МЕЗДРА, 22 МАРТ - 5 АПРИЛ 2018 г.
Международен
танцов фестивал

Признание за
„Мездренче“
Талантливите
изпълнители от Детски танцов състав
„Мездренче“ при НЧ „Просвета 1925 - Мездра“ отново
представиха достойно България на международна сцена.
Възпитаниците на хореографите Йоанна и Мирослав Аспарухови завладяха сърцата
на жури и публика на Международния фолклорен фестивал на унгарската народна
песен, музика и танци Tiszta
Forrasbol “Din izvor curat”.
Той се проведе от 1 до 5 март
в гр. Търгу Муреш, област
Трансилвания в Румъния.
Талантливите
мездренски
деца бяха единствените чуждестранни участници на
фестивала. В оспорвана конкуренция на местни танцови
формации и вокални групи
за традиционен и популярен
унгарски фолклор, даровитите наши танцьори изнесоха
богата програма. Децата демонстрираха отлично владеене на танцови композиции от
Северняшката и Тракийската
фолклорни области на България. Талантите на Мездра
предизвикаха бурни аплодисменти с изпълненията „Северняшки танц“, „Копаница“,
„Джиновски танц“, „Тракийска сюита“, „Дайчово“ и „Тракийска китка“.
Отличното представяне на
даровитите деца и техните
хореографи се ознаменува и
с поредното признание за огромния талант, усилия и отдаденост. Танцьорите и техните
хореографи бяха удостоени
със специална награда и диплом за успешно представяне.

В този брой четете:

Уплаших се от бомбите
на стр. 2
Поука за младите
на стр. 3
Спортен празник
на стр. 3
Писмо до Сашко
на стр. 4
Изкуството да броим до
десет
на стр. 4

Мисъл на броя
Страх ме е не от злобата
на лошите хора, а от пасивността на добрите
проф. Андрей Пантев

ЦЕНА: 0,40 ЛВ.

БРОЙ 6 (424), ГОДИНА XVII
Традиционни конкурси

Наградиха отличените

АлбенаМиланова
На официална церемония
бяха наградени призьорите
в 15-то издание на Традиционната изложба-конкурс
„Жените в изкуството” и
Рецитала-конкурс „Жената
– майка и любима”. Конкурсите се организират от
Община Мездра и Общинския съвет на БСП.
По традиция уважение
към дамите-творци бе
засвидетелствано в навечерието на Международния ден на жената – 8
март. Официални гости на
събитието бяха: Валери
Жаблянов - народен представител, Ивайло Лиловпредседател на Областния
съвет на БСП, д-р Илиана
Михайлова – председател

на Общинската структура
на БСП, Надежда Захариева – заместник-министър
на културата по времето
на министър Стефан Данаилов, известна българска поетеса и председател
на журито на конкурса
„Жената - майка и любима”, Наталия Христова –
общински съветник и член
на журито, общественици
и ценители на изкуството.
Светла
Дамяновска,
гл.експерт „Култура и художествена галерия“ и
председател на Литературен клуб „Христо Ботев“
представи авторите и произведенията, участващи в
изложбата-конкурс и акцентира на разнообразието от техники и стилове.

В тазгодишното издание
на конкурсите се включиха 15 художнички: Ана
Николова, Елеонор Иванчева, Емилия Гарванска,
Ивелина Ивова, Кристина
Котларска, Мария Цолова, Нели Стоянова, Петя
Василева, Рени Митева,
Силвия Петкова, Светла
Дамяновска, Светла Караджилска, Стела Цветкова,
Теменужка Маринова и
Цветана Христова. Поетесите бяха: Галя Василева,
Дарина Цветкова, Диана
Иванова, Моника Генова,
Надежда Нинова, Павлина Русева, Рени Митева,
Тодорка Василева и Теменужка Маринова.
Първо място в изложбатаконкурс „Жените в изку-

ството“ зае Нели Стоянова със своя „Натюрморт“.
Второто място бе присъдено на Светла Караджилска и картината „Цвете“,
а трето на Рени Митева и
творбата „Път“.
След награждаването на
талантливите художнички,
участничките в поетичния
конкурс поднесоха на присъстващите впечатляващ
рецитал. Жури с председател Надежда Захариева
и членове Лъчезар Еленков и Наталия Христова
оцени творбите. Надежда
Захариева благодари на
мездренските творци за
възможността да споделят емоциите си и изрази
своето задоволство от поетичните творби.
Първа награда в поетичния конкурс бе присъдена
на Рени Митева, а нейни подгласнички станаха
Диана Иванова и Росица
Петкова. Поетесата Галя
Василева бе отличена с
поощрителна награда.
Преди тържествената вечер председателят на журито се срещна с кмета на
Общината. Г-жа Захариева и инж. Генади Събков
обмениха мисли за необходимостта от реформа в
сферата на образованието
и ролята на изкуството в
съвременния свят.

