на енергия средно с около 50 % за сграда. В момента на обследването почти всички сгради попадат в енергиен клас „G“. Предвиден е пакет от 3 енергийно-спестовни мерки за всяка сграда. По този начин ще се постигне най-голям икономически ефект,
като необходимите инвестиции за въвеждане на енергоспестяващите мерки са със среден общ срок на откупуване – 10 години. След прилагането на мерките сградите ще преминат в енергиен клас „С“ с устойчиво потребление
на енергийни носители.
За постигане целите на проекта следва:
•  Да се въведат група от енергийни мерки, изведени от Докладите по ЕЕ, за постигане на енергиен клас „С“ на предложените 20 жилищни сгради, в т.ч. и на 1 сграда на социално слабо домакинство;
•  Да се приложат ефективни енергоспестяващи мерки за намаление на специфичен годишен разход на енергия
– 863 739 KWh/y – намалено количество на енергия;
• Да се постигне намаление на отделяния в атмосферата С02 в размер на 125,5 тона/С02 на годишна база;
• Да се въведат вътрешни правила за енергиен мениджмънт на сградите за устойчиво поддържане на постигнатите показатели за ефективност в дългосрочен план;
• Да се повиши публичната информираност за интелигентно използване на енергията сред населението.
Настоящият проект включва използването на строителни технологии и в цялостното си изпълнение акцентира на
мерки, щадящи околната среда и благосъстоянието на местната общност.
Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на специфични цели от ОПР на община Мездра, а именно:
Специфична цел 3.3: Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура. Оптимизирането на енергийната
инфраструктура като предпоставка за преминаване към нисковъглеродна икономика е особено важен момент в регионалната политика през новия програмен период във връзка с пакета „климат/енергия” в Стратегия Европа 2020.
Съгласно ОПРР 2014- 2020 и Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOPOO 1-2.001 проектът е насочен
към изпълнение на тематична цел 4 „Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички
сектори“, съгласно Общия Регламент 1303/2013.
Проектът за внедряване на енергийно-спестовни мерки в 20 многофамилни сгради кореспондира пряко с тематична цел „Насърчаване на по-устойчива енергия“ от Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Проектът допринася
за изпълнението на тази цел, като залага на прилагането на мерки, които ще допринесат за устойчиво потребление
на енергийни ресурси в дългосрочен план в обекта на инвестицията. По този начин проектното предложение допринася за осъществяването на приоритетна подцел на стратегията: 1) постигане на националните цели въз основа на
енергийните и климатични цели на Европа 2020.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0108 „Подобряване на енергийнaта
ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.
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EСКУС

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

65 години литературна група в град Мездра

Литературната група в Община
Мездра - път през годините
СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА
Литераторите на Община Мездра заживяват организиран литературнодуховен живот през 1952
г., обединени в кръжок,
основан от вече утвърдения поет Първан Стефанов (преподавател по български език и литература в
общинския център). Кръжокът е учреден към Читалището на гр. Мездра (тогава наречено „Васил Коларов”) и първоначално
наброява 25 човека - ученици и младежи, привлечени от възможността за
срещи с писатели и критици, и обучението по литературна теория. Шансът
за лична изява сред кръг
от съмишленици и положителното взаимно влияние между творците също
е сериозен стимул за участие в работата на формацията.
До 1955 г. кръжокът се
ръководи от Иван Тошев, а
след това от Евлоги Георгиев. По-късно литературно-творческият кръжок се
превръща в такъв по художествено слово и членовете му изучават рецитаторското изкуство, подпомагани от Герго Павлов.
След него кръжока поема
Мария Цоцова-Додова. За
този период са характерни
тематичните рецитали (за
национални празници - 3
март, 24 май, 2 юни и др.)
и участието в много конкурси.
Постепенно с времето се
разширява възрастовият
обхват на творците и броят им. Под ръководството
на Георги Тодоров младите литератори сътрудничат на регионални издания („в. Отечествен зов”,
в. „Искърска комуна” и
др.), правят обсъждания
на свои творби, публични
четения, срещат се с поети
и писатели от национална величина. В рамките

на кръжока израстват и се
утвърждават като творци:
Ангел Петров, Ваня Булева, Васил Тинков, Дянко Кънчев, Иван Петров,
Петко Борисов, Стефан
Здравков, Траян Първанов, Цанко Христов, Цветко Стеев и др. От 1968
г. дейността на кръжока
почти замира, но през 1970
г. е възобновена от редактора на в. „Искърска комуна” Иван Христов. В него
правят първите си стъпки: Владимир Джаферски, Димитър Ангелов,
Иван Велин, Кирил Радовенски, Красимир Стефанов, Найден Христов и др.
Кръжокът води интензивен творчески живот, започва издаването на циклостилния бюлетин „Макове”, установява приятелски връзки с подобни организации от градовете: Враца, Бяла Слатина, Видин и др., организира предавания по местния
радиовъзел. Успоредно с
него работи и кръжок по
художествено слово, под
ръководството на Емил
Кръстев.
В края на 70-те години
литературно-просветната форма е изоставена и
върху основите на някогашния ученически кръжок израства Мездренската литературна група, събрала през годините около 40 души с траен интерес към изкуството на
писаното слово. Тя носи
името на великия български поет „Христо Ботев”,
с чиято гибел нашият край
е свързан исторически. С
постоянната подкрепа на
читалищното и общинско
ръководство дейността е
разширена, привлечени са
нови членове, започва издаването на книги от местни автори.
За периода 19811991 г. са характерни срещите на местните литератори и учениците от учеб-
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ните заведения в Мездра
с изтъкнати български
творци. В града ни гостуват поетите: Янислав Янков, Евтим Евтимов, Веселин Андреев, Асен Босев,
Лъчезар Еленков, Димитър Светлин, Лада Галина,
Йордан Милев, Димитър
Точев и др. Мездренските
творци се срещат и с писателите: Генчо Стоев, Мерсия Макдермот, Кирил Торомански, проф. Марко
Семов и др.
През това десетилетие
често се провеждат тематични литературни четения, свързани с празничния календар, гостувания в училища и трудови колективи от Общината. Всяка година през месец октомври тържествено се обелязва Деня на
поезията. Поставят се основите на традиционните „Литературни четвъртъци”, които се спазват и
до днес. Провеждат се и
творчески срещи със сродни организации, за обмяна
на опит в различни градове на Северна България.
През 1992 г. Литературната група в Мездра издава сборника „Искър”. Дългогодишен председател на
Групата е Георги Тодоров
- ярка личност, белетрист
и краевед. Той е организатор на Групата до смъртта
си през 2001 г.
За да бъдат съхранени
половинвековните литературни традиции в града
ни, но и за да се заработи
в стила на новото хилядолетие, през 2001 г. към НЧ
”Просвета” - Мездра се учредява Литературен клуб
„Христо Ботев” - правоприемник на групата. Изработва се и се утвърждава
Статут на клуба, избира се
ръководство и редакционна колегия., която подготвя излизащия с тримесечна периодичност „Литературен бюлетин” и юбилейния сборник „Ескус”

