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Йордановден

19-годишен спаси кръста
19-годишният Михаил 

Мостров „спаси“ Богояв-
ленския кръст от ледени-
те води на река Искър на 
Йордановден в Мездра. 
Той участва в ритуала за 
първа година. Освен него 
още 5 смелчаци скочиха 
във водите, за да участват 
в ритуала.
Празникът започна с тър-

жествена света литургия 
и водосвет, отслужени 
от енорийския свещеник 
отец Данаил Цинцар-
ски. След освещаването 
в храма „Св. Георги По-
бедоносец“ миряните се 
отправиха към моста над 
река Искър, в близост до 
Археологически комплекс 
„Калето“, където тради-
ционно се извършва ри-
туалът по „спасяване“ на 
Богоявленския кръст. Там 
ги чакаха стотици жители 
и гости на града.
Кратка музикална програ-

ма, представена от мъжка 
вокална група “Калето”, 
приветства дошлите да по-
четат традицията.
След хвърлянето на Бого-

явленския кръст смелча-

ците на възраст от 19 до 54 
години скочиха в ледените 
води на реката.
Кметът на Общината бе 

първият, поздравил по-
бедителя, като пожела на 
всички, престрашили се да 
влязат в ледените води, да 
са здрави, с много късмет 
и винаги щастливи.
От църковното настоя-

телство на мездренската 
църква дариха победителя 
с парична награда от 100 
лева. 100 лева младежът 
получи и от Общината. 
За сгряване на останалите 
смелчаци кметът инж. Ге-
нади Събков им връчи по 
бутилка червено вино.
*Кръстът бе хвърлен в р. 

Златица и в мездренското 
село Зверино, където най-
бърз се оказа 33-годишни-
ят Цветослав Найденов. 
Петдесетина мъже на раз-
лична възраст се включи-
ха в атрактивното мъжко 
хоро в ледените води, дъл-
гоочакван финал на праз-
ничното, пъстроцветно 
богоявленско шествие по 
улиците на най-голямото 
село в Общината.

На Йордановден в Об-
щина Мездра имен ден 
празнуваха 138 мъже, но-
сещи името Йордан, и 110 
жени, кръстени Йорданка. 
Най-възрастният Йордан 
Цветков е роден през 1928 
година и живее в с. Руска 

Бяла. Най-младият, който е 
от с. Зверино, е навършил 
1 годинка на 17 декември.
На Богоявление своя имен 

ден празнуват още Богдан, 
Бистра, Боян, Божидар, 
Богомил, Данка, Божана и 
техните производни.

Партньорство

Трансгранично 
сътрудничество
155 проекта се реализират към момента между Бъл-

гария и Румъния по Програма Интеррег V-А Румъ-
ния- България. Програмата, чиято цел е да се развие 
граничната зона между двете страни чрез финансиране 
на съвместни проекти, е в четвъртата си година на из-
пълнение.
В динамичния регион между двете държави, 470 км 

естествена граница е река Дунав. Европейските сред-
ства са важен източник за решаване на общи иденти-
фицирани проблеми, затова и партньорствата, създаде-
ни по програмата, ефективно допринасят за намиране 
на общи решения.
До момента равносметката на изпълнението на про-

грамата е следната:
199 одобрени проекта от 855 представени проекта, на 

стойност около 322 млн. евро;
155 договорени проекта, на стойност около 227 млн. 

евро;
116 проекта в изпълнение, на стойност около 200 млн. 

евро;
38 приключени – на стойност 27 млн. евро.
През 2018 година Община Мездра подписа две парт-

ньорски споразумения по проекти „Добре дошли в 
Средновековието“ и „Съвместни усилия срещу при-
родни бедствия“.
Първият е с община Добрословени и включва провеж-

дане на два фестивала за популяризиране на средно-
вековните бит и култура. Този в Мездра е част от кул-
турния календар на Общината и ще се проведе в АК 
“Калето“ от 14 до 19 май 2019 г. В него ще вземат учас-
тие представители от трансграничния регион.
Вторият проект е между Община Мездра и Жандар-

мерийската служба в окръг Мехединци, Румъния и е 
на обща стойност 937 151,73 евро. Като основна ин-
вестиционна дейност в Община Мездра е предвидено 
укрепване на свлачището до с. Игнатица и изграждане 
на система за ранно оповестяване.
Проектите, които се изпълняват на границата между 

Румъния и България, дълга 610 км, спомагат за съз-
даването на гранични и междукултурни мостове чрез 
повишаване на обществената осведоменост и са пре-
димство на трансграничното сътрудничество.

Саниране

Откриване на блок „Сердика“
Блокът на ул. „Сердика“ № 2 бе открит тържествено 

на 27 декември. Бившето общежитие бе санирано по 
Националната програма за енергийна ефективност 
на многофамилни жилищни сгради.
Отец Данаил Цинцарски отслужи водосвет и поже-

ла на ползвателите да бъдат здрави и щастливи в об-
новената сграда.
Зам.-кметът Сашо Илиев пожела на живущите ви-

наги да си спомнят този Стефановден, в който бло-
кът бе открит. Той сподели, че обитателите скоро ще 
усетят мерките по енергийна ефективност, предвид 
настъпващите зимни дни и пожела приятно посре-
щане на новата година в обновената сграда. Г-н Или-
ев връчи документите за влизане в експлоатация и 
подари икона на Света Богородица на домоуправите-
ля Камелия Иванова.
Вокална група „Искрица“, с худ. ръководител Мил-

чо Романски, поднесе своя музикален поздрав към 
обитателите.
След множество проблеми с фирмата изпълнител 

„Интер Строй Груп“ ЕООД и наложени санкции, 
проверки от всички заинтересовани институции, 
най-накрая обитателите на блока могат да се поз-
дравят с успех. Именно Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради бе възможността проблемите на живеещите в 
сградата хора да бъдат решени.