Услуга

„Осигуряване на топъл обяд”
Първата Панорама на образованието за 2018 г. в област Враца ще стартира от Мездра. Тя се организира от Общината и
Регионално управление на образованието - Враца. Представянето на учебните заведения, броя паралелки и профилите,
в които ще имат възможност да се обучават деца и младежи
от Общината през учебна 2018/2019 г., се проведе на 22 март
т. г. от 10:00 ч. пред сградата на Общинска администрация.
В „Панорама на образованието – Мездра 2018“ се включиха: ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ
“Иван Вазов“, ПГ по Механизация на селското стопанство,
ПГ „Алеко Константинов“, ОУ „Васил Кънчов“ - с. Моравица и СУ “Св. Климент Охридски“- с. Зверино.
Съгласно Държавния план-прием през новата учебна година в професионалните училища в Общината след VII клас
ще бъдат разкрити 7 паралелки. В СУ „Св. Климент Охридски“ - в с. Зверино ще се сформира една паралелка, профил
„Предприемачески“. Две паралелки ще бъдат разкрити в СУ
„Ив. Вазов“. В едната младежите ще се обучават в профилите „Организатор на интернет приложения“ и „Електронна
търговия“, а в другата ще обогатяват познанията си за чуждите езици.
на стр. 2

http://mezdra.bg

Девет допълнителни целеви групи вече ще имат възможност да получават топъл
обяд в социалната трапезария, помещаваща се в Общинския център за социални услуги и дейности. Сред
тях са лица и семейства,
подпомагани по Наредба №
РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на
целеви помощи за отопление, които получават месечни помощи за отглеждане
на дете до една година, по
реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи за
деца (ЗСПД). Потребители
на услугата вече могат да
бъдат и лица и семейства,
получили еднократна помощ за ученици, записани
в първи клас, по чл. 10а от

ЗСПД; лица с трайни увреждания, с определено право
на чужда помощ, които имат
ниски доходи и получават
месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ;
лица и семейства, които получават месечни помощи за
отглеждане на дете с трайно
увреждане по реда на чл.
8д ЗСПД. Към допълнителните целеви групи спадат и
лица и семейства, получили еднократни или месечни
помощи, предназначени за
превенция и реинтеграция,
отглеждане на детето при
близки и роднини и в приемни семейства по реда и
условията на Правилника
за прилагане на Закона за
закрила на детето (ППЗЗД);
на стр. 2

Младежите

с призови
места

Даровитите младежи от
Сдружение „Ново поколение
на талантите“ заеха призови
места на четвъртото издание
на Националния конкурс за
млади изпълнители на популярна песен „Песенна палитра“ - Карлово`2018. Надпреварата се проведе на 3 и 4
март в града на Апостола.
Възпитанициte на музикалния педагог Тони Яшова отново представиха отлично
Мездра в оспорвана конкуренция от над 350 участници
от цялата страна.
Натали Цолова спечели наградата за най-добре изпята
песен на родолюбива тематика. Вокална група „Wings” завоюва II място, а малчуганите от „Little Wings” заеха III
място. При индивидуалните
изпълнители Александър Георгиев се нареди на III място.
Участниците в тазгодишното
издание на конкурса изпълниха по две песни на български език, а представянето им
беше оценено от петчленното
жури с председател композитора Хайгашод Агасян.

Кметът издаде

заповед за
почистване
В срок до 5 април кметовете
и кметските наместници на
населени места в Общината
трябва да предприемат адекватни и ефективни действия за
почистване на речните легла и
прилежащите им територии от
нерегламентирани замърсявания с отпадъци (битови, строителни, биоразградими отпадъци и торов отпадък, отпадъци
от опаковки и др.). Това гласи
Заповед № 152/08.03.2018 г.
на кмета на Общината инж.
Генади Събков. До 9 април т.
г. кметовете и кметските наместници трябва да изготвят и
представят в Общинска екологична инспекция обобщен доклад за извършените дейности
по почистване на речните легла
и прилежащите им територии
от нерегламентирани замърсявания.
Общинско предприятие „Чистота“ следва да предприеме
ефективни действия за почистване на отпадъци от пътните
отбивки, канавки и прилежащите на пътя терени на общинската пътна инфраструктура.

http://facebook.com/mezdra

Кръговрати

„Осигуряване на топъл обяд”

от стр. 1
лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и
аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на
установеното индивидуално ниво на материално лишение и
лица и семейства, настанени в приюти и центрове за временно
настаняване.
Прясно приготвената храна се предоставя по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Основни целеви групи за предоставяне на топъл обяд са лица
и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на
чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се
грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално
подпомагане“; семейства и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи
и имуществото си. Потребители на услугата са и скитащи и
бездомни деца и лица, и лица от уязвими групи – граждани на
трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
Заявления-декларации по Операция „Осигуряване на топъл
обяд“ ще се приемат в сградата на Социалния комплекс, стая 113.