(отпечатан през 2002 г.).
За секретар на клуба е избрана Павлина Русева, а за
председател - Светла Дамяновска.
В началото съставът на
литературната група плавно се прелива в клуба. Старите, утвърдени с годините членове (Валентин
Вълчев, Владимир Джаферски, Ветка Маринска, Дилян Добрев, Иван
Христов, Иванка Начева,
Кирил Радовенски, Мария Цоцова-Додова, Пенко Ценов, Петко Борисов,
Стефан Здравков, Цветко Стеев, Юли Пухалски,
Янка Пешева и др.) и новопостъпилите, привлечени от интересните инициативи млади литератори
работят съвместно. Скоро се отчита ясно изразена
тенденция към оживление
на литературната дейност
в Община Мездра. Стройната организация на клубните занимания (редовни сбирки във всеки първи четвъртък от месеца и
по 2-3 представителни мероприятия на месец) води
до реализирането на богати с проявите си творчески
сезони. През 2002 г. започва Лекторията „Курс по
творческо писане” в 2 части („Кратък курс по поетика” и „Специфика на художествената проза”), водена от доайена на Литературния клуб - д-р на п.н.
Мария Цоцова-Додова.
Поради идейни и стилови различия в началото на
третата година от съществуването на клуба, се отделят неколцина от по-зрелите творци (Владимир
Джаферски, Иван Христов, Петко Борисов, Цветолюб Цоков и др.) и сформират свой Клуб на свободните писатели, с председател Владимир Джаферски и печатен орган
„Литературен фар”. Двете литературни организации съществуват пара-

лелно в интелектуалното
пространство, но КСП е
независима, а не читалищна формация. Благородната конкуренция на автори
и печатни издания е благотворна и стимулира творците да работят още повдъхновено и да създават
все по-добри произведения.
Работата на Литературен клуб „Христо Ботев”
продължава и до днес, а
Клубът на свободните писатели за съжаление преустанови съществуването
си, поради смъртта на почти всичките му членове.
Към момента не излизат
и двата вестника - в. „Литературен фар” се издава
през периода 2004-2007 г.
и има 9 броя, в. „Литературен бюлетин” се списва и
отпечатва от 2001 до 2008
г. и има 22 броя преди да
спре по финансови причини.
Бившите и настоящи
членове на Литературната
група от 2001 до 2017 г. са
около 50 души: Адриана
Емануилова (починала),
Анелия Тодорова, Атанаска Дърводелска (п), Валентин Вълчев, Ветка Маринска (п), Виолета Генова, Владимир Джаферски
(п), Георги Георгиев, Георги Донински (п), Д-р Герго Цонков, Данка Кътова, Дарина Цветкова, Диана Иванова, Дилян Добрев, Димитър Воденичаров, Емилия Гарванска,
Ива Христова, Иванка Начева, Иван Алексиев, Иван
Рубелс (п), Иван Цветков,
Йордан Борисов, Калина
Арсенова, Калин Топалски, Кирил Радовенски,
Красимир Стефанов, Любомир Минковски, Любомир Радовенски (п), д-р п.
н. Мария Цоцова - Додова,
Милка Лалова (п), Милен
Димитров, Мирослав Гетов, Надежда Нинова, Невяна Серафимова, Николай Ненов, Олга Върбано-

ва, Павлина Русева, Пенко Ценов (п), Петко Борисов (п), Пламен Нецов,
Рени Митева, Росица Петкова, Светла Дамяновска,
Стефан Красимиров, Татяна Богданова, Теменужка Маринова, Тодорка Василева, Цветолюб Цоков,
Цветко Стеев, Цецка Тодорова (п), Юли Пухалски, Янка Пешева (п) и др.
Това са хората, които
допринесоха със своето
творчество за многобройните публикации в периодичния печат, стотиците участия в литературни
събития в Мездра, региона и страната, за създаването на добрата традиция
на общинските литературни конкурси. Това са творците, които завоюваха
стотици награди от регионални, национални и международни литературни
конкурси. Това са поетите
и писателите, представили достойно Община Мездра по време на срещите
със сродни организации в
градовете: Бяла Слатина,
Враца, Нови Искър, Своге, Севлиево, Роман и др.
Историята на Мездренската литературна
група е с отворен финал и
това е хубаво, защото, надявам се, още дълго в Летописната книга на Община Мездра ще се вписват факти от творческия
ни живот, които ще са повод за гордост и заслужено самочувствие и за нас,
и за ръководството на Общината. Защото Групата е
мястото, където се срещат
литературните поколения,
където взаимодействието на традиции и модерни
тенденции оформя лицето на съвременното изкуство. А Общината ни има
нужда от своите посланици в литературните среди
на България.
Честита 65-та годишнина, уважаеми литератори
от Община Мездра!
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Щом рог на изобилие
насити с плод земята
и някак ми е мило и
пълно на душата,

Капчице Рубинена

4

Дионисиеви мистерии

Гроздоберно е време, тракийско мракът е по-гъст и сладък и от шира...
В каменната шарапана, в ниското,
под загадъчният Перперикон,
на светлината на борови факли
момичета газят грозде черно-синкаво
и смехът им се носи от вдън пропастите
пригушвам босо лято в мен
Хей, живот любим, здравей,
на планината, чак до небесата... И обратно.
на воля да се скита,
После жреците на върха, под звездите огромни
в кръговрат със тайно рождество,
ще запалят последното старо вино и ще предсказват...
а бъдния намръщен ден
есен те спохожда листовей,
И ще бъдат строги и страшни. И невъзвратими
гощавам с топла пита,
а на пролет си зелено тържество.
ще са думите им... И ще са тъжна истина.
Но сега е рано, сега бълбука кръвта и лудее ...
да се окъпе в цветове,
Сега се пее, сега се танцува, сега се обича.
Целувайки с усмивка златните лъчи,
Някъде далече разказва и плаче вятъра,
със слънчевата рима,
радост в сърцето с жар тупти,
за любов невъзможна. Въздиша гората,
дори във върли студове
чужди тайни узнала. Вълци вият пресипнало
влюбена в твоето вълшебство,
поезия да има.
и се търкалят в тревата, пияни от нежност,
с надежда ме зареждаш често.
усмихнато загледани в необята...
Богиня Бендида препуска върху елена си,
Дарина Цветкова
по бели пътища и черни пътеки...
Надежда Нинова
Обхожда царството си от залез до изгрев
и ловува млади, пияни и луди момчета ***
от момчета да ги направи мъже.
Есенна носталгия
Есента е на прага. И вътре в мен.
Високо горе в небето изгрява съзвездие Лира
Студа ме плаши. А дъжда ме разплаква... Отлетя вече лятото на дързостта,
и луната става червена от кръвта на Орфей...
утихнаха плажовете самотни,
Когато топлината изгубвам за ден,
Някъде звънят камбанките на невидимо цвете
и потапят в безпаметен транс звяр и природа.
само
крясъците
на
нещастни
чайки
търся смисъла на всяко очакване.
поемат ударите на морските вълни. В тази нощ се отварят бронзовите порти на Ада...
Стари души и млади тела се къпят във ново вино Есента пристъпва с яростен замах. празнуват и живи и мъртви, над земята и под земята.
Играе вятърът... с мислите в мен.
в хербария на душата
Гроздоберно е време, тракийско... Дионисиево.
А сланите безпощадно ме смазват.
Какво значение има, че е ХХІ век?
събирам
спомени
и
грешки,
Чаят сутрин е пак подсладен.
Какво значение има...

