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XIV национален фолклорен събор

„Де е българското“

Средновековие

Традиции, бит и култура

кърското дефиле, дойдоха
най-верните и най-истинските почитатели на непреходното нaродно изкуство, дойдоха танцови и
певчески състави от нашана стр. 4
та Северозападна България, от Софийско, Плевен- 100 години
ско, Монтанско, Ловешко,
Врачанско...
Особено
много бяха участниците
от нашата община. Имаше
представители от Царевец,
Брусен, Зверино, Оселна,
Върбешница, Игнатица,
Елисейна, Лик, Зли дол и
още, и още...
Сред гостите и почитателите на народното изкуство бяха общински съветници и кметове на села от
Девет годишната М. Танева от Свиленград Общината.
на стр. 4 С голям концерт на 25 май ятели и радетели да работят
За пръв път тази година
2019 г. бе отбелязана 100-го- и занапред все така активно
традиционният фолклорен
дишнината от основаването на и вдъхновено за обогатяване
събор се проведе на 2 юни
НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1919“ в на духовния живот в селото и
не край с. Очин дол, а в
с. Игнатица. Председателят на връчи на председателя на читацентъра на с. Люти брод, в
читалището Станимир Петков лището кошница с цветя и плаблизост до легендарната р.
месеци наред подготвяше този кет за принос към просветата и
Искър и в подножието на
празник и го организира по културата в Общината.
природния феномен „Ритнай-добрия начин.
За доброто настроение се
лите“.
Библиотекарят Петя Мари- погрижиха танцов клуб „РиОт ранни зори тук запринова проследи историята на тъмът на Балкана“, Женскииждаха автобуси и коли с
читалището, а председателят ят народен хор и Групата за
туристи и самодейци от
връчи почетни грамоти на ак- шлагерни и авторски песни
близки и далечни краища
тивни самодейци и читалищни „Тинтява“ от Игнатица, Литана България, а на специдеятели.
ковската духова музика, Танално място вече къкреха
В препълнения от игнатенче- цов състав „Факел“, Женската
няколко казана с курбан
ни и гости салон имаше пред- фолклорна група „Плетеница“,
чорба.
ставители на държавната и Мъжката фолклорна група
Съборът отдавна придоби
местната власт, както и много „Змей Горянин“ и деца от ОДЗ
широка обществена попуобщественици и културни дей- „Звездичка“ Зверино, Женлярност и още от третата
ци, които връчиха поздрави- ската певческа група „Шарена
си година е със статут Нателни адреси и подаръци.
китка“ от Долно Камарци, тационален.
В
своя
поздравителен
адрес
лантливата народна певица
„Белокаменица“ от с. Царевец
Тук, в обятията на Искметът на Общината инж. Ге- Стела Кръстева и инструменнади Събков каза: „Припом- талистът Йордан Борисов,
няйки си вековната история на Женската певческа група от
Корени
читалището, вие се учите от Оселна и Танцовият състав
• На традиционните
първопроходците, а гледайки от Миланово, гимнастичката
празници на Искърнапред, градите бъдещето, така Кристина Бойчева, младият
ското дефиле, в които По традиция на 23 май в бяха „весели случки“ и „из- ни за значимост.
както от здрава лоза изникват певец Александър Алексеев,
участват освен Общи- заседателната зала на Общи- губени знания“. Любопит- Във века на информацион- нови, здрави и плодородни фи- танцов ансамбъл „Мездра“ и