от стр. 1
В ПГ „Ал. Константинов“ ще бъдат разкрити две професионални паралелки. В една младежите ще се обучават в
професиите „Ресторантьорство“ и „Кетъринг“. Втората
професионална паралелка в учебното заведение ще бъде
разделена на две: 13 от учениците ще получават знания по
професиите „Готвач“ и „Производство на кулинарни изделия и напитки“, а останалите 13- по професиите „Сервитьор-барман“ и „Обслужване на заведения в общественото
хранене“.
Две професионални паралелки ще бъдат сформирани в ПГ
по МСС. В едната ще се осъществява обучение по професиите „Техник по транспортна техника“ и „Автотранспортна техника“. Втората паралелка в учебното заведение ще
бъде дуална и ще е разделена на две- 13 от учениците ще
добиват знания за професиите „Електротехник“ със специалност „Електрообзавеждане на железопътна техника“, а
останалите 13- по професия „Техник по железопътна техника“ и специалност „Локомотиви и вагони“.
Официални гости на тазгодишната Панорама на образованието в Мездра бяха: г-жа Малина Николова- областен
управител на Област Враца, инж. Генади Събков- кмет на
Общината, г-жа Галина Евденова- началник на РУО-Враца,
представители на учебните заведения, бизнеса и работодатели в Общината.
От 18:00 ч. в Дома на железничаря се проведе и обща родителска среща, на която в детайли бяха представени иновациите в сферата на обучението през новата учебна година и възможностите за професионална реализация.

СЪОБЩЕНИЕ
Бюро за социални услуги към Общински център за социални услуги и дейности - гр. Мездра, предлага нова
безплатна социална услуга - Специализиран транспорт,
снабден с рампа за инвалидни колички, предназначен за
хора с увреждания, трудно подвижни лица, лица с двигателни увреждания, лица, придвижващи се с помощни
технически средства (инвалидни колички, бастуни, патерици, проходилки), за посещение на административни
институции, лечебни заведения, лични лекари и др.
Желаещите да се възползват от услугите е нужно да
се обадят на тел: 0910/9-33-54 или на място в Социален
комплекс - гр. Мездра, ул. „Иван Вазов“ №2, (бивше АПК),
етаж 1, стая 113 за записване на дата и час.

http://mezdra.bg
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Читателят споделя

Уплаших се от бомбите

Цветана Лилова,
с. Типченица
Дори сега, когато пиша, ми
се иска да може никога да не
си спомням за този ден. По
време на войната бях дете.
Страшно беше. Вечеряхме
рано, да не палим газената
лампа за икономия. От друга страна, ако светеше, завесвахме прозореца с черга,
заради американските самолетити, да не ни бомбандират. Един ден бях овчарка.
Изпуснах овцете в нивата.
Лошо. Страх, че съм направила беля. Другият страх –
от самолетите, от бомбите и
куршумите им.
Бях на осем и половина години. Беше пролетта на 1944
г. Овчарка съм. Имахме къща
в село. Но там живеехме
само зимата, като татко хо-

деше всеки ден на кошарата,
защото там ни бяха овцете,
козите, кравите, магарето,
кокошките и кучето. Тогава
не се крадеше. Достатъчно
беше да сложиш резето на
входната врата и се знаеше:
Не влизай, няма никой.
Та този ден за проклетия
овцете влязоха в нивата.
Аз ги изпъдя от едната
страна, те влизат от другата. А нивата висока, колкото мен. Отгоре небето се не
вижда от самолети. Бучат,
вият с все сила и правят
какви ли не фигури. Гоня
овцете, зяпам самолетите,
мама вика, крещи от кошарата. Страх от самолетите,
страх от мама за белята.
Яд на овцете, че не мога
да им надвия, да ги изгоня. Ужас! Изведнъж - тряс,

бум и още един път, и пак...
Край. Изчезнаха самолетите. Мама дойде, прегърна
ме и заплака.
- Нали виждаш, че има самолети, бягай от тях, остави овцете!
Какво ли е изпитвала мама
тогава?
След обяд мина един човек и каза на мама:
- В село са пуснати три
бомби. В местността „Шумир“, а хората се били
скрили на „Връбля“ - близо
до „Шумир“.
Стрина Димитра, жената на
чичо, беше болна и е била
там. При бомбардировката
до краката и паднало парче
от бомбите. После направихме мотики от него. За този
ден не искам да си спомням...
Нито за американците...

Връщаме се към публикуваното

„Елате хиляди младежи“

Райна Владинова
Браво на автора Иван
Братинов, добре го е написал, но в статията си е
пропуснал първите две
средношколски бригади,
организирани през 1959 г.
на територията на Мездра.
А те може би са първите в
окръга. Средношколци с
командир Стоян Петров –
учител по математика, работиха 30 дена на шосето
Мездра – Боденец. Няма
и дума за тях, нито имена,
като Мици Димитров, Любомир Леонкиев, Гроздан
Георгиев, Павел Мишев,
Любен Иванов и др.
Другата бригада беше на
работа в селското стопанство с командир Георги
Тодоров – учител по български език, със заместник
командир Райна Владинова – студентка в Агрономическия факултет в София.
Тридесет дена бяхме на
полето, където жънехме,
събирахме сено, окопавахме царевица, лозя и др.
В бригадата участваха
младежи и девойки, като
Илинка Кирова, Генка Ге-