Вихър се завихря всред гората
и върти в лудешки танц листата,
багри леят се във кафяво-жълто
и мъглите будят есенното утро.

А вечерите опустошително празни.
Любовта е живот. И всеки ден
необходимото хапче за цялост.
Носи на сърцето ми облик и тен,
които слънцето не успява...
За жалост.
Диана Иванова

Есенна вечер
След залеза в здрачни небеса
изгряват първи есенни звезди.
В короните на тъмни дървеса
лампа улична студено блести.
Високо в сребърното мълчание
месецът грее с каменно лице.
Градчето глъхне в бяло сияние,
студът прегръща с ледени ръце.
Притихнали в мрака листата
не падат, не трепват дори,
а клоните черни в тишината
в нощта сънуват зори.
Калин Топалски

ЕСЕНЕН ДЪЖД
Разплакани в тъмното
прозорците студено мълчат.
Дълбоко въздух поема вятърът
задъхан от дългия път.
Вън онемели дървета
сънуват пролетен сън.
Тихо пролайват псета,
самотни нейде навън.
Сгушени в облаци сиви
дремят на топло звезди.
Само месецът буден е скришом поглежда
в моите очи.
                 Тодорка Василева
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раздели и усмивки.
Изсушавам ги за топъл чай
в дългите нощи за утеха.
Есента облича в кафяво-жълто
улици, хора и треви.
Въздухът ухае на печени чушки
и примамливия мирис на тъгата.
Морави димитровчета
гледат мълчаливо
към заника на младостта ми.
Ароматът на дюли и есен
покорява желанието ми
за музика и багри.
Остава само топлата ласка
на немирно слънчево зайче.

               Светла Дамяновска

Павлина Русева

ДЯДОВАТА КЪЩА

По двора има дъх на гнили круши.
Под стряхата ни – мирис на отел.
Коминът само в спомените пуши.
С метлата само вятърът е мел.

Петдесет нюанса есен

На детството в зазиданата същност
се рови мисълта като с ръце.
Вървя в живота с дядовата къща –
на колче съм завързано дръвче.
Пред портата коприва избуява –
своя стража миналото слага.
В лехата вместо семе дреме плява.
Смок – самотник охранява прага.
Бравата е прашлясала и води
на детството под мекото крило,
в слънчевото лятно пълноводие,
в албумът, в който всичко е... било.
Виждам плетениците на времето
на вените си в генното писмо.
Нещо в мен лети, а заземеното
е твърдостта, отдето е дошло.
Сред спомена за дядовата къща –
на нощите безсънни свиден храм,
едни ръце корави ме прегръщат...
И в мислите си аз съм още там.

Рени Митева
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Кръговрат
Зора.
Лъчи.
На планината върховете пламенеят.
В долината
синкавият полумрак
в просъница бледнее.
Един орел
във синевата е крила разперил
и с писък слънцето посреща,
а острият му взор боде
поляните, грамадите отсреща.
Летят под него
пухкави дървета, храсти.
Понякога се стрелва жив, а пада като камък,
излита пак, на кръгове се рее,
че победителите винаги така го правят.
Една змия във ноктите му танц извива
изплашена от своя първи
и последен полет.
Понякога така небето се открива.
Оранжев залез.
Морно слънцето зад планини потъва.
Щурците лъкове по струните опъват.
В ливадите отсреща
самодиви сенките изправят пак.
Месечинката зад облачето ги одумва...
Божествен кръговрат.
Цветко Стеев

Казвам се: Есен
Зад черни очила Нощта претопля
уморени Залези със синкав тен.
По скулите й някак листопадно,
без следа разтича се и този ден.
Оглежда се в светулкови прозорци,
да открадне малко Огън без балтон.
Но обесена на всички свои свършеци
заспива пак на стария кашон.
В косите й замръзват вече клоните.
И някак много тъжна им е песента...
Орисаха я: Да бъде брокер на сезоните.
... и тя заплака с Есенни листа.
Цветелина Иванова

Събудено в най-тихите
сълзи
Очите на нощта са две сърца,
превърнали се в две дълбоки бездни.
Пристанища са. Тихи на скръбта,
в които вятърът, дори не шепне.
Косите ѝ са клонки на върба,
на тревите вечер тайничко нашепват.
На нощта са устните изстинала смола,
по която само тишините лепнат.
Ръцете ѝ... Ръцете ѝ са птици две,
избягали от утро, делнично и прашно.
И в техните пустинно-пясъчни криле
потъва всичко. И дори най-страшното.
Тогава времето пригалва със мълчание,
във себе си те сгушва и пълзи...
И миг преди съня, дарява ти признание,
събудено в най-тихите сълзи.

http://mezdra.bg
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Спомен за Инокентий

ВЛАДИМИР ДЖАФЕРСКИ ворят за Айше и нейната хубост, нах Йоан, царстово му небесно, та. Тогава изрекох, брате, Роме-