Митко Ценов – №1
 за девети път

Митко Ценов стана „Спортист 
на Община Мездра за 2018“ за 
9-ти пореден път. Амбицио-
зен, талантлив, изключително 
упорит, той пробива успешно в 
света на елитния спорт. Митко 
събра безапелационно макси-
малните 100 точки в анкетата.
Негови подгласници станаха 

съотборниците му Иво Балаба-
нов и Йоло Николов, който е и 
треньор на двамата. Йоло Нико-
лов отново грабна приза „Тре-
ньор на годината“ за високите 
постижения на състезателите си 
– Митко Ценов, Иво Балабанов, 
Дева-Мария Драгиева, Милица 
Мирчева, които са неизмен-
но сред най-добрите бегачи в 
България, както на държавните 
индивидуални първенства, така 
и на международната сцена. 
През 2018 г. състезателите на 
СК „Атлет“ спечелиха 18 злат-

ни, 11 сребърни и 5 бронзови 
национални и международни 
медали. Под вещото ръковод-
ство на Йоло Николов школата 
на Мездра се нарежда на челно 
място в България сред най-сил-
ните бегачи.
След челната тройка класира-

нето е както следва:
4. Тошко Кирков – ШК „Ло-

комотив“, шахмат;
5. Божидар Симеонов – ХК 

„Локомотив“, хандбал;
6. Дева-Мария Драгиева – 

СК „Атлет“, лека атлетика;
7. Валдемар Стоянов – ОФК 

„Локомотив“, футбол;  
8. Тихомир Йорданов – Клуб 
по снукър „Мездра – 2013“, 
снукър;
9. Кристина Христова – 

ЖКХГ „Анелия“, художестве-
на гимнастика;

на стр. 3

Празнуваха и Ивановците
Ивановден е религиозен и народен празник, празнуван в чест на Све-

ти Йоан Кръстител. Отбелязва се на 7 януари по православния цър-
ковен календар. Ивановден е най-празнуваният имен ден в България.
В нашата Община 578 души носят името Иван, 249 – Иванка, 242 – 

Ивайло, 69 – Ваня, 47 – Йоана. 
Най-възрастният Иван е 93 –годишният Иван Стоев от с. Боденец, най-

младият – Иван Калоянов от с. Зли дол, навършил 2 годинки на 3 януари. 
Имен ден празнуват: Иван, Ивайло, Иво, Йоан, Ива, Иванка, Ива-

на, Йоана, Иванина, Ивон, Калоян,  Ванина, Ваньо, Ваня, Йово, 
Йото, Йонко,  Жана, Ивета, Ивелина, Ина и техни производни.

Кметът на Общината посети най-възрастните именици на Ива-
новден. И двамата са от с. Боденец. 93-годишните Иван Стоев и 
Йонка Цветкова посрещнаха в домовете си в добро здраве инж. 
Събков.
Дядо Иван е дългогодишен готвач, радва се на две деца, четири-

ма внуци, пет правнуци и едно праправнуче. Баба Йонка – жиз-
нена и бъбрива, специално беше направила пътека в снега, за да 
посрещне скъпия гост, когото помни от невръстното му детство. 
Работила като шивачка цял живот, отгледала две деца, четирима 
внуци и  четирима правнуци.
Кметът благодари за радушното посрещане и поднесе подаръци.



http://mezdra.bg http://facebook.com/mezdra

211 - 24 ЯНУАРИ 2019 г.Настроение

Пищна заря и кръшни хора 
зарадваха жителите и гос-
тите на Мездра, дошли на 
площад „България“ на 31 
декември да посрещнат Но-
вата 2019 година.
Към тях с приветствено сло-

во се обърна кметът на Об-
щината инж. Генади Събков:
„Уважаеми съграждани,
Мили деца,
Минути преди настъпването 

на Новата 2019г. еуфорията у 
всички нас е максимална. Си-
гурен съм, че в този момент 
никой не си спомня за предиз-
викателствата, напрежението и 
емоциите, съпътствали ни през 
изминалата година. Погледите 
и надеждите ни са отправени в 
бъдещето. Така е всяка година и 
в това е чарът и магията на Но-
вогодишната нощ.
Когато много хора искрено 

желаят нещо, при това много 
силно, то това нещо със сигур-

ност ще се случи. Енергията, 
която генерираме тук и сега, 
позитивизмът и добронамере-
ността на всички наши съграж-
дани няма как да не родят нещо 
положително и абсолютно не-
обходимо за всички нас – мир, 
спокойствие и просперитет. 
Недарени, неосигурени от „ня-
къде“, а осъзнати, желани и 
преживени.
Сега е моментът да си пожела-

ем нещо лично, нещо, за което 
дълго време сме се борили или 
за което сме мечтали. Пости-
гането му, сбъдването му през 
2019 г. със сигурност ще ни 
зарадва и ще ни направи щаст-
ливи.
За да имаме усещането, че 

добре се справяме с предиз-
викателството „живот“, ни 
трябва преди всичко здраве, 
упоритост и човещина. Желая 
ви от сърце всички вие да при-
тежавате през Новата 2019г. 