на Мездра и тези от ната се проведоха Деветите ните слушатели се потопиха ните технологии връщането лизи, устремени към небето“. народният певец Светлин МиСвоге и район Нови майски краеведски четения. в легендата за „Куна Крали- към националните традиции Пожела на читалищните де- ланов.
Искър, домакин беше Те протекоха в две сесии, ца“, почетоха първия хорео- и преплитането им в настоянашата Община. Те в които бяха изслушани 16 граф на танцовия състав при щето е мерило за национално Европарламент
продължиха от 5 до разработки. Присъстващите читалището в Мездра – Те- самочувствие и европейско
7 юни и се отличиха се запознаха с 90-годишна- менужка Тинчева. Станаха самосъзнание. Проучването
с богата програма, за та история на ОУ „Христо свидетели на любовта на на родния край с неговата На проведените на 26 май т. г. избори за депутати в Еврокоято се бяхме погри- Ботев“; с историята на учи- един учител по история към история, топонимия, мес- пейския парламент правото си на глас в нашата Община са
жили.
лището в Зверино, датираща учебния предмет, който е тен говор, бит и традиции, упражнили 5597 човека. Кандидатите на БСП печелят с 1741
Първият ден беше Ден отпреди 140 години. Научи- преподавал и с който и днес фолклор и фолклорни праз- гласа, срещу 1712 за ГЕРБ. В града БСП получава 916 срещу
на туризма и професио- ха за красотата на тъканата живее – „Историята е моя- ници със съпътстващите ги 878 гласа за ГЕРБ. Общо в Общината ДПС събира 977 гласа,
налното образование престилка в Долна Кремена та страст“. Изслушани бяха ритуали и обредни практи- ВМРО – 408, АБВ – 267, ВОЛЯ – 211, ДБ – 124, Атака – 83,
със среща в манастира и тамошните стари лечеб- хронологична справка за ки, е изключително необхо- НФСБ – 43 и т. н.
„Седемте престола“ и ни практики. Обогатиха председателите и секретари- димо предимно за младото Убедителна е победата на социалистите в селата Брусен, Горобиколка на Черепиш- представите си за фабрика те на читалището в Мездра и поколение. Научавайки ис- на Бешовица, Зверино, Зли дол, Кален, Крета, Лик, Люти брод,
Моравица, Оселна, Ослен Криводол, Старо село, Цаконица и
кия манастир, Ритлите „Околчица“ в Моравица, за разработката за Мездра като торията на своя род и народ, Руска Бяла. На „кантар“, с минимална преднина за ГЕРБ от 1
и АК „Калето“. Късно историята на Радиоцентър „кръстопът между древност младият човек стъпва здраво до 3 гласа, са резултатите в Царевец, Типченица, Люти дол и
вечерта Врачанската „Мездра“, за НЧ „Наука и съвремие“.
на родна земя и не расте като Върбешница.
филхармония изнесе 1919“ в с. Лик.
Тазгодишните краеведски дърво без корен. Знаейки За независимия кандидат за евродепутат Ваня Григорова са
концерт на пл. Бълга- Съживени бяха семейните четения обогатиха „книгата откъде е тръгнал, увеличава подадени 25 бюлетини.
рия.
празници, ритуали и обичаи на времето“ на родния край шанса си да стигне, накъде- Общо 582 гласоподаватели са използвали правото си за преференциално гласуване.
на стр. 2 от с. Кален, припомнени и повишиха самочувствието то се е запътил.