Старият монах Ромеил седеше
на високото, върху бялата скала.
За това място свещениците казваха, че е светло като истината
и чисто като молитвата. От дълги години монахът тук посрещаше пролетта. Сега той гледаше
към насрещните върхове, където ясно личеше дървеният кръст
- указание, че в тази местност
има манастир. Долу, ниско, Искър прави завой след завой. Във
водите му се къпеше слънцето,
изпълнило със сребристо сияние
цялата долина. До изострения му
слух достигаше меланхоличното
куркане на жабите, над ракитите
се стрелкаха към синевата на небето птици. Под самите му нозе
блестяха кубетата на манастира.
Още го нямаше зеленото царство, но Ромеил го усещаше с
цялото си тяло. То се долавяше от цялата щедрост на слънцето и веселите химни на птиците. Наслаждаваше се на почивката и често примигваше с малките си живи очи. Усещаше челото
си влажно, а мръсната, невчесана коса бе залепнала на слепоочията. Медножълтата светлина
на слънцето заливаше всичко наоколо и излъчваше задуха, която
караше стария човек да се унася
в дрямка.
Встрани от скалата, където
сега седи Ромеил, минава шосеен път. Монахът вече се канеше
да отвори яката на подрастника,
когато чу женски смях - звънлив и
безгрижен. Този смях събуди ехото и се разнесе далеч над балканската пустош. Зад завоя на шосето имаше ханче. Оттам сега идваха двама млади. Монахът отново
щеше да погледне към насрещните скали, където бе гледал досега замечтано, но момичето привлече вниманието му. То залиташе и трудно се задържаше на краката си. Личеше си, че е пийнало.
Иначе изглеждаше добре сложено. Тялото му бе гъвкаво и нежно, кестенявата коса падаше предизвикателно над очите. Макар и
отдалеч, Ромеил разбра, че момичето е младо и хубаво. Старият човек още дълго изпраща с очи
развеселената двойка.
Тъкмо мислеше да я упрекне за
светското любопитство и прочете
молитва, когато пред очите му застана Инокентий.
Игуменът стъпваше с едри
крачки по съседните върхове.
После черното расо се спусна
върху скалите като крило на огромна птица. Видението удивително приличаше на стария игумен, който Ромеил досега смътно си спомняше. Един шепнещ с
черковна напевност глас започна
да му говори.
От съзнанието на стареца изчезна всичко. Умореният мозък
превърташе едно далечно минало, което, по всичко личеше, силно го вълнуваше. Ръцете започнаха да треперят върху колената,
странна влага се показа във воднистосивите очи, погледът стана
замечтан и унесен.
- Ромеил, чуваш ли? Слушай за
моето падение. Не се разсейвай!
Сетне се помоли за спасението
на душата на раба божий Инокентий. Той е много съгрешил - шепнеше гласът.
По. целия вилает се носеше
славата на Рашидовата дъщеря.
на Айше. Тази вест бе спохотила
манастира заедно с богомолците.
Надсмиваха ми се старите братя,
защото когато започнеха да го-

по страните ми се показваше издайническа червенина. Някакво предчувствие ми подсказваше, може да е била и божия промисъл, че един ден ще зърна ненагледната красота на туркинята.
Мъчеше се още, че който веднъж
види Айше, тя завинаги оставала
в душата му.
Случи се така, че приказките за
прекрасната Айше секнаха. Богомолците от съседните села, които идваха на празнична литургия,
твърдяха, че тежка и неизлечима
болест е приковала на легло палавата Рашидова дъщеря. Разтревожен бил беят, та извикал лечители чак от Анадола, но всички
опити да се изцери дъщеря му останали напразни.
Един ден чухме конски тропот. Това се случваше много рядко, защото манастирските селения не допускаха стока да се движи из тях. Това разтревожи божиите служители и послушниците.
След малко пред черковната врата спря кон и се потропа на мандалото. Пръв отворих вратата и изтръпнах от изненада и страх. Пред
очите ми пръхтеше едър бял кон,
който риеше от нетърпение мекия
пясък пред портата. На него седеше наперено върху седло от сърма и чисто злато турчин с изящна
копринена чалма. Черна арнаутска брада покриваше лицето му,
от силяха му се показваха дръжките на тежки пищови. Но жълтистите очи на новодошлия гледаха
кротко и в тях раба божий Инокентий прочете тиха скръб.
Приближиха се и другите братя,
добили вече смелост. По-старите
познаха в конника самия Рашид
бей. Всички чухме думите му, произнесени на чист български език:
- Дъщеря ми смята, че ако се
моли на вашата света Богородица, ще оздравее. Въпреки волята си, отстъпих. Престоят й тук ще
заплатя в злато. Ако Аллах е милостив, може пък да се поправи.
Видя ли лицето на моята Айше да
излъчва предишната си радост и
красота, ей на тази скала ще издигна къща направо върху скалите. Това го казвам аз, Рашид бей!
Турчинът дори не изчака нашето съгласие. Отпусна юздите на
нетърпеливия кон и се отдалечи
в бърз и припрян галоп.
Бе празничен ден, това отлично помня. Богомолци влизаха с
наведени глави в светата обител.
Пак бе дъждовна и тъжна пролет.
Наоколо дърветата бяха натежали от цвят. Още не бе започнала
празничната служба. Камбаните
биеха бавно и тържествено. Изтръпнах, когато чух близо до мен:
„Пристига Айше“.
За миг само черквата опустя. Черковният двор се изпълни
с хора. Там бе спряла двуколка.
Неколцина въоръжени турци охраняваха Рашидовата дъщеря.
Те разбутаха с пушките си множеството. Страничната врата на
закритата кола се отвори и от нея
слезе Айше. Поведоха я към килията, която бе отредена за нея. Личеше си, че е слаба и изтощена, но
като видя около себе си толкова
хора се посъвзе и запристъпя гордо. Множеството гледаше след
нея. Снагата й като че ли пружинираше, а краката й едва докосваха земята. Изглежда, че това й
струваше усилия, защото преди
да влезе в стаята си, залитна. Турците я прихванаха, да не падне.
По нейно настояване тя остана
без лична прислуга. Старият мо-

много ме уважаваше, имаше ми
доверие. Остави ме да прислугвам на Айше. С радост и вълнение тичах до манастирското стадо в планината, откъдето носех
прясно мляко, наливах й от извора студена вода. Оставях до вратата двете стомни и се отдалечавах. Въпреки това отивах често
през дългите летни дни близо до
прозорците на прелестната Айше,
но кепенците стояха винаги плътно затворени и аз не можех да я
зърна.
Един ден, както правех винаги, оставих стомните до вратата и
се заслушах. Зад дебелите дъбови дъски чух учестеното, задъхано дишане на туркинята. От този
ден нямаше сън за мен. Мислено
благославях часа, в който я видях.
Чувствах се щастлив и мислех за
внезапно връхлетялата любов.
Тя вече бе превърнала неусетно живота ми в някакъв божествен сън. Изтерзан и отчаян, често падах нощем под прозореца на
Айше и дълго и горещо молех бога
да я спаси от тежката болест.
Отлично знаех, че моята любов
е запретена от канона. Това се
смята за смъртен грях, за отрова
на душата. В дългите и неспокойни нощи чувах гласове, които ме
изкушаваха и тласкаха към греха:
„Инокентий, не ставай аскет, не се
оставяй живота ти да премине в
душевни лишения, не помрачавай този хубав свят със сянката на
задгробното царство, което всички ни очаква! Любовта не е грях!“
Бе втората манастирска пролет
на Айше. Тъкмо оставих стомните
и чух песен. Гласът зад вратата бе
приглушен и мек. Тя пееше някаква песен, която звучеше като молба, като вик за помощ, кaто призив
към някой, който трябва да я избави от скуката, да утоли пламналата й кръв.
Изведнъж песента секна. Момичето сигурно бе усетило моето
присъствие. Усетих шум в главата. Сърцето ми замря и потта потече от всичките ми пори. Чувах
ударите на сърцето в слепоочия-