оргиева, Иванка Мишева,
Виолета Вълкова, Евгения
Георгиева, Гаврил Георгиев, Симеон Лилов, Николай Василев, Веселина
Георгиева и др.
Нито един от ръководството на тогавашния
Комсомол, нито Асен Георгиев, нито Иван Братинов посетиха споменатите
обекти, за да видят как
тези млади хора се трудят
и вечер почиват в училище
„Христо Ботев“. Къде бяха
организаторите на тези
бригади да видят как тези
14-15 - годишни ученици

се трудеха 30 дена и не
пожалиха труда си в тези
горещини.
Похвала за труда на нашите две бригади нямаше
- от започването до завършването на бригадата,
нито благодарност. И сега
в публикацията „Елате
хиляди младежи“ няма
и дума за тях. Не е късно
да се попълни с тези две
средношколски бригади,
да се изкаже чрез вестника
благодарност на тогавашните младежи, дали своя
труд в далечната 1959 година.

Среща с твореца

Павлина Русева
Неотдавна в читалнята на
читалищната библиотека бе
представена най-новата книга
на твореца Йордан Борисов
„Тайни на поезията и прозата“монография в стихове. Йордан
Борисов е роден в село Руска
Бяла през 1928 година и през
март тази година чества 90-годишен юбилей. Бил е учител
в Добруджа, Родопите, Видинския и Врачанския край.
Има педагогически разработки и научни статии,носител
на първи клас квалификация. Издал е 40 стихосбирки,
повести,романи, сборници и
пиеси. Най-новата му книга
е посветена на овладяване
художествените и поетични
изразни средства и е посветена на младите и начинаещи
любители на художественото
творчество. Йордан Борисов
нееднократно отправя своето поетично напътствие към
сегашните автори, пишещи с
„пачето перо на Паисий“- да
четат и рецитират стиховете
на българските поети , световните руски и чужди класици,
на различните стилове и техники на писане. Чрез 14-те
стихотворения в тази книга
авторът припомня най-добрите поетични образци в литературата за поетичните изразни
средства и похвати.
Свои мнения за представяната книга изказаха Павлина Русева, Калин Топалски, Иванка
Начева. Присъстващите имаха
възможност да зададат въпроси на Йордан Борисов за свободния стих, за важността на
ритъма и различните поетични стъпки, и др.

СЪОБЩЕНИЕ

Средношколска бригада в Мездра - 1959 г.
(Райна Владинова е 2-та, на 2 ред от ляво на дясно

Предварителна информация

Пролетен спортен празник
Близо 170 възпитаници на
градските училища ще се
включат в пролетния спортен празник, организиран
от Общината за втора поредна година. Надпреварата под надслов „Пролетта
е вече тук“ ще се проведе
на 21 март т. г. /сряда/ на
изкуствения терен на стадион „Локомотив“. В пролетното забавление ще
се включат деца от I до
VII клас от трите градски
училища- ОУ „Хр. Ботев“,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Ив. Вазов“.
Участниците от началния
и основния етап на обу-
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чение ще премерят сили,
бързина и ловкост в 4 щафетни игри: „Раци“, „Скачане с чували“, „Бързи
смели, сръчни“ и „Стрелба в обръч“. Според регламента, всеки отбор ще
се състои от 8 състезатели
за I-IV клас и от 6 състезатели за V-VII клас. Всяко
училище ще има право да
състави един или повече
отбори, които да го представляват в състезателните
игри.
След приключване на игрите кметът на Общината
инж. Генади Събков ще
награди
победителите.

Призьорите в отделните
дисциплини ще получат
грамоти, а всички участници и талони с номера,
чрез които да участват в
томболата с множество
предметни награди. Чрез
сбора от точките, събрани
в хода на четирите състезателни игри, ще се излъчени комплексен победител в спортния празник.
При неблагоприятни метеорологични
условия
пролетният спортен празник ще се проведе на 27
март от 14:30 ч. на изкуствения терен на стадион
„Локомотив“

Община Мездра уведомява,
че от 1 февруари започна събирането на местните данъци и такси.
Съгласно ЗМДТ за 2018 година са определени следните срокове за заплащане на:
1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата
сума в срок до 30 април се
прави отстъпка 5 на сто.
2.Данък върху превозните
средства
I вноска до 30 юни
II вноска до 31 октомври
На предплатилите цялата
сума в срок до 30 април се
прави отстъпка 5 на сто
3.Патентен данък
Данъкът се внася на четири
равни вноски, както следва:
за първото тримесечие до
31 януари
за второто тримесечие от 1
февруари до 30 април
за третото тримесечие от 1
май до 31 юли
за четвъртото тримесечие
от 1 август до 31 октомври
За повече информация:
www.mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Действие
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За трета поредна година

Пролетен полусезон

Читалищен конкурс
„Георги Тодоров” – 2018 г.