Читалище в Игнатица
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Юбилви

Председателят
прекрати заседанието
На 30 май заседанието на Общинския съвет започна
с тържествено връчване званието „Почетен гражданин
на Мездра“, с което бяха удостоени нашите съграждани педагогът Димитър Доков, треньорът по хандбал
Евгени Йоловски и художникът Любомир Минковски
(по лични причини последният не успя да присъства).
При разглеждане на точка втора започна да назрява скандал, вероятно подготвен предварително. Доказателство в тази посока е протоколът от първото и
единствено гласуване в залата, преди да се стигне до
размяната на реплики. При него съветниците одобриха
докладната на кмета инж. Генади Събков, с която той
поиска разрешение чрез запис на заповед да гарантира
стартирането на проект за ремонт на улици. Дейностите са финансирани от ДФ „Земеделие“. При гласуването в залата присъстваха 19 от общо 21 съветници. Само
13 от тях обаче подкрепиха докладната, като трима се
въздържаха - това бяха избраните от „Народен съюз“
Георги Валентинов, Димчо Йотов и Огнян Петров.
Мирослав Аспарухов от АБВ, неговата съпартийка
Николинка Кътовска и председателят на Общинския
съвет Яна Нинова от ГЕРБ изобщо не се възползваха
от правото си да гласуват.
Това показа, че за тези общински съветници ремонтът на четири важни улици в града на стойност милион
лева е без значение. Май е по добре да не се случи...
Верочтно хората от Общината вече не си задават въпроса за какво се правят цирковете по време на сесии?
Ясно е, че в местния парламент има коалиция „Напук“,
чиято единствена цел е да дискредитира Генади Събков и ръководената от него общинска администрация.
За тази цел средствата нямат значение. Но пък вече е
пределно ясно за кого работят онези, които са избрани
да защитават интересите на хората...
Още при обсъждането на третата точка от Дневния
ред „Доклад относно резултатите от дейността на Комисията за подбор на участници, разглеждане, оценка
и класиране на постъпилите проектни предложения по
програмата „Малки местни инициативи“ се завихри
разгорещен спор. Тон за това даде общинският съветник от „Народен съюз“ Георги Валентинов, който
в присъщия му деградивен стил оспори предложенията на Комисията и направи нови предложения. Подкрепиха го Ивайло Тодоров и Яна Нинова от ГЕРБ и
Мирослав Аспарухов от АБВ. От групата на БСП реагираха остро, като изтъкнаха аргументи, че с това
се умаловажава компетентността на специалистите в
тази Комисия. Спорът се изостри, докато се стигна до
една реплика на общинския съветник от БСП Наталия
Христова по адрес на председателя на ОбС, която предизвика гнева на Яна Нинова и тя ултимативно настоя
Н. Христова да напусне залата. Общинският съветник
отказа да изпълни заповедническото нареждане и след
като три пъти повтори заповедта си Яна Нинова еднолично прекрати заседанието.
Дата за ново заседание беше насрочена за 5 юни. Но
явно след изборите за Европарламент и предстоящите
през есента местни избори нервите са изпънати и напрежението в Местния парламент все по-осезателно се
изостря.

Изложба за Ботев

Художникът Снежана Петрова от Мездра се включи със своя картина в изложба, посветена на Христо Ботев. Изложбата „Земята на Ботев” бе открита
на 28 май в Регионалния исторически
музей – Враца.
Творбата на нашата художничка се нареди сред 31 произведения малка графика на 19 автори от цялата страната.
Голяма част от творбите са спечелили
награди от престижни арт - форуми у
нас и показват възрожденски събития и
живота на видни личности.

http://mezdra.bg

Не само име, призвание

На 17–ти май ОУ „Христо
Ботев“ празнува 90 години от
своето създаване.
Юбилейното честване започна
с тържествен педагогически
съвет, в който взеха участие и
бивши директори на учебното
заведение. Настоящият директор Иван Иванчев проследи накратко историята на създаването и постиженията на водещия
просветен център в града. С
чувство на признателност изтъкна приоритетите в работата
на отделните ръководители на
учебното заведение и приноса
им за неговото проспериране и
им връчи почетни плакети.
Започнато с даренията на
наследниците на Тодор Балабанов, съградено с лептата и
труда на достойни българи,
училище „Тодор Балабанов“
(от 1961 г. „Христо Ботев“)
днес продължава да впечатлява
с колосалната си сграда в центъра на града и с високото ниво
на педагогическа работа.
В своя поздравителен адрес

кметът на Общината инж.
Генади Събков изказа „благодарност и поклон пред труда
на настоящите учители, тези,
които продължават делото на
българската възрожденска интелигенция, като не просто ограмотяват и образоват нашите
деца, а активно работят за формирането на културната и родолюбива млада смяна.“
Учебното заведение е достоен
продължител на възрожденските традиции в образованието, а
в Община Мездра образованието е превърнато в най-ценна
инвестиция. Проектът, реализиран по ОП „Региони в растеж“ в образователната инфраструктура, подобри битовите
условия и енергийната ефективност в училището. Основно училище „Христо Ботев“
посреща своята 90-та годишнина в реновирана сграда, при
което е повишен комфортът на
учениците, на педагогическия
и непедагогическия персонал.
Общата сума от средствата по