неизмерими количества от 
тези три компонента. Надявам 
се разумът, гените на предци-
те ни и Бог да ни запазят нас, 
българите, от лудостта, обзела 
половин Европа, да успеем да 
съхраним ценностна система 
и идеали, типични за едно ду-
ховно общество, в което бла-
городството, хуманността и 
етичността са водещи и ценни. 
А сега нека всички се хванем 
за ръце и отброим заедно по-
следните секунди от отиващата 
си 2018 година и посрещнем 
с вяра и надежда Новата 2019 
година.
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!“.
Народният певец Юри Кру-

мов допринесе за веселото на-
строение с любими и познати 
песни, развихрили страстите 
и извили кръшни хора.
Празнуващите се забавля-

ваха на площада до малките 
часове на нощта.

Заедно посрещнахме 
Новата година

Хора, с които живеем

Човекът с протегната ръка

Кирил Радовенски
Инж. Стефчо Симеонов 

е роден на 16 декември 
1948 г. в с. Люти брод. 
Завършил е техникума 
по електротехника във 
Враца, а след това ВМЕИ 
– София. След дипломи-
рането си като машинен 
инженер е назначен за на-
чалник на Ремонтно-ин-
струментален цех в Завода 
за контактни елементи в 
Зверино. Той е запален фи-
лателист и номизмат.
Роденото във високата ма-

хала „Падината“ в близост 
до боровите гори и настръх-
налите върхове, малкото 
момче за цял живот ще за-
помни заветните думи на 
баща си: „Ако искаш, сине, 
да вадиш вода, ще копаеш 
кладенец на едно място. 

Колкото и дълбоко да е, ще 
копаеш.“ Така се оформя в 
него онази упоритост, която 
го съпетства до ден днешен. 
А наследеният от майка му 
усет към красивото, вина-
ги го е държал нащрек. Той 
остава честен и прям в отно-
шенията си към хората, умее 
да прощава грешки, знае как 
да напътства и поучава. И 
не престава сам да се учи. 
На 50 години завършва ме-
ниджмънт по управление на 
фирми, става специалист по 
оценка на машини и съоръ-
жения. Бил е съдебен заседа-
тел, вещо лице и автоексперт 
към полицията. За активна 
кореспондентска дейност е 
награждаван от популярния 
в миналото окръжен вестник 
„Отечествен зов“, а сега е ак-
тивен и полезен сътрудник 
на нашия общински вестник.
През всичките тези години 

не секват връзките му с род-
ното село. След промените 
става председател на мест-
ната селскостопанска коо-
перация. Заема се здраво за 
работа. Успява да обработва 
земята и дори да възстанови 
стадо от 50 крави. Смята да 
удвои броят им. В продъл-
жение на година и половина 
работи без заплата. Но се 
намират завистливи хора... 

Нервите му не издържат и 
накрая напуска. Днес възста-
новеното от него е в руини.
През 1998 г. инж. Ст. Си-

меонов поема общинското 
предприятие „Чистота“, къ-
дето всеотдайно работи до 
пенсионирането си. Строи 
детски площадки, ремонтира 
улици, оформя пешеходна-
та алеята в парка над бол-
ницата, поставя бордюри, 
настиля тротоари, настъпва 
прелом в сметосъбирането. 
Осъществява се мечтата му 
за разделно събиране на би-
товите отпадъци.
И до днес, навръх своята 

70-годишнина, Стефчо Си-
меонов остава неуморим, 
търсещ и постигащ целите 
си. Неговата енергия е зара-
зителни, а десницата му ви-
наги е протегната за добро-
намереност. Продължава да 
се раздава, да работи и да е 
полезен за обществото. Се-
меен. Съпругата му Стефка е 
акушерка в районната болни-
ца. Имат двама сина, внучка 
и внук.
Наскоро осъществи и една 

отколешна своя мечта – да 
посети Божи гроб. Така ста-
на и хаджия.
Да си жив и здрав, хаджи, 

нека животът ти носи само 
радост!

Фондация АДРА

Коледни подаръци
Възпитаници на училищата 

и детските градини на тери-
торията на Общината, чиито 
семейства изпитват финан-
сови затруднения, получиха 
коледните подаръци, изпра-
тени от техни връстници от 
Австрия и Германия. Даре-
нието пристигна в Общината 
благодарение на Фондация 
„АДРА-София“.
Кметът инж. Генади Събков 

лично поднесе подаръците 
на възпитаници на учебни 
заведения.
Даренията се предоставят 

на база предварително пода-
дени в Дирекция „Социални 
и хуманитарни дейности“ со-
циално слаби семейства. На 
всеки пакет, съгласно волята 
на дарителя, са упоменати 
полът и възрастта на получа-
теля.
Фондацията АДРА реализи-

ра различни благотворител-
ни инициативи съвместно с 
Община Мездра вече втора 
години.
• Тържеството, провело се в 
ЦНСТ № 2 в навечерието на 
Коледа, започна с музикална 
програма, изпълнена от въз-
питаници на социалната ин-
ституция.
Гости бяха кметът на Об-

щината инж. Генади Съб-
ков, секретарят Севдалина 
Джамбазка и Елена Нанова 
директор дирекция „Соци-
ални и хуманитарни дейнос-
ти“, които раздадоха подаръ-
ци от фондация „Тавита“. За 
поредна година фондацията 
помага на деца и младежи в 
неравностойно положение 
в социалните домове в Бъл-
гария чрез доброволци от 
Европа.

Дарения
Множество подаръци полу-

чиха семейства в неравно-
стойно положение, живеещи 
в кв.“Лещака“. Децата бяха 
зарадвани с коледни пакети, 
предоставени на Общината 
от фондация „Тавита Бълга-
рия“.
Фондацията подпомага 

деца и младежи с увреж-
дания и от малцинствени 
групи. Секретарят на Общи-
ната Севдалина Джамбазка, 
заедно с представители на 
фондацията, връчиха пода-
ръците.
Фондация „Тавита Бълга-

рия“ е сред верните партньо-
ри на нашата Община . Чрез 
нея се осъществява част от 
социалната мисия на общин-
ската управа.