ил, тез грешни думи:
- Айше, обичам те пламенно и
всеотдайно. Искам само веднъж
да те погледна в очите и да умра.
Изминаха няколко мъчителни
мига. После ясно чух нейния плач
- тих и мъчителен. Между хлиповете едва долових: „Монахо, мой,
мили и бедни, мой монахо.“
Свестиха ме уморените бавни крачки на отец Йоан. Станах,
защото бях коленичил, направих
кръстен знак и бързо преминах покрай него. Старецът нищо не разбра. От този ден кепенците се отвориха. Два пъти видях усмивката на Айше и светлината на очите
й. Убедих се, че духът и красотата наистина са безсмъртни, те остават завинаги заключени в сърцето и ума.
Късно вечерта, когато всички
четяхме задължителната вечерна молитва, с очи отправени към
бога, откарали Айше. Не успях
дори да се сбогувам. Останалата
част от нощта прекарах пред олтаря. Със сълзи на очи молех бога
да ми върне любимата.
На следното утро пристигнаха
дюлгери. За няколко дена те построиха върху скалата къща, на
мястото, което бе посочено от Рашид бей.Инокентий като безплътен дух се повдигна и полетя над
скалите като някой огромен черен
бръмбар. За миг застоя високо в
небето. Сетне бързо се превърна
в малко тъмно петно.
Небето пламна. Планините станаха пурпурни, манастирът и Искърът потънаха в сянка. Слънцето лежеше червено върху далечни върхове. Личеше си, че другият ден ще бъде ветровит и дъждовен. Групата монаси, след като
бе търсила навсякъде стария Ромеил, най-после го откри на скалата. С мъка успяха да изправят
падналата върху колената му глава. Като изправиха и положиха изпитото като на светец тяло на Ромеил, всички видяха застиналата
на устните му усмивка. Разбраха,
че душата на светия човек бе отлетяла направо в рая.

http://facebook.com/mezdra
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Закъсняло признание
Знаеш ли какво е да обичаш?
Без задръжки, без причини, без условия?
Заради един – мнозина да отричаш,
заради миг на страстна еуфория?
Знаеш ли какво е да откриеш
две ръце, прегръщащи мечтите ти.
Тайно място, дето да се скриеш...
Две ръце... и смисъла на дните ти?
И поглеждала ли си в очите му,
да видиш в тях посока към безкрая?
Да знаеш, че си там – в мечтите му...
И вярваш... знаеш, че това е рая!
Сега си представи, че е далече
и дните ви са само сладък спомен.
Ръцете му не те докосват вече,
очите губят се във този свят огромен...
Настръхваш ли? Да? Значи го обичаш.
И дала си му всичко – и сърцето си.
Тогава престани да го отричаш!
И дръж го здраво, дръж го във ръцете си!
Повярвай, пуснеш ли го – тръгва си!
И няма втори дубъл любовта му.
Кошмарите без него сбъдват се...
Веднъж го губиш... губиш и страстта му!
И от мечтите ви остават само спомени.
Жарта превръща се във пепелище.
По бузите ти две сълзи отронени
напомнят само вашето огнище.
Теодора Лишева

Като бяла череша...
Обичта ми към тебе напъпи
като бяла череша.
Със страст я поливах,
но не мога да спра ветровете,
дето клоните кършат
и помитат неузрелия плод.
До безумие чиста,
увисна ненужна
над изкопания ров.
И се скита непотребна,
звучно дрънка във джоба
на морния делник,
после се дави
във нощно безлуние.
Ани Семерджиева
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Когато промениш себе си в Ада
...Катарзис, истински
катарзис, а след това разръчкваш пепелта на мечтите си и намираш все
още неизгорели парченца от миналото. Странно
е, нали? Как така в пепелта от бъдещето намираш
части от миналото?
Лесно е, драги. Бъдещето не може да съществува без миналото, както и
обратното. Всеки спомен
е бил мечта, всяка мечта
се превръща в къде добър, къде горчив... наистина горчив спомен.
Това е настоящето, драги. Розовите очила не помагат в случая. Виждаш
нещата реално, болезнено
и сухо. Така е след катарзис. Някои хора дори не
знаят значението на думата, а някои се предадоха и
погубиха животите си - ту
в миналото, ту мечтаейки
за по-добър живот. За подобри хора.
Ами ти? Не мечтаеш ли?
- попитах с почти изсъхнало гърло.
- Аз ли, драги? Аз вече
не мечтая. Не обръщам
глава назад, защото там
е страшно, повярвай ми.
Оставам тук, сега, в онази малка част от времето,
наречена „секунда реалност“.
И не, не ми харесва. Гадна е. И то по моя вина.
Борех се дълги години да направя нещо стойностно, да се докажа пред
хора, които никога няма
да ме разберат, защото
техните животи вече са
поели по свои собствени
коловози. Работех, всеки ден давах максимума
от себе си. Успях да постигна това-онова, но не
и това, което, смятам, ми
беше отредено. Майната
му! На кого му е притрябвало всичко това. По-важното е, че отдадох живота си на друг, без да искам
нищо в замяна. Направих

непосилното, после сринах всичко. И това на няколко пъти. Продължавам
да обичам. Това поне е хубаво. А дали?
За това мястото ми е
тук, драги. Тук, в Ада.
Тук, сред хилядите други
грешни души, които обитават планетата ни. Жалко, че не хванах автобуса към някоя друга планета, било то само в съзнанието ми. Виж, познавам
хора, на които им се отдава. Те изграждат един свят
на съкровени желания,
изпитват афинитет към
фигури и персонажи, които са напълно измислени. Дори желаят тези персонажи. Изпитват нужда от тях. Неистова нужда да бъдат техни спътници в живота... поне за един
филм време или за главадве от книга.
Не знам за твоите прегрешения, нямам никаква
представа какво си направил, колко болка си създал
или изпитал, но се моли!
Не на Бог, не на някаква
висша сила... Моли се в
Ада да монтират още три
климатика, че стана неописуема жега тук долу.
Още не я усещаш, но ледчетата в джин-а ми се разтапят на мига. Поне пилешкото винаги е топло, с
прекрасна коричка, а картофите са добре опечени.
Яко, а?
Стоях тотално стъписан, все още не осъзнавайки, че това объркано пост-социалистическо източноевропейско