проекта, вложени за училището, възлиза на 437 078,43 лв. В
рамките на Общината усилията
са насочени към реализиране
на комплекс от дейности, които
обединяват целите, стремежите
и очакванията на учители, ученици, родители и общество.
С богата извънкласна дейност, предшестваща празника,
ОУ „Христо Ботев“ отбеляза
своя юбилей. Бивши възпитаници на учебното заведение,
успешно реализирани у нас и
в чужбина в областите на науката, спорта, медицината, технологиите прекрачиха отново
прага на родното училище, за
да се срещнат със свои преподаватели и да споделят пред
настоящите му възпитаници
положителни примери от своя
живот и професионална кариера. Защото едно училище го
правят богато успехите, постигнати от неговите ученици, на които то е дало начален
старт по пътя към избраното
поприще.

Училище „Бяло, зелено, червено“

С тържествен юбилеен концерт в Дома на железничаря
учители и ученици от ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ отбелязаха 50-ата годишнина от създаването на учебното заведение.
Гости на празничния концерт,
посветен на годишнината, бяха
инж. Генади Събков кмет на
Общината, Данаил Димитров
– общински съветник, Дарина
Христова от РУО – Враца, директори на детски градини и
училища в града, които поднесоха поздравителни адреси.
Директорът Галя Богданова
връчи наградата „Ученик на
годината“ 2019 на Радослав Дочовски. Почетна грамота „Найден Найденов“ получи Тамира
Кунова от VII “А“ клас.
„Родното училище празнува
своя 50-годишен юбилей, каза
в приветственото си слово г-жа
Галя Богданова. Ако има нещо,
което до старини да ни огрява
отвътре, то е мекото сияние на
бялото, зеленото и червеното и
училищните спомени, скътани
в сърцата редом с най-милите
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неща – родина, майка, бащин
дом, учител“.
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ е наследник на първото и
най-старо училище в Мездра
– началното училище „Кирил и Методий“. През 1964 г.
е съборена старата сграда на
началното училище „ Кирил и
Методий“ и започва строежът
на нова четириетажна сграда.
През 1969г. в новопостроената
сграда се сформира Основно
училище „ Кирил и Методий“
със 17 паралелки и 26 учители.
Възпитаниците на учебното
заведение представиха пред
публиката филм за историята
и постиженията на училището. Изнесеният концерт беше
впечатляваща феерия от слово,
музика, багри и танци. Децата
рецитираха, пяха и танцуваха с
патоса на детството и волността, и заразиха присъстващите с
веселото си, празнично настроение. Трогателни и запомнящи
се бяха обръщенията на учителите към децата.
„Аз съм учител и говоря най-

силно, а когато слушам, слушам
най-внимателно… Аз съм найголемият късметлия сред всички, които работят. На мен ми е
позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси,
идеи и приятелства… Искам
моите ученици да опознаят
себе си, защото най-трудно е да
разбереш кой си… Аз съм воин.
Всекидневно водя битки срещу
надзъртащото насилие, страха,
предразсъдъците, невежеството
и апатията. Но аз имам велики
съюзници: Интелигентността,
Любопитството, Родителската
подкрепа, Индивидуалността,
Творчеството, Вярата, Любовта
и Смехът… Аз съм Учител...
и всеки ден благодаря на Бога
за това… Ние, учителите, сме
най-прегръщаните хора на тази
земя… Щастливи сме, че сме
учители!“
Тържеството се превърна в
урок по безусловно обичане –
урокът, който опазва цели всичките сърца, за да останат там,
където принадлежат.