Социална политика

Започна раздаване
 на храни

Хранителните продукти по Оперативна програма „Хра-
ни и/или основно материално подпомагане“ от „Фонд 
за европейско подпомагане на най- нуждаещи се лица” 
пристигнаха в Мездра на 3 и 4 януари. Те са складирани в 
Общинския център за социални услуги и дейности, където 
започна разпределянето им на индивидуални пакети.
Консерви, спагети, варива, олио, захар – общо 24 кг на 

потребител, се раздават в Общинатра по график. За града 
раздаването на храните започна от 7 януари, за селата ще 
бъде направен допълнителен график.
Право да получават индивидуални хранителни пакети 

имат следните лица и семейства:
1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД 07-

5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева 
помощ за отопление, за отоплителен сезон 2016/2017 г.
2. Майки (осиновителки), които получават месечни помо-

щи за отглеждане на дете до навършване на една година по 
реда на чл. 8, ал.1 и ал. 5 от ЗСПД, през месец юни 2018 г.
3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за уче-

ници, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД, за учеб-
ната 2017/2018 г.
4. Лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, 

които имат ниски лични доходи (до 321,00 лв.) и получават 
месечни добавки за социална интеграция по ЗИХУ, през 
месец юни 2018 г.
5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за 

отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д 
от ЗСПД, през месец юни 2018 г.
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни 

помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, от-
глеждане на детето при близки и роднини или в приемни 
семейства по реда и условията на ППЗЗД, през месец юни 
2018 г., а по отношение на еднократните помощи – за пери-
ода 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия 

и аварии при фосмажорни обстоятелства, подпомогна-
ти с еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП за периода 
01.01.2018 г. – 31.06.2018 г.

Безплатен интернет

Спечелен проект
Общината спечели финансиране на стойност 15 000 

евро за безплатен безжичен интернет на обществени 
места. Това са ваучери за тази сума в инициативата 
WIFI4EU. Мездра е една от 115-те български общини, 
които успяха да се класират за безвъзмездната помощ в 
надпревара, в която се състезаваха общински админи-
страции от цяла Европа.
Кандидатствалите успешно общини от България са 

209, като 115 от тях са одобрени за финансиране, което 
формира голям процент на успеваемост и поставя бъл-
гарските администрации на челни позиции в Европа.
Целта на инициативата е не само да има свързаност на 

отделните хора, но и културен и исторически обмен на 
информация.
Предстои подписване на споразумение със спечелили-

те, като след това те ще могат да инсталират мрежата за 
безплатен интернет и да осребрят ваучера си. Безплат-
ният интернет ще може да се ползва минимум 3 години.

Коледна софра
На 20 декември – денят на Св. Игнатий Богоносец, 

(Игнажден) във фоайето на Общината беше подредена 
кулинарна изложба на тема „Кулинарните традиции на 
община Мездра“.
Традиционната българска трапеза е подредена от 

вещи в кулинарното изкуство майсторки на български-
те гозби. Читалищните секретар-библиотекари от се-
лата Елисейна, Царевец, Ребърково, Люти брод, Долна 
Кремена, Брусен, Боденец, Лик, Дърманци, Моравица, 
Оселна, Зверино, Крапец и Руска Бяла са издирили и 
изпълнили рецепти, които представят местната тра-
диция, вдъхновени от богатството и плодородието на 
българската земя. Кулинарните традиции се предават 
от поколение на поколение и са типични за община 
Мездра, а някои от тях са уникални за България. Ре-
цептите се пазят в старите семейни тефтери, скътани 
са в спомените за златните ръце на майки и баби, за 
пъстрите маси по време на сборове и общоселски тър-
жества. Подредената трапеза е съобразена с годишното 
време и празничния календар.
Милка Пухалска – член на Краеведското дружество 

– разказа за българските народни традиции на Бъдни 
вечер.
Кметът на Общината инж. Генади Събков поздрави 

инициаторите и изпълнителите на идеята за кулинарна 
изложба и им връчи тематични коледни подаръци.
Ястията бяха не само разгледани, но и дегустирани.

Момче е първото бебе
Мъжка рожба първа проплака в 

Акушеро-гинекологичното отде-
ление на мездренската болница за 
2019 година. Малкият юнак се е 
родил на 2-ри януари в 10 часа и 
11 минути.
Момче е и последното родено 

бебе в Мездра за 2018 година. 
Малчуганът е роден на 31 декем-
ври в 17:35 ч. Родителите са от 
село Боденец, а детето е втори син 
в семейството.
197 деца са родените в МБАЛ- 

Мездра през 2018 година под 
вещите грижи на завеждащия от-
делението д-р Владимир Цеков и 
неговия екип.
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120 г. Община

Победители в конкурсите
ДГ „Роза“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, Рени Митева 

и Любен Филипов са победителите в конкурсите, посве-
тени на 120-годишнината от обявяването на Мездра за 
Община.
Отчитането на детските конкурси се проведе в Център 

за подкрепа за личностно развитие, където любезните 
домакини представиха и кратка музикална програма.
Първият конкурс „Рисуваме нашия роден край” бе за 

детска рисунка. Всяка детска градина трябваше да под-
готви рисунките по темата и да подреди своя изложба, от 
която комисия от преподаватели на детското заведение 
да излъчи 5-те най-добри рисунки. Жури, с председа-
тел Анета Петкова, отреди първото място на децата от 
ДГ „Роза“. Второто място отиде при малчуганите от ДГ 
„Слънчице”, а третото – ДГ „Детелина”.
Вторият конкурс под надслов „Разказваме за нашата 

Община” бе за художествен текст за възпитаници на 
учебните заведения в Общината. Регламентът включва 
по 5 произведения от всяко училище.