Локомотивци стартираха с победа

Детският отбор на ОФК
„Локомотив Мездра“ се
изкачи на II място във
временното класиране на
първенството „Зона Враца“ след победа над тима
на ФК „Чавдар“ - Бяла

Слатина с 2:0 в отложения
мач от есенния дял на първенството. Двете точни
попадения за общинския
отбор отбеляза Рич Емил
Данов. Следващата среща
от 12-ят кръг на първен-

ството се проведе на 17
март на градския стадион „Локомотив“ в Мездра
между отборите на ОФК и
ФК „Торпедо“ - Борован,
който завърши с 9:1.
Поради отлагане на 14-я

кръг от пролетния полусезон на мъжете в „А“ ОФГ
между отборите на ФК
„Манастирище” и ОФК
„Локомотив - Мездра“, на
11 март на изкуствения
терен на стадион „Локомотив“ се изигра контрола
между общинския отбор
и ФК „Ботевъ“ - Брусен.
Срещата завърши 4:1 за
ОФК. За превъзходството
на общинския тим се разписаха: Кирил Кръстев и
Валдемар Стоянов, а два
гола отбеляза Любослав
Петров. Следващият мач
на мъжкия отбор на ОФК
се проведе на 18 март 2018
г. в с. Гложене срещу ФК
„Септември“ и завърши с
резултат 3:1.
Соб. инф.

Информация

за любителите на футбола

Д-р Тотко Найденов,
редактор на в. „ Български
лекар“
Колегата д-р Герго Цонков от
Мездра, педиатър и личен лекар, издаде поредната си книга
с публицистика и балетристика. Познавам го като ревностен защитник на истината,
публикувал е десетки разкази,
фейлетони и статии в местния
и централен печат, автор на над
20 книги.
Завършил е медицина в София.
През по-голямата си част от професионалното си поприще е работил като завеждащ Детско отделение на Общинската болница
в Мездра. Оглавявал е и Детското
отделение в Ботевград. Понастоящем продължава да работи като

Поука за младите
личен лекар, все така неуморен и
всеотдаен.
Тук публикувам част от статията
му „Вместо благодарност“ отпечатана в новоизлязлата му книга:
„Главен лекар, специалист по
неврология, изпълнява молбата на новозавършил колега да
бъде преразпределен в хирургичното отделение на родния
му град. Той обаче припада,
като наблюдатва първата операция. Главният лекар му
предоставя възможност да си
избере друго отделение. Момчето избира неврологичното.
Минават години. Шефът вече
е пенсионер. Съвсем случайно,
отишъл да посети болната си
съпруга, която се възстановява
след инсулт, забелязва въпрос-

ният колега да преглежда пациент. Заявява му, че само малко
се е простудил и понечва да
го отпрати към дома. Възрастният опитен невролог, извинявайки се, му привлича вниманието към започващ менингит.
Вместо да получи разбиране и
благодарност за неочакваната
полезна консултация, самонадеяният многознайко му отговаря цинично ( пред пациента!?): „Я стига бе, чичка. Ти си
бита карта.“
И достолепният колега –
„чичка, бита карта“, който
навремето го е спасил от нежелано разпределение, си замълчава огорчен. По-късно
става известно, че пациентът,
на когото „му няма нищо“, е

Регламент: Право на участие имат всички жители на Община Мездра, навършили 18 години, включително учениците
от 11 и 12 класове.
Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани,
придружени със запечатан плик, съдържащ личните
данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
1.Поезия - приема се до 1 (едно) непубликувано стихотворение;
2.Художествена проза - приема се до 1 (един) непубликуван
разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
3.Краезнание - приема се до 1 (един) непубликуван текст,
не по-дълъг от 3 машинописни страници;
Срок: Приемането на творбите приключва на 20.04.2018 г.
Текстовете се предават на Валентина Цекова в НЧ ”Просвета
1925 - Мездра” или по пощата, на адреса на читалището:
гр. Мездра - 3100,
ул. ”Просвета” № 2
НЧ ”Просвета 1925 - Мездра”
(за литературния конкурс)
Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на
27.04.2018 г. в Читалището - с. Боденец.
Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда „Георги Тодоров”.
Всички автори получават грамота за участие в конкурса.