градче трябва да се води
Ад. Та аз идвам от такова, израстнал съм в пъкъла на такъв град. Едва ли
би ме стреснала някаква
жега, с която, казано честно, вече започвах да свиквам. Самюъл ме прекъсна
от краткия си лиричен антракт:
- Когато си поставиш
план да не се обръщаш назад - следвай го, независимо какво са ти дали хората
в миналото. Щом са там, а
не са част от настоящето
ти - за по-добро е. А бъдещето е неясно. И колкото
и да е студено навън, колкото и гъста да е мъглата,
колкото и да пронизва вятърът - върви напред, защото онези, които навреме не повярваха на теб...
никога не са ти вярвали
напълно. Да, показвали са
някаква мнима загриженост, но повечето пъти са
били по-студени и от времето навън.
Какво има, драги? Да
не би да се сети за всички онези дребни душици, за които си си мислел,
че са семейството ти, а те
всъщност са били просто малка, порутена селска
спирка, покрай която минава бързият влак на живота ти ли? Да, такива са
- спирка, на която последният човек, който се качи,
беше една заблудена млада душа, която повярва,
че именно от тази спирка ще отиде далеч. Излъган си. Оближи си раните.
Тези хора имат собствени
грижи, така че не ги ми-

сли. Сега е по-важно дали
ще продължиш срещу вятъра, срещу пронизващите микроскопични капчици вода, които се забиват
в кожата ти. Е.. Ще продължиш ли?
Не знаех какво да кажа.
Целият ми живот беше
точно това - бягане срещу вятъра. Отдадох себе
си на всеки, който е пожелал да работим заедно, да
преследваме общи мечти и цели, а в деветдесет
и девет процента от случаите всеки е изтропвал
по една миризлива торена топчица в протегнатата ти за душевна милостиня, измръзнала от студ
ръка. Разклатих с неодобрение главата си. Как
може да съм бил такова...
дете?
- Да, по дяволите! Да,
ще продължа! - изхлипах по неописуем дори за
мен самия начин. Но наистина, писна ми да има
хора, които смятат това,
че грешките им ще останат ненаказани. Аз достигам върховете в живота си всеки ден и това, че
съм в Ада, да се надяваме - временно, не е причина да спра развитието си
и да сляза на същата онази спирка, от която се качих. Майната й на спирката, желая да достигна до
върха си!
- Така ми харесваш, драги ми Пол. Нека сега да
избутаме колата от калта.
Из „Катарзис“, Пол
Питърсън
Октомврийски спомен

Мъгливата Мездра
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Отлично представяне на СК “Атлет“
на мемориал в Койнаре
ЙОРДАН МАНЧЕВ

6 отличия на XXV-тия мемориал „Димитър Върбанов-Митето“ в Койнаре завоюваха представителите
на Спортен клуб „Атлет“ /
Мездра/. Бегачите окупираха челната тройка при мъжете на 12-километровата дистанция. 33-годишният треньор на клуба Йоло
Николов финишира първи
за 38:28 мин. Втората позиция беше за най-известния

му възпитаник Митко Ценов – 39:01 мин. Триумфът
на мездренския клуб завърши Иво Балабанов, който
финишира трети с време от
39:35 мин.
Дева-Мария
Драгиева
спечели бронзово отличие
при девойките на 6 км. Денис Владимирова се класира на 3-то място, а Ива Митова – пета в бягането на 600
м при момичетата до 14 г.
Мелани Венциславова бе

най-бърза на 600 м при момичетата до 12 г. Иван Драгановски и Ралица Йолова
затвърдиха доброто представяне на атлетите от Мездра с пето и шесто място при юношите и 12-годишните. Доайенът на
СК“Атлет“ Георги Митев
връчи почетен плакет по
случай XXV-тото издание
на мемориала на треньора
на КЛА“Спартак“ Даниел
Ненков.

Митко Ценов и Дева-Мария Драгиева Втора победа за децата на
отново първенци на шосеен пробег ОФК “Локомотив-Мездра“
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Националният рекордьор в дисциплината стипълчейз Митко Ценов спечели първото место на традиоционния шосеен пробег във Варна. Той бе организиран от СК „Черно
море – Атлетик“ Варна,
Българска федерация лека
атлетика и Община Варна.

Ценов и съотборникът
му от „Атлет“ /Мездра/
Иво Балабанов успяха да
се справят със Стоян Владков от „Дунав“ /Русе/, като
преодоляха
дистанцията от 6 км за 17:04 и 17:06
мин. Владков завърши на
метри зад тях със 17:09
мин.
Възпитаниците
на

СК„Атлет“ /Мездра/ отново доказаха, че са найдобри в бягането на дълги разстояния. Дева-Мария Драгиева отвя конкуренцията на 2 км за 6.40
мин. при девойките до
18 г. Стартът на пробега
бе даден от министъра на
младежта и спорта Красен
Кралев.

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Детският отбор на Общински футболен клуб „Локомотив-Мездра“ отбеляза втора
убедителна победа във футболното първенство Зона
„Враца“. Формацията, ръководена от треньора Иван Георгиев – Саки, разгроми като
домакин отбора на „Скала
2015“- с. Оселна с внушител-

ните 15:1.
Малките „железничари“
се представиха достойно и на
турнир в Бяла Слатина, който се проведе по програма на
БФСзасезонесен2017г./Футбол 7/. Децата от Общински
футболен клуб „ЛокомотивМездра“, родени през 2007г. и
2008г. премериха сили срещу
отбора на „Чавдар“-Бяла Сла-

тина. Въпреки малкото време
за подготовка, младите “локомотиви“ отстъпиха с 2:5 срещу домакините.
Следващият двубой на
децата на ОФК „Локомотив – Мездра“ ще бъде на
15.10.2017г. в Козлодуй. Тогава малките играчи ще премерят сили срещу представителите на „Ботев“ – Враца.

Първи общински турнир по тенис на маса ОФК „Локомотив-Мездра” стана победител
в III мемориален футболен турнир за деца „Семко Горанов”
AЛБЕНА МИЛАНОВА
ПАВЕЛ ПЕТРОВ

На 30 септември се проведе първото издание на
общинския турнир по тенис на маса. Състезанието
бе открито от кмета на Общината инж. Генади Събков. Той поздрави участниците и им пожела успех и достойно представяне.
„Нека спортната слава
на Мездра да се увеличава с още един спорт, който няма регистриран клуб,
но пък привлича много
знаещи и можещи ентусиасти.“, каза инж. Събков.
В Общинския турнир
по тенис на маса участваха 18 любители на спорта
във възрастова група „ученици VIII-XVII“ клас, а 10
състезатели се включиха в надпреварата в група „мъже“. При жените и
девойките няма подадени
заявки за участие.
Първата среща в група „А“ на състезанието
между мъжете беше между Павел Петров и Христо Кръстев, а в група „В“
един срещу друг се изправиха Георги Гергов – Тони
Чиренски.
В надпреварата между
юношите срещите в гру-