ЖКХГ „Анелия“

Комплексен победител
Гимнастичките от же-

лезничарски клуб по 
художествена гимнас-
тика „Анелия“ станаха 
комплексни победители 
в традиционния турнир 
„Коледни звездички“. Ме-
здренският клуб събра 95 
точки в крайното класира-
не и заслужено се изкачи 
на най-високата стълбич-
ка. Възпитаничките на 
треньорките Лили Нико-
лова, Цветелина Цинцар-
ска и Христина Стояно-
ва се наложиха в трудна 
конкуренция сред над 100 
гимнастички от пет клуба.
Втори в комплексното 

класиране остана отборът 
на „Елегант“ – Плевен с 83 
т., трети – „ВИП“ – Радне-
во с 51 т. Извън почетната 

тройка останаха отборите 
на „Елит“ – Стара Загора с 
47 т. и „Ритмика“ – София 
с 38 т.
Турнирът се проведе във 

формат мини-ансамбли , 
който все повече се налага 
в национален и междуна-
роден мащаб. Мездрен-
ските състезателки спече-
лиха 5 златни, 6 сребърни 
и 3 бронзови отличия в 
различните категории и 
възрастови групи.
Специална награда по-

лучи и най-малката 
гимнастичка на турни-
ра – 5-годишната Йоана 
Арабаджиева от отбора на 
„Елит“.
Главен съдия на състе-

занието бе обявената от 
Българска федерация по 

художествена гимнасти-
ка за най-добър съдия за 
2018 година Валя Мар-
кова – възпитаничка на 
местния клуб „Анелия“. 
Съдия-арбитър бе Нина 
Алексиева.
14-то издание на „Ко-

ледни звездички“ откри 
общинският съветник 
Наталия Христова – пред-
седател на Постоянната 
комисия „Образование, 
култура, наука, спорт и 
младежки дейности“ към 
Общинския съвет с думи-
те:
„Ако има спорт, който да 

е побрал всичката красота 
и нежност, която може да 
създаде природата и сами-
ят живот, това е художест-
вената гимнастика“

от стр. 1
10. Йохан Марков и Милен 

Валентинов – ХК „Локомо-
тив“, хандбал.
За отбор № 1 на Община 

Мездра за 2018 г. комисията 
определи ХК „Локомотив“ – 
юноши младша възраст М16. 
ОФК „Локомотив“ – Мездра, 
мъже се класира на второ мяс-
то, на трето остана ансамбъ-
лът-девойки младша възраст 
на ЖКХГ „Анелия“.
Плакети за високи постиже-

ния в спорта през годината 
получиха и треньорите Ли-
лия Николова (художествена 
гимнастика), Иван Георги-
ев – Саки (футбол), Евгени 
Йоловски (хандбал) и Тошко 
Кирков (шахмат).
Тази година Община Мездра 

организира онлайн гласуване 
за „Спортист на гражданите на 

Община Мездра“ за 2018 годи-
на. Предложенията за спортисти 
бяха направени от гражданите и 
бяха оценявани единствено от 
тях. До 30 ноември всеки имаше 
възможност да предложи своя 
фаворит, а в периода 1-18 де-
кември можеше да се гласува за 
него. Пет бяха предложенията, 
а събралият най-много харесва-
ния и обявен за
„Спортист на гражданите на 

Община Мездра“ за 2018 г. ста-
на Росен Ценов от Футболен 
клуб „Околчица“ – Моравица.
Официални гости на церемо-

нията бяха кметът на Община 
Мездра инж. Генади Събков, 
Наталия Христова – председа-
тел на ПК „Образование, кул-
тура, наука, спорт, туризъм и 
младежки дейности“ към Об-
щински съвет, Мария Георгиева 
– младши експерт на Минис-

терство на младежта и спорта 
за областите Видин, Монтана и 
Враца, зам.-кметът на Община 
Мездра Сашо Илиев, секрета-
рят на Общината Севдалина 
Джамбазка, Елена Нанова – ди-
ректор дирекция „Социални и 
хуманитарни дейности“, Стоян 
Велинов – обществен експертен 
съвет за физическо възпитание и 
спорт, Атанас Георгиев – учител 
по ФВС.
Тази година 7 клуба се включи-

ха в номинациите за „Спортист 
на годината“ със своите пред-
ложения за 23 спортисти в ин-
дивидуалните спортове и за 12 
отбора в колективните спортове.
Музикални поздрави към при-

състващите направиха децата 
от Представителен танцов ан-
самбъл „Мездренче“ и Център 
за подкрепа на личностно раз-
витие.

Митко Ценов – №1 за девети път

Внимание към малките футболисти
Най-малките възпитаници на ОФК „Локомотив“- Мездра полу-

чиха подаръци. Като подранил Дядо Коледа се изяви дъщерята 
на големия футболен треньор Семко Горанов – Галина Горанова, 
която бе подготвила пакети с лакомства. Тя благодари на децата, че 
са избрали футбола пред други алтернативи за свободното време.
Подаръците връчиха треньорите Иван Георгиев и Стоян Стоянов.
С името на Семко Горанов са свързани най-големите успехи на 

футболния клуб „Локомотив”, в който той е старши треньор осем 
сезона, когато „железничарите” са играли в „Б” РФГ и Североза-
падната „В” група.
Починал през 2011 година, големият треньор не е забравен – в 

последните четири години Общината организира мемориален 
турнир в негова памет.Дъщерята Галина става един от организа-
торите в мемориалните турнири „Семко Горанов“.