Регламент

Програма за сезон пролет 2018г. Деца и футбол 11
17.03.2018 г., 10.30 ч. - ОФК „Локомотив - Мездра“ - „Торпедо“, с. Борован
31.03.2018 г., 10:00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Любимец“, с. Търнава - деца
28.04.2018 г., 10.30 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Септември“, с. Гложене - деца
26.05.2018 г., 10:30 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Дунав“, с. Селановци
Програма за сезон пролет 2018г.- юноши младша възраст
23.03.2018 г., 15:30 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Ботев“, с. Криводол
13.04.2018 г., 16:00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Ком“
27.04.2018 г., 16:00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Първа Атомна“
25.05.2018 г., 17:00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Ботев“, Враца
Програма пролет 2018г. „А“ ОФГ - мъже
10.03.2018 г., 15.30 ч. - „Манастирище“ с. Манастирище - ОФК “Локомотив - Мездра“
18.03.2018 г., 15.30 ч. - „Септември“ с. Гложене - ОФК “Локомотив - Мездра“
25.03.2018 г., 15:30 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Ботев“ с. Криводол
31.03.2018 г., 15.30 ч. - „Монолит“ с. Манастирище - ОФК “Локомотив - Мездра“
08.04.2018 г., 17:00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Ботев“, с.Рогозен
14.04.2018 г., 17:00 ч. - „Огоста“ с. Хайредин - ОФК “Локомотив - Мездра“
28.04.2018 г., 17.00 ч. - „Искър“ гр. Роман - ОФК “Локомотив - Мездра“
06.05.2018 г., 18:00 ч. - ОФК “Локомотив-Мездра - „Ботев“ - „Ботев“ с. Бърдарски геран
12.05.2018 г., 18.00 ч. - „Миньор“ с. Згориград - ОФК “Локомотив - Мездра“
20.05.2018 г., 18.00 ч. - ОФК “Локомотив - Мездра“ - „Балкански“
26.05.2018 г., 18.00 ч. - „Околчица“ с. Моравица - ОФК “Локомотив - Мездра“

Отзив

изпратен в инфекциозното отделение именно с менингит.
КОМЕНТАР. Всеизвестна истина е, че самонадеяността и
горделивостта са най-лошите
съветници на лекаря. Навремето и аз, новозавършил, се
изсмях високомерно на пенсиониран фелдшер, който бе
поставил – и то без преглед!
- диагноза на вуйчо ми „бронхопневмония“, а аз вече го бях
преслушал и заявих, че му няма
нищо, също като мездренския
фукльо. В този момент дойде баща ми. Прегледа вуйчо и
посочи: „Тук има пневматичен
участък“. Впоследствие рентгенът го доказа.
Споделям тази срамна случка
за поука на младите.

за провеждане на събор на читалищни фолклорни групи и
изпълнители
“Де е българското”
Място: КОМПЛЕКС “ДЯДО ЙОЦО ГЛЕДА…” С. ОЧИН ДОЛ
Дата:13 май 2018 г. – неделя
Съборът се организира от Община Мездра и Сдружение
“Искърско дефиле”. Целта на събора е да даде възможност за
сценична изява на читалищни изпълнители, представящи
фолклорното богатство и уникалност на своя регион. В
събора могат да участват:
- Певчески групи и индивидуални изпълнители
- Танцови групи и индивидуални изпълнители
- Инструментални групи и индивидуални изпълнители
Изпълненията на групите – до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители – до 6 мин.
За всеки индивидуален участник или група се попълва отделна заявка. Всяко читалище може да участва с до двама
изпълнители в жанр.
Разходите за път и храна са за сметка на изпълнителите.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти.
В събора могат да вземат участие (да разкрият сергии)
майстори на художествените занаяти. Община Мездра си
запазва правата за заснемане и звукозапис.
Срок за подаване на заявките – до 20 април 2018 г. на адрес:
Светла Дамяновска, Община Мездра
ул. “ Хр. Ботев” № 27, 3100 гр. Мездра,
или на e-mail: s.dam@abv.bg
До 4 май 2018 г. на участниците ще бъде изпратена програмата на събора.
За контакти :
Светла Дамяновска – гл. експерт „Култура и ХГ” – тел.
0885 983 283

СЪОБЩЕНИЕ
Службата по геодезия, картография и кадастър Враца съобщава, че на основание чл.46, ал.1 и чл.35,
ал.3 от ЗКИР са обнародвани Кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на гр. Мездра, община Мездра, област
Враца в ДВ, бр.12/06.02.2018г.
В 30-дневен срок от обнародването в „ Държавен
вестник” заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Враца и в Община
Мездра в срок от 6 февруари 2018 год. до 7 март 2018
год. включително.
СГКК- ВРАЦА

Думите отлитат, написаното остава
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Открито