от стр. 1
На кафе при кмета инж.
Генади Събков се събраха
художници, литератори и
краеведи от трите общини
на следващия ден, след което домакини и гости гостуваха в хотел „Къща Ив“
в с. Горна Бешовица. След
обяда се организира писане и рисуване от натура, а
краеведи съставяха речник
на диалектни думи на селищата по поречието на р. Искър. Подредена бе изложба
в родното село на именития
скулптор Иван Фунев.
В заключителния ден се
срещнаха представители
на администрациите на
трите общини и проведоха различни състезания,
като за финална игра беше
надиграване на двойки
(мъже и жени) под мотото
„Ръченица на поляна“ и
надпяване на открито на
фолклорни колективи.
• На 3 юни в местността
Рашов дол край с. Люти
брод се състоя възпоменателно поклонение в памет
на загиналите тук 12 ботеви четници и двама местни младежи.
Предвождани от Георги
Апостолов, те водят последното си сражение и
загиват за свободата на
България.
Бяха произведени моменти от сражението.
Самодейни състави представиха подходяща литературно-музикална програма.
• След гибелта на Ботев
група четници, предвождани от Никола Войновски, се отправят към с.
Зверино да търсят брод
през Искъра. И успяват.
По този повод жители и
гости на селото имаха възможността да наблюдават
възстановка на преминаването на Ботевите четници през реката.
Край паметния знак на
това място се проведе впечатляващ митинг заря.

Три улици – с нов асфалт
Жителите на три улици в
Мездра могат да се похвалят
с нова асфалтова настилка.
Улиците „Тракия“, „Рила“
и „Пейо Яворов“ (в района
между улиците „Александър
Стамболийски“ и „Патриарх Евтимий“) бяха тотално
преобразени с над 500 тона
асфалтова смес. За целта
„Тракия“ и „Рила“ бяха фрезовани, а новата асфалтова
смес е с дебелина минимум
5 сантиметра.

Грижа за безопасност
на пътя

Възстановена е пътната маркировката по главните улици
в града. Тя е едно от важните
условия за безопасно движение, затова грижата за нея е
приоритетна.
Предстои монтирането на нов
светещ пътен знак в района на
пазара.
Съблюдавайки правилата за
движение по пътищата – и пешеходци, и водачи ще гарантират заедно своята безопасност.

http://facebook.com/mezdra

Спорт и култура
Зона Враца

„Младшата“ на ОФК „ЛокомотивМездра“ вдигна трофея

Отборът „Юноши младша
възраст“ на ОФК „Локомотив-Мездра“ триумфира
като шампион в генералното
класиране в Зона „Враца“
след победа като домакин с
3:2 над съперниците си от
ФК „Първа атомна“ – Козлодуй.
С тази победа футболистите на треньора Стоян Сто-

янов успяха да дублират
успеха на своите по-големи
съотборници от формацията
„Юноши старша възраст“.
С голов актив от 59 гола, 12
допуснати попадения, 9 победи, 2 равенства и една загуба, младежите триумфираха в генералното класиране,
следвани от тима на ФК „Чавдар“ – Бяла Слатина и ФК

„Първа атомна“ – Козлодуй.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков награди труда на „червено-черните“,
връчвайки купата на призьорите. За голмайстор на
първенството бе отличен
таранът на „младшата“ Любослав Валентинов с 18 точни попадения.

Футболен турнир

на детските градини

На изкуствения терен на футболен комплекс „ЛокомотивМездра“ на 20 май беше проведен отложеният поради лошото
време футболен турнир на детските градини. Мероприятието
бе посветено на 17 май – професионалният празник на работещите в сферата на спорта.
След жребий, изтеглен от директорите на детските градини,
се играха 4 футболни мачове
със следните резултати:
ДГ „Мир“ - ДГ „Слънчице“ –

10:1
ДГ „Детелина“ - „Роза“ – 9:0
ДГ „Детелина“ - ДГ „Мир“ –
1:10
ДГ „Слънчице“ - „Роза“ – 5:0
Сред приключване на четирите оспорвани и атрактивни
мача класирането е следното:
1 място – ДГ „Мир“;
2 място – ДГ „Слънчице“;
3 място – ДГ „Детелина“;
4 място – ДГ „Роза“.
Всички малчугани бяха зарадвани с награди, осигурени от

Общината и връчени от кмета
инж. Генади Събков.
За здравето на децата ни са
отговорни всички – държавата,
общината, бизнесът, училището, родителите. Вложените за
тази голяма кауза усилия, средства и време се виждат в очите
на децата, когато побеждават и
в спорта, и в живота. Именно
затова Общината организира
този футболен турнир за наймалките спортисти в нашия
град.