Малко преди да навърши 101 
години, почина най-възраст-
ният жител на Общината Ис-
пиридон Ивановски. Роден в 
кюстендилското село Еремия 
през далечната 1917 г., през 
последните десетилетия от 
живота си той живееше в Ме-
здра. Бай Испиридон бе един-
ственият столетник и най-въз-
растният ветеран от Втората 
световна война в нашата об-
щина. Погребението му беше 
на 20 декември в гробищния 
парк на Мездра.
Поклон пред неговата светла 

памет!

На 11 януари се навършват 3 
месеца от смъртта на
Петко Стоянов Василев,
роден на 14.10.1926 г. в с. Ос-

лен Криводол,
Офицер от БНА, партиен и 

стопански деец, председател 
на Общинската организация 
на Българския антифашистки 
съюз в Мездра.
Поклон пред паметта и дела-

та му!
От общинските органи-

зации на БАС и Съюза на 
офицерите и сержантите от 
запаса и резерва.

in memoriam

Изминаха 40 дни от кон-
чината на най-всеотдайната 
ми и благородна приятелка 
Нина. Дълбок поклон пред 
паметта и!

Деца помагаха на деца
Пъстър коледен базар, органи-

зиран от ученическите съвети 
на ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ – Мездра, 
спираше погледите на минува-
чите пред сградата на Общината 
навръх Игнажден.
Благотворителната акция с да-

рени и саморъчно изработени 
новогодишни сувенири целе-
ше събирането на средства за 
лечението на малките Сияна и 
Цветозара. Събраната сума е 
несъизмерима с големината на 
детските сърца, приели чуждата 
нужда като своя и превърнали 
благотворителността в норма на 
поведение.

Пет учебни заведения се включиха в надпреварата, а 
класирането е следното:
І място – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, а седмоклас-

ничката Петя Иванова представи своето произведение 
„Писмо до моята приятелка”.
ІІ място – СУ „Иван Вазов“, представено от Силвия Йоло-

ва ученичка от ІХ клас с нейното есе „Моето родно място”.
ІІІ място – СУ „Св. Климент Охридски” – с. Зверино.

Училището бе представено от Теодора Цолова – ученич-
ка от ІХ клас с есето „Моят роден край”.
Текстовете бяха разгледани от жури в състав: Наталия 

Христова – председател, Елка Русева и Милка Пухалска 
– членове, които журираха и другия литературен кон-
курс.
В конкурса за художествено или краеведство произве-

дение за автори над 18 години под надслов „Нашата Об-
щина” се включиха 16 души.
В този конкурс, в първия раздел, журито присъди І мяс-

то на Рени Митева за стихотворението „Йота”, ІІ място 
завоюва Дарина Цветкова за стихотворението си „Аз 
плодница отново ще се пръкна…”, а Красимир Стефа-
нов бе класиран на ІІІ място за разказа си „Авантюра 
с Вазов”.
В раздел „Краеведско произведение” участваха как-

то членове на местното Краеведско дружество, така и 
външни автори. Журито със задоволство констатира, че 
предложените текстове са оригинални, добре разработе-
ни, а някои от тях и с научна стойност.
І място журито присъди на Любен Филипов за ле-

гендата „Бялата ръка”. Авторът е от с. Елисейна. Пен-
сионер, сътрудник на почти всички издания на пенси-
онерския печат у нас. На ІІ място журито постави 
Марияна Йорданова за текста „Топонимия на село 
Долна Кремена”. Г-жа Йорданова е пенсиониран учител 
по български език и литература. Живее в с. Долна Кре-
мена. ІІІ място бе отредено на Галя Иванова за текста 
„Оброците в Община Мездра”. Г-жа Иванова е родом от 
Мездра, но живее в гр. Правец и работи в местния Исто-
рическия музей.
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Януари 1881 г. – При 
първото преброяване на 
населението в Княже-
ство България Мездра 
има 86 жители.
12 януари 1899 г. – Пър-

ви кмет на новообразу-
ваната Община Мездра 
става Иван Мишев от с. 
Крета.
13 януари 1930 г. – Чле-

нове на местната орга-
низация на широките 
социалисти изнасят ве-
черинка с томбола. Пред-
ставена е комедията „По 
неволя доктор“. Главната 
роля се изпълнява от ад-
воката Йордан Христов. 
14 януари 1873 г. – Про-

изнесена е смъртната 
присъда на Васил Лев-
ски.
Януари 1930 г. – Със 

средства на минно дру-
жество „Плакалница“ на 
гара Елисейна е открито 
кино, което 2 пъти сед-
мично прожектира фил-
ми.
17 януари 1924 г. – В с. 