Писмо до Сашко
Кирил Радовенски
Познавам те от близо 30 години, но не знаех, че си такъв мерзавец. Едва наскоро, когато те чух какви гадорий изсипваш срещу Русия и руския народ, те прецених
от истинската ти страна. То бива човек да е без съвест,
но твоят случай е патологичен. Как можеш да говориш
глупостите си, че Русия е обявила войната единствено
заради имперските си интереси и стремежа си да стигне до Проливите! Нещо повече – била ни поробила! Как
можеш да се съмняваш във военната подготовка и героизма на руските войници! Как можеш да твърдиш, че
сме щели да се освободим и без Руско-турската война!
Как можеш да лъжеш, че руските щикове са донесли не
свобода, а окупация на българските земи! Защо развращаваш Историята? Ти човек ли си, или питекантропос?
Разбирам, че си заслепен от омраза към великата страна,
но защо трябва да го показваш пред целия свят? На кого
служиш и на кого искаш да се харесаш? Срам нямаш ли ?
Предлагам ти да таиш злобата в душата си, не да я излагаш на показ, защото ставаш жалък, смешен и си просто
мекотело нищожество. Бъди си знаменосец на шепата
русофоби, които плюят върху светините, но помни, че
има Видовден. Всичките гнусотий се връщат двойно и
тройно на производителя им...
Предлагам ти, „драги“ ми Сашко, незабавно да потърсиш най-близката психиатрия. Ти се нуждаеш не
само от хапчета, но от сериозно, продължително и
мъчително за лекарите лечение. А в болницата би
трябвало на първо място да ти направят едно основно изследване на ДНК-то. Сигурен съм, че няма да открият нито клетка българска. Та ти и по външен вид
приличаш на черкезин! Потомък на Джамболет ли си?
П.П.
Някой може да попита, кой е този Сашко? Това не е толкова важно. Има го, жив е и пращи от преяждане. Тревожното е, че не е единствен. Нароиха се, като гъби след
дъжд и омърсяват народната ни духовност.
...Докато дописвах това писмо, се случи онази неприятна история с руския патриарх в София. Един друг наш
Сашко от правителствен ранг се надигна на пръсти и
оплю Негово Светейшество – постъпка неприлична, недостойна и греховна. Но какво да се прави! Такива петнят името на България. Такива рошковци продължават
настървено да копаят пропаст между двата народа...

В рубриката „Децата
на Община Мездра“
вестникът продължава
да публикува снимки
на
деца до 10-годишна
възраст.
Очакваме вашите
снимки на адреса на
редакцията.

Асен на 9 месеца
На социално-етични теми

Изкуството да броиш до десет

Галя Василева
Можете ли да броите до десет? Учи се от ранна детска
възраст. И не говоря за това
1, 2, 3 от математиката. Все
ти казват: „Не бързай, първо
преброй до десет, пък тогава
говори”. И който изпълнява
това правило, добре живее.
Това е в основата на целомъдрието женско и постулат за
добрия брак и сигурната работа. И да не харесва нещо на
младата булка, поема въздух,
премълчава, нали мама я е
учила така. На работа гледаш
да не се мяркаш, когато шефът е ядосан. И оцеляваш.
И така, цял живот! Кротка,
Култура на поведението ни
мълчалива. Да се чудиш това
добродетел ли е или проклятие. Да не може да си кажеш
И най-съдържателният разговор губи много, ако езикът думите…, докато не те хванат
на събеседника е замърсен с жаргонни думи, ако ударе- лудите…
Всеки преминава през нянието, произношението и интонацията дразнят слуха.
Дразни, когато събеседникът в разговора постоянно из- какъв катарзис поне веднъж
ползва думи-паразити, като „разбираш ли“, „така“, „между впрочем“, а да не говорим за неприличните думи. Не- Изложба
вежливо е да изразяваме отношението си с междуметия
– „аха“, „хм“, „охо“ и т. н.
Жалък изглежда език, в който има „модерни“ неологизми
от типа „кльопам“, вместо „ям“, „бачкам“, вместо „рабо- Светла Дамяновска
тя“ и т. н. Що се отнася до чуждите думи, те трябва да се В началото на февруари в
използват само когато се знае точното им значение и про- Библиотеката на НЧ „Произношение… Който обича родния си език, не го осакатява. света - 1925 - Мездра“ беше
открита Сборна изложба
на репродукции под надслов „Женският живописен
портрет в колекцията на
Националната галерия на
„Хроника
• Прогимназията в село Романъ втора година вече България“. Експозицията е
издава в. „Ученически гласъ“. Инициатива първа част от музейната педагогивъ окрага. Последниятъ брой е посветенъ на уче- ческа програма на Градска
ническата кооперация при прогимназията, като е художествена галерия „В
поместенъ учредителния протоколъ, устава и др. света на изобразителното
Останалите броеве съдържатъ ученически рефера- изкуство“, предназначена
ти, статийки и други работи. Всичко е издържано. не само за ученици, но и за
Тая инициатива заслужава подкрепа, за да не замре. възрастни посетители. Дамските портрети са работи на
Затова и стотинките са ценни.
• Научаваме, че Г-нъ Д-ръ Г. Т. Тинчевъ, лекаръ въ български и чуждестранни
Мездра, е завършилъ съ успехъ курса по ренгеноло- художници, пожелали да
гия при Александровска болница, че преглежда ре- претворят красотата, интедовно съ ренгеновъ апаратъ, че има и кварцова лам- лекта и духа на жената, да
па. Това за Мездра е единъ плюсъ, а още по хубаво изразят чрез средствата на
би било, ако се създаде и една болница, било частна изобразителното изкуство
своето уважение и възхищеили на кооперативни начала.“
ние пред нежната половина
в. „Искърски фаръ“, бр. 116 от 18 февруарий 1932 г.