па „А“ откриха Персиян
Богданов – Борис Маринов, в група „В“- Мартин
Петров – Ивайло Илиев, в
група “С“- Цветан Росалийски – Богдан Богданов
и група „D”- Денис Маньовски – Любослав Валентинов.
В първото издание на
турнира се изиграха 64
срещи, като за съблюдаването на правилата и спортсменската игра следи главният съдия Евгени Йоловски. Негови помощници
бяха Христо Иванов и Самуил Коков. Секретар на
турнира беше Жанета Маринова.
След изиграването на
срещите в груповата фаза
на турнира за елиминационните сблъсъци се
класираха Цветан Росалийски, Георги Гергов,
Христо Кръстев и Веселин Вълков при мъжете, а при юношите в елиминациите взеха участие
Стивън Мильов, Преслав
Донков, Персиян Богданов, Мартин Петров, Марио Петров, Димитър Николов, Цветан Росалийски-младши и Любослав
Валентинов.
При мъжете до изненади не се стигна и на фина-

ла се класираха доайенът в тениса на маса Цветан Росалийски и Веселин Вълков. След оспорвана среща Вълков се увенча с победата с 4:1 гейма. В малкия финал Георги Гергов победи Христо
Кръстев с безапелационния резултат от 3:0 гейма.
При юношите за място на финала спориха
Стивън Мильов, Марио
Петров, Мартин Петров
и Любослав Валентинов.
В първата полуфинална
среща Марио Петров срази Стивън Мильов с 3:0
гейма, а Мартин Петров
елиминира Любослав Валентинов също с 3:0 гейма.
На финала Марио
Петров сломи съпротивата на Мартин Петров и с
4:0 гейма завоюва титлата при юношите. В спора за третото място Стивън Мильов се наложи
над Любослав Валентинов с 4:0 гейма. Наградите в турнира бяха връчени от кмета на Общината
инж. Генади Събков. Той
поздрави всички участници в турнира и им пожела догодина да покажат още по-добро спортно майсторство.

ПАВЕЛ ПЕТРОВ
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Общинският футболен
клуб „Локомотив-Мездра”
стана победител в III-я мемориален футболен турнир за деца „Семко Горанов”.
На II-ро място се класира отборът на ФК „Околчица”- с.Моравица с треньор
Юлиян Георгиев, III-ти
бяха децата от ФК”Скала
2015” - с. Оселна с треньор
Росен Николов, а IV-ти- отборът на СУ” Св.Климент
Охридски”- с. Зверино с
треньор Вихър Ганчев.
Станимир
Николовски от отбора на
ОФК”Локомотив-Мездра”
с треньор Иван Георгиев
бе определен като най-добър вратар на турнира, който не допусна нито едно
попадение в своята врата. Голмайстор на състезанието с 6 точни попадения
стана Явор Василев от отбора на ФК”Скала 2015”с.Оселна.
Наградите, купите, медалите и грамотите на участниците бяха връчени от
кмета на Община Мездра
инж.Генади Събков, основоположника на турнира и
бивш възпитаник на Семко

Горанов- Павел Марков и
дъщерите на забележителния мездренчанин- Галина
и Татяна Семкови.
Галина Семкова поздрави участниците в турнира
и техните треньори и призова младите футболисти
да не спират да спортуват:
„Спортът взема много,
но и дава много. Той ще ви
направи уверени, дисциплинирани и, както казваше
баща ми, ще ви направи истински хора. Желая ви успех”, каза още Галина Семкова.
В словото си кметът отбеляза, че с участието на
децата в турнира всички
ние отдаваме почит и уважение към нашия известен
съгражданин Семко Горанов:
„Сигурен съм, че някъде отгоре Семко ни гледа в
момента и че душата и сърцето му се радват, виждайки пълния стадион „Локомотив” . Поклон, Семко, и
успех, мили деца”, допълни инж. Събков.
Третият
мемориален
турнир по футбол за деца
„Семко Горанов“ бе организиран от Община Мездра и ОФК „Локомотив
– Мездра“. С него бе от-
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дадена почит към паметта на известния треньор,
футболист, спортен деятел и изтъкнат мездренчанин. Професионализмът
и отдадеността на Семко
Горанов към футбола найсилно липсваха в Мездра в
момент, в който този спорт
беше изправен пред дилемата за своето съществуване и
развитие от прекратяването
на дейността на предишния
футболен клуб „Локомотив 2012“. По тази причина
турнирът не се проведе през
2016 година, както беше
планиран в спортния календар. Тази година Общината и новосформираният общински футболен клуб възстановиха традицията, за да
могат малките спортисти на
Мездра да зарадват треньори, родители и съграждани
със своите умения.
В третото издание на турнира взеха участие 4 отбора
със 71 състезатели.Бяха изиграни 4 срещи, в които бяха
отбелязани 31 гола.
Надпреварата показа, че в
Общината расте талантливо
поколение, което ще ни радва със своите изяви на спортните терени и ще защитава
достойно честта на футболна Мездра.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Животът

Интересно
За рождения си ден
почерпиха:
Инж. Стефан Табаков, общественик - 10
октомври;
Петър Марков, бизнесмен - 11 октомври;
В следващите дни
рожденици са:
Доля Йотова, старши специалист „Об-

редни дейности“ в Общината - 18 октомври;
Георги Георгиев, поет
19 октомври;
О.р. полк. Любомир
Попов, бивш началник
на Транспортна полиция - 20 октомври;
Иван Тошев, общественик - 21 октомври

13 октомври 1813г. –
починал Софроний Врачански ( поп Стойко Владиславов);
17 октомври 1969г. – в
Мездра е открита първата
обща художествена изложба. Участват 66 художници от цялата страна със 150
творби. На фонда на бъдещата постоянна художествена галерия са подарени
50 от картините;
18 октомври 1912 г. – започва Балканската война;
19 октомври 1944г.Българската войска побеж-

дава немските военни формирования край Страцин;
20 октомври 1981г. – в
София тържествено е отпразнувана 1300-годишнината от основаването на
Българската държава.
21 октомври 1867г.умира Георги Стойков (
Сава) Раковски – български революционер и просветител.
22 октомври 1855г. –
Христо Г. Данов поставя
началото на организираното книгоиздаване в България

Исторически дати:
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Свободен вход в АК „Калето“
и уникалната църква в Царевец
АЛБЕНА МИЛАНОВА
ЙОРДАН МАНЧЕВ

Общината осигури свободен достъп на посетители в два от най-известните
културни обекта в региона –
Археологически комплекс
„Калето“ и средновековната църква „Св. Никола“ в с.
Царевец. По този начин Общината се включи в тазгодишните мероприятия, част
от Европейските дни на наследството /ЕДН/- съвместна инициатива на Съвета на
Европа и Европейския съюз.
Общоевропейската тема
на ЕДН 2017 е „Наследство и
природа: пейзаж от възможности“. Изборът й е продиктуван от все по-утвърждаващата се роля на културното
и природно наследство като
важен ресурс в социален и
икономически смисъл.
Кметът на Общината бе
сред посетителите на АК
„Калето“ и средновековната църква „Св. Никола“.
Храмът е заобиколен от стари надгробни паметници от
Възраждането и е единственият запазен в България с из-