Мездра е основана група 
на Партията на труда.
18 януари 1948 г. – При 

завръщането на българ-
ската правителствена 
делегация от Румъния 
Георги Димитров при-
ветства на гара Мездра 
събралите се трудещи се 
от Врачанска област.
Януари 1945 г. – Създа-

дена шивашка коопера-
ция „Съгласие“ в Мездра.
19 януари 1993 г. – По 

инициатива на треньор-
ката Лили Николова е 
създаден Клуб по худо-
жествена гимнастика 
„Анелия“. Негов кръст-
ник става световната 
шампионка в многобоя 
на първенството в Мюн-
хен Анелия Раленкова.
1925 г. – На Богоявление 

по стар стил в Мездра 
е основано дружество 
на запасните офицери, 
в което първоначално 
членуват 17 участници в 
Балканската (1912-1913 
г.) и в Първата световна 
война (1915-1918 г.). Дъл-
гогодишен негов предсе-
дател е поручикът от за-
паса Йордан Кръстев.
През 1920 г. в железни-
чарското селище е създа-
дено дружество на запас-
ните подофицери, а през 
1935 г. – дружество на 
бойците от фронта.
Трите организации са 
предшественици на 
местната структура на 
Съюза на ветераните от 
войните, утвърдена в 
нашия край през април 
1990 г.
22 януари 1969 г. – Про-

ведена учредителната 
конференция на АПК 
„Искър“.
26 януари 1931 г. – С 

Определение №1196/24 
август 1930 г. на Врачан-
ския окръжен съд е ос-
нована кредитна коопе-
рация „Подем“ в с. Долна 
Кремена.

Исторически дати

В следващите дни 
рожденици са:

Катя Йотова, общински 
съветник – на 15 януари.
Веселин Кръстев, об-

ществен възпитател – на 
15 януари.
Владислава Димитрова, 

управител на дома за ста-
ри хора – на 19 януари.
Румен Велчев, управи-

тел на фотостудио – на 20 
януари.
Инж. Николинка Къ-

товска, общински съвет-
ник – на 21 януари.
Владислав Стоянов, 

журналист във в. „Стан-
дарт“ - на 25 януари.
Александър Марков, 

бизнесмен – на 26 януа-
ри.

Никола  - на 6  го-
дини. 

В рубриката „Децата на 
Община Мездра“ вест-
никът продължава
да публикува снимки на
деца до 10-годишна въз-

раст.
Очакваме вашите сним-

ки на адреса на редакци-
ята.

Децата на 
Община 
Мездра

Отзив

Магията нa спомените
Книгата на моя колега 

Димитър Доков „Спомени 
и размисли“ е едно дълго 
пътуване от Изгрева към 
Залеза на живота; пъту-
ване, при което авторът 
събужда сенките на отми-
налите дни, за да възкреси 
най-милите спомени, да се 
стопли от огъня на родно-
то огнище. А той събира 
сили от преживяното най-
вече в двата града - Мездра 
и Пирдоп. И озарен от чув-

ството на преданост към изживяното, той разкрива кар-
тини и образи, облъхнати от обич към предците, към 
семейството, роднините, приятелите. Така, подвластен 
на магията от спомени, той се чувства задължен да спо-
деля най-отговорно своите преживявания, всичко, кое-
то го е формирало като личност. Искрена обич и грижа 
блика от всяка страница, съхранила различни моменти 
от живота на роднините (интересни и поучителни за 
нашата съвременност!), оригиналните взаимоотноше-
ния в задружното множество на старинния род на До-
кови. Патриотичното чувство към родния град Мездра, 
вярност и преданост не само към роднини и близки, 
към служебните отговорности - всичко това разкрива 
богатата душевност на автора. Не е случайно, че той е 
бил винаги пример със своята акуратност към ученици 
и студенти, към колеги, които се впечатляват от пове-
дението му. А има ли по-голяма радост и утеха от по-
стигнатото за един преподавател? С каква цел авторът 
събужда в книгата си милите спомени? Не само защото 
те все още топлят чувствителното му сърце, но и да ги 
избави от забравата. По този начин той ни убеждава, че 
миналото е ценно, давайки пример през какви труднос-
ти се преминава, за да се формира личността. А изведе-
ният на открито ценен опит, не бива да се пренебрегва. 
Моите впечатления от Доков се оформиха още през 

1972 г., когато се яви на конкурсния изпит за препода-
вател по Педагогика в Учителския институт във Враца. 
Като колега той се открояваше с коректност и сериоз-
ност - така изгради своя авторитет. За мене специал-
но организаторските му качества се проявиха най-вече 
когато стана заместник директор в Педагогическия ни 
институт. Работеше ентусиазирано, влагаше ум, знания 
и опит при изпълнение на всяко задължение. Коректен, 
стриктен, инициативен - такъв беше Доков и аз за пръв 
път разбрах какво значи да имаш достоен заместник! 
На него винаги можеше да се разчита. Силата на споме-
ните... и магията която имат те...Нали те поддържат си-
лите и осмислят живота, когато сме съхранили добрите 
чувства от младостта, когато сме запазили обичта към 
родния край и хората, с които сме общували. И макар 
вече някои да ги няма, те са ни мили, скъпи, защото не 
сме оставили прахът на забравата да покрие отминали-
те години. 
Цялата книга на Доков воюва срещу забравата благо-

дарение на грижливата му и благородна личност. През 
целия си досегашен живот авторът се е проявявал, като 
един достоен, неуморен труженик на просветното дело. 
Накрая поздравявам автора за ентусиазма да осъществи 
мечтата си - да види издаден своя труд и той да стигне 
до читателите. Неговата книга заслужава да се чете и 
препрочита, да се правят изводи и сравнения с настоя-
щето. Тя е написана така, че да докосва сърцата на чи-
тателите. На добър час на книгата! И успех, заслужен 
успех на автора и!