Речта

в живота и знае какво e да
изпаднеш в крайни емоционални състояния. Знае и последствията от тях, но думата
ми е за този дълбоко посаден
в съзнанието ти глас:”Мълчи,
мълчи” и „Тихо, тихо”.
Ние пораснахме така – възпитавани в послушание. Аз от
малка мога да броя до десет и
да дишам дълбоко. Не успях
обаче да науча дъщеря си на
това. Явно е нещо от времето,
облъчването и изкуствения
тор. Поне това са дежурните
обяснения за необяснимото
поведение на младите. Днешните хора са по-различни –
бързореки, свадливи, резки,
не дават дума да им кажеш.
Чудя се дали живеят по-добре
от нас? И изобщо дават ли си
сметка, че има и друг начин да
реагират!
И започвам от дестинацията
на времето да преосмислям

нещата. На прага на 50-те си
години, се чувствам доволна.
Е, не чак успяла и не докрай
реализирана, не, доколкото
ми се иска, спокойна, и абе,
може и ма-алко по-богата. Но
доволна! Кротувам си, дишам
си и слушкам. И всички се
опитват да ми се катерят по
главата, разбира се. Усмихвам
се сутрин на слънцето, казвам
едно: „Айде, отивай при хората!” и някак си съм ОК.
Казват, младите момичета били капризни. Не, чувам мъдрия глас на баба ми:
„Малко са пляскани като малки, не са капризни“. Дали макаренковският метод помага?
Не знам.
...На мен все не ми оставаше
време за лудории, пораснах в
послушание. Превърнах го
в изкуство… Да се чудиш добродетел ли е или проклятие!?

Живопис на красотата

Прочетено в старите
мездренски вестници

http://mezdra.bg

на човечеството. Ето творбите, които изграждат експозицията: „Портрет на жената на художника Рафаел
Чеколи“ от Димитър Добрович, рисувана през 1848 г.,
„Портрет на Мариола Доспевска“ от Станислав Доспевски, създаден през 1869
г., „Портрет на млада жена“
от поляка Хенрих Семирадски, недатирана, “Италианка“ от Георги Митов, рисувана към 1898 г., „Годежен
пръстен“ от Никола Михайлов, създадена през 1907 г.,
„Портрет на млада жена“ от
Жул Паскин, датирана към
1912 г., „Четяща“ от Ханс
Грундиг от 1931 г., „Портрет на Мария Стоилова“ от
Дечко Узунов, рисуван през
1932 г., „Жена черви устните си“ от Кирил Цонев,
датирана към 1934-1937 г.,
„Портрет на жена“ от Бенчо

4

Исторически дати
25 март 1925 г. - Основано
въздържателно
дружество в с. Кален.
26 март 1922 г. - Основана
група на Български младежки народен съюз в с.
Дърманци
27 март - Международен
ден на театъра.
1932 г. - В с. Старо село е
основана кредитна кооперация „ Съгласие“.
1945 г. - Учредено ТКЗС
„Гаврил Генов“ с. Долна
Кремена.
30 март 1919 г. - В с. Горна
Кремена е основан селски
синдикат, който след 1927
г. става кредитна кооперация „Земеделец“.
1933 г. - В Мездра се провежда районна конференция на Работническата
партия с делегати от 30
села.
1 април 1898 г. - Официално е открита спиртоварната фабрика в Мездра.
Април 1938 г. - В Мездра
са поставени първите кошчета за отпадъци.
Април 1972 г. - Във вародобивното предприятие
„Искър“ /сега „Вархим“/
край Черепиш е произведена първата българска
хидратна вар.

За рождения си ден
почерпи:
Галя Василева, технически
сътрудник в Общинска администрация - на 13 март

В следващите дни
рожденици са:
Инж. Тодор Беломорски,
бизнесмен – на 24 март.
Ваня Сиракова, ст. експерт в Общинска администрация – на 25 март.
Инж. Делян Дамяновски,
изпълнителен директор на
Националната асоциация
на председателите на Общинските съвети в Р България – на 27 март.
Любен Генов, почетен
гражданин на Мездра – на
27 март
Д-р Митка Лечева, общински съветник – на 1
април
Д-р Ивайло Тодоров, общински съветник – на 3
април
Надежда Йорданова, общински съветник – на 4
април
Красимир Тодоров, председател на ПК „Труд“ – на 4
април
Андреас Испиридис, изп.
директор на фирма „ХемусМ“ – на 4 април

Обрешков, рисувана през
1936 г., „Майка с дете“ от
унгарския художник Золтан
Сабо, нарисувана през 1970
г., „Настроение в синьо“ от
Емануил Попгенчев, датирани към 1985 г.
Възможността да се запознаем с тези 12 забележителни произведения от колекцията на Националната
галерия „Квадрат 500” ни
напомня за Международния ден на жената – 8 март.
Заповядайте на тази своеобразна „разходка“ през
художествените тенденции
в женския живописен портНашият виц
рет от средата на ХIX-ти до
последната третина на XX- Между ирландци:
ти в. Изложбата е достъпна - Чу ли, че О’Хара умрял
за всички ценители на изоб- пред кръчмата?
разителното изкуство в Чи- - На влизане или на изталнята на Библиотеката до лизане?
- На влизане.
края на месец март т. г.
- Горкият!

http://facebook.com/mezdra