цяло зидан иконостас и стенописи върху него. Инж.
Събков отбеляза, че църквата
пази духа на българщината и
духовността от XIII-XIV век.
„Сигурен съм, че всеки,
който посети църквата „Св.
Никола“ ще се настрои положително и ще почувства
енергията на нашите предци, защото духовността е
тази, която ни е запазила като
народ и държава.
В архитектурно отношение тази църква има своите
особености и автентичност.
Мисля, че зад камъка тук се
усеща и топлината на общуването със свръхестественото и помежду си. Нека намерим време да се почувстваме българи и да посещаваме подобни места и много
други туристически обекти, които са символ на българщината“, каза още инж.
Събков.
Легендата разказва, че
преди много години, когато
турците унищожавали православните храмове, тази
църква била пощадена, но
за да докажат на българите

,че не уважават християнските светии, с мечове изболи очите им по стенописните изображения. По-късно
боголюбиви селяни ги напълнили с восък. И така, макар и осквернена, църквата
„Св.Никола“ продължавала
през вековете да бъде крепост на българския, християнски дух и народност.
Много родители днес
бяха завели децата си и в
АК “Калето“. Сред първите малки посетители
бяха 6-годишната Стефани Иванова и 11-годишната Инна Врачовска. Децата бяха очаровани от природата и многобройните

Първа изложба на уникалния майстор-дърворезбар
АЛБЕНА МИЛАНОВА

Йоана, 2 години и 3 месеца

Нова творческа година за Центъра
за подкрепа за личностно развитие
С богата музикално-художествена програма бе
поставено началото на новата творческа учебна година в Центъра за подкрепа за личностно развитие в Мездра. Тържеството се състоя в залата за сценични изкуства в културната институция.
Програмата бе открита
от възпитаниците на Вокална група „Детски свят“
с художествен ръководител Анета Петкова. Те изпълниха песните „Празник без предели“ и „За моята България“.
Малчуганите Рая и Нанси рецитираха част от есето „Моят огън“. Малката
Йоана Лиловска изпълни
песента „Нека всеки каже
мога“. Новото попълнение в Центъра за подкрепа
за личностно развитие Борислава Стоименова изпя
вечния хит на Васил Найденов „Междучасие“.
Танцова
формация
„Sunny Girls” с художествен ръководител Цветелина Цинцарска представи

няколко танца, сред които
„Да танцуваме“ и „Waka
Waka”.
Тържеството завърши
с много подаръци, игри и
детски усмивки.
През настоящата учебна година в Центъра ще работят 12 групи в областите „Изкуство“ и „Спорт“.
Соня Цекова ще ръководи 3
групи в направление „Приказен свят“. Цецка Маринова ще оглави заниманията по изобразително изкуство. Христина Стоянова ще отговаря за подготовката на мажоретния състав. Анета Петкова ще е художествен ръководител на
вокална група, а Цветелина Цинцарска ще оглави
заниманията по художествена гимнастика. Христина Стоянова ще ръководи
подготовката по спортна
гимнастика. Галя Николова ще подготвя две групи
по хандбал. Атанас Георгиев ще ръководи заниманията по футбол на две групи,
като негов помощник ще
бъде Цветомир Събков.
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Първата изложба на уникалния майстор на произведения от дърво Тихомир Николов бе открита в АК „Калето“ от кмета на Общината
инж. Генади Събков. Над 20
произведения на талантливия
мъж от Мездра бяха подредени в една от залите на комплекса.
В началото на мероприятието ръководителят на археологическия комплекс инж.
Димитър Павлов поясни, че
произведенията на Тихомир

ще останат в обекта до края на
годината. След това Общината ще окаже съдействие творбите на Тихомир да бъдат изложени и в други градове на
България, за да могат повече
хора да се докоснат до таланта на мездренчанина.
Кметътпоздравимайсторадърворезбар за таланта, с който изработва уникални произведения. Инж. Събков каза,
че неудобствата, които Тихомир изпитва, са несъизмерими с таланта, който Господ му
е дал.

„Произведенията имат висока художествена стойност
и начинът, по който можем да
помогнем на нашия съгражданин и на себе си, е като закупим нещата, които ни харесват. Сигурен съм, че всеки един от нас ще остане доволен от това, което ще види и
ще си купи. Заедно с инж. Павлов ще закупим един от експонатите и ще го подарим на
наши близки или приятели“,
допълни кметът. Той изтъкна,
че добрината и човещината
нямат финансово измерение

забавления, които комплексът предлага. Археологически комплекс „Калето” е
олицетворение на 70- вековен кръстопът на цивилизациите, който разказва за човешката история
от медно-каменната, римската и тракийската епохи
до Средновековието. Хълмът е естествено защитен
и разположен на място, където се пресичат основни пътища, използвани от
дълбока древност до днес.
Комплексът е сред Стоте
национални туристически
обекта и е обявен за археологически паметник на
културата.
и призова повече хора да си
закупят от прекрасните произведения, като по този начин
ще подкрепят Тихомир.
За да подкрепят талантливия жител на Мездра, на изложбата присъстваха директорът на Комплекса за социални услуги за деца и лица
с увреждания в града Диана Вутова, Наталия Горанова – директор на Общинския
център за социални услуги
и дейности, потребители на
предлаганите услуги и представители на Съюза на инвалидите и Съюза на глухонемите.

Кръстът „Слънце“ в Кален вече е осветен

ПАВЕЛ ПЕТРОВ

Осветиха кръста-слънце,
който преди месец беше издигнат в мездренското село
Кален, за да закриля жителите и туристите в населеното място. Църковният ритуал
беше извършен от секретаря
на Врачанската Св. Митрополия отец Николай Костадинов. Той благослови кръ-

ста и местността около него
и призова присъстващите ,
когато гледат този кръст, да
си спомнят за Спасителното
дело на Исус Христос.
Ритуалът събра млади и
стари, които с възхищение
се наслаждаваха на майсторското дело на Въто Цолов.
Кметът инж. Генади Събков
отбеляза, че освещаването на

кръста е голям духовен празник за хората в цялата община.
„Този духовен празник го
сътвори Въто. Tова е трети подобен обект, който той
прави на територията на селото след паметника и параклиса. Поклон пред неговите
„златни ръце“ и пред енергията, която има“, каза още

инж. Събков. На освещаването присъстваха ръководителят на Катедра „Рисуване
и моделиране” в Университета по архитектура, строителство и геодезия -доц. Владимир Игнатов, близки и
роднини на майстора-каменоделец, сред които и 10-годишният му внук Александър. Кръстът на живота, определен от автора му като
кръст-слънце, е висок 7,5 метра. Изработен е от метал и
се издига на връх Гроздев камък.  
Със съдействието на Общината пространството около кръста ще бъде облагородено. Вече са монтирани
пейки и маси за посетителите. Общината ще търси възможност за поставяне и на
осветление на кръста, за да
може той да предизвиква възхищението на местните хора
и туристите и през тъмната
част на денонощието.

http://facebook.com/mezdra