Култура на поведението ни

Подаръци за младоженци
Малко са хората у нас, които се осмеляват да подаряват на мла-

доженците като сватбен подарък тиган или тенджера. В пове-
чето случай се подаряват кристални вази, сребърни изделия и 
други чисто декоративни неща.
Естествено е, че трябва да се съобразяваме с вкуса и нужди-

те на младите. Подаръкът трябва да е предназначен за общо 
ползване, начиная от мебелите до домакинските предмети. Не 
трябва да се забравя и за предметите на изкуството (картина, 
гравюра, изделия на приложното изкуство и т. н.)
Целесъобразни са колективните подаръци, които дават възмож-

ност на младото семейство да получи по-ценни и нужни вещи. 
Могат да се кооперират роднини, приятели, сътрудници, колеги. 
За да не се подаряват еднакви неща, по добре е да се поинтере-
суваме от общи познати кой какво възнамерява да подарява. За 
целта можем да се обърнем и към родителите на младоженците.
При англичаните младата двойка прави списък на необходи-

мите им вещи, по който техните роднини правят сватбени по-
даръци.

Етнографска изложба

Сръчността на мездренската жена
Поглед към миналото и 

уважение към уменията на 
българката да създава кра-
сота в бита бе откритата на 
18 декември етнографска 
изложба „От златните ръце 
на мездренчанката”. В нея 
са изложени етнографски 
сбирки от читалищата в 
селата Оселна, Крапец, 
Моравица, Царевец, Лик, 
Зверино, Дърманци, Ре-
бърково, Люти брод, Ели-
сейна, Брусен и Долна 
Кремена.
Изложбата бе открита с 

музикално изпълнение на 
мъжка вокална група „Ка-
лето“, с художествен ръко-
водител Милчо Романски, 
която въведе публиката в 
атмосферата на далечното 
минало, когато в делник и 
празник, на нивата и на ме-
гдана са звучали хубавите 
български песни.
Експозицията показва тъ-

кани, плетива и облекла, 
характерни за селищата в 
региона.
„Отново отваряме бабина-

та ракла, която е съхранила 
богатство, а всяка ценност 
заслужава да бъде пока-
зана“, каза Милка Пухал-
ска, член на Краеведското 
дружество в Мездра, която 
представи изложбата. „В 

нея има костюми, ризи, 
шевици, кърпи, плeтива, 
везмо, тъкани. Всичко e 
изработено с много обич 
и послание, което разказва 
за себе си и носи своя ис-
тория. Характерно за ше-
вицата е нейната многоц-
ветност, съчетала в себе си 
целия свят на човека. Във 
вълшебството на българ-
ската шевица се чете дъл-
гата приказка за голямата 
сила и хубост, за душевна-
та красота на българката, 
всички превратности на 
съдбата, която тя е изживя-
ла, но е успяла да вплете в 
тъкан и бродерия“.
Кметът на Общината инж. 

Генади Събков поздрави 
инициаторите и хората, 
които помогнаха за реали-
зирането на експозицията, 

както и мъжката вокална 
група за новия им репер-
тоар. Той изказа и възхи-
щението си от г-жа Милка 
Пухалска за поетичното 
представяне на изложени-
те предмети.
„Всички знаем, че българ-

ката е красива, трудолюби-
ва и с много желание и лю-
бов е творила. В днешния 
глобален свят, в който жи-
веем, в който светът стана 
едно голямо село, да не за-
бравяме нашето си село, да 
го пазим и да го обичаме“, 
добави кметът.
Етнографската изложба 

„От златните ръце на ме-
здренчанката” беше разпо-
ложена в ритуалната зала 
на Общината и можеше да 
бъде разгледана до края на 
миналата годината.

Отличена творба
Марияна Йорданова
Светла Дамяновска – 

гл. експерт „Култура и 
художествена галерия“ 
към общинска админи-
страция – Мездра, спе-
чели нова награда за 
християнска творба от 
конкурс „Емпирей“ на 
Асоциация за насърча-
ване на християнското 
художествено слово с 
разказа „Миросаното 
дърво“.
Със завиден усет и ху-

дожествено майсторство 
авторката съпоставя и 
противопоставя минало 
и настояще, езически 
и библейски вярвания 
и постулати, легенда и 
реалност, норми на по-
ведение, човешки харак-
тери и нравствени пос-
лания. В текста умело 
са преплетени христи-
янски мотиви за вярата 
и безверието, за съзи-

данието и жестокостта, 
за греха и наказанието. 
Вековният дъб, превър-
нат от заклещените от 
чумата човеци в Божи-
ето миросано дърво на 
живота, със силата на 
христовата вяра, носена 
от закования за дънера 
отсечен от османлиите 
черковен кръст, сторва 
чудо – лекува болести 
и болка. Преражда се в 
дърво на мирозданието, 
по чиито клони търсе-
щите изцеление стра-
далци връзват „парцал-
чета от дрехите си, за да 
оставят тук страданието 
завинаги.“ Вяра в Божи-
ето и човешкото добро, в 
добротворчеството като 
изконна християнска 
добродетел е водещото 
авторово послание. Но 
разказът засяга и вну-
шава и други нравстве-
ни постулати, в които 

като хора, постъпващи 
и правилно, и погреш-
но, трябва да се вслу-
шаме: Човек съгражда и 
руши, живее праведно и 
грешно, вярва и отрича, 
счита се за божие тво-
рение или се себеиздига 
в богоравен. Всеки има 
своя мяра, с която пре-
тегля постъпките си. Но 
независимо каква е тя, 
посланията на автора са 
ясни и общочовешки:
Чудото идва при онзи, 

който вярва в него. До-
бротата ще спаси света. 
Няма ненаказано зло. 
Изкуплението за сто-
рен грях взема невинни 
жертви.

Мисъл на броя
„Тайната на вечната 

младост е да се учи все-
ки ден нещо ново“

Солон

Доц. Златка Петрова