Турнирът по футбол на малки вратички

„Нашенци-Пчелна майка“ отново триумфира
Отборът на „Нашенци-Пчелна майка“ победи „Искър 1923“
– Роман във финала на XIX
турнир по футбол на малки
вратички за фирмени, квартални и селски отбори, провел се
на терена в СУ „Иван Вазов“.
Срещата започна равностойно, но играчите на „НашенциПчелна майка“ взеха превес
над съперниците си с две бързи попадения. Футболистите
на „Искър 1923“ върнаха гол от
пасива си след топовен изстрел
на Борис Тончев. Интригата в
срещата се изпари след ново
точно попадение във вратата
на „Искър 1923“.
В малкия финал играчите на

„ВиК ООД“ – Враца и съгражданите им от „Атлетик 1996“
направиха истинско футболно зрелище с много голове. В
крайна сметка „водните духове“ се оказаха по-съобразителни и заслужиха победата в
срещата.
Кметът на Общината инж. Генади Събков награди отборите, достигнали до финалната
фаза на надпреварата с купи,
медали и грамоти.
„Момчета, благодаря ви за
силната игра, за емоциите,
които създадохте на терена. В
този турнир имаше всичко – и
хубави голове, и прекрасни изпълнения, както и пропуски.

Но това е футболът – затова е
най-красив и го обичаме.“, заяви кметът.
За най-добър вратар на турнира бе отличен Веселин Илиев
от „Нашенци-Пчелна майка“.
Инж. Събков даде отличие и
на голмайстора на турнира
– Петко Петков от „Атлетик
1996“. Наградата за феърплей
бе връчена на „Ветераните“
от Крета. Най-добър фирмен
отбор стана „Нашенци-Пчелна майка“, наградата за найдобър квартален отбор отиде
при футболистите от „Искър
1923“, а за най-добър селски
отбор бе отличена командата
на „Скала“ – Зверино.
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Златните
момичета
С 5 златни медала за пореден ка с танц) и „Звездичка“ от

Честита рожба!

Кметът на с. Ребърково
Петър Петков и неговата съпруга Моника Петкова станаха родители.
Дългоочакваната
Кая
проплака
за
първи
път на 28 май в 09:30
часа в МБАЛ „Стамен
Илиев“ - гр. Монтана
в ръцете на екипа на
д-р Захари Николов.
Общинска администрация пожелава на родителите и Кая много здраве,
щастие и успехи.

път се окичиха гимнастичките от клуб „Анелия“ в седмото Държавно първенство по
масов спорт в Шумен.
В него взеха участие 1380
гимнастички от 160 отбора в
страната.
От нашия клуб се представиха
5 отбора в 4 възрастови групи:
- до 7 години – отбор „Слънчице“ от ДГ „Слънчице“
(средна формация, гимнасти-

http://mezdra.bg

ДГ „Мир“ (малка формация,
гимнастика с танц);
- до 10 години – отбор „Весели деца“ (гимнастика с танц);
- до 14 години – отбор „Хармония“ (гимнастика с уред);
- над 30 години – отбор КГБ
(гимнастика с уред).
Всички отбори завоюваха
заслужени първи места с найвисоки оценки в „Златната
вълна“.

В с. Горна Кремена

Курбан за здраве

Ден на
българския спорт
С лекоатлетическа щафета и футболен турнир
за деца от детските градини в Мездра бе отбелязан Деняt на българския спорт.
В смесената щафета най-бързи се оказаха малчуганите от ДГ
„Мир“, следвани от ДГ
„Детелина“ и ДГ „Слънчице“. Четвърти останаха децата от ДГ „Роза“.
Всички участници получиха медали, грамоти
и купи, връчени от кмета
инж. Генади Събков.
Денят на българския
спорт се празнува официално след Решение
581 на Министерски
съвет от 4 август 2006
година. Всяка година на
празника се организират
различни спортни мероприятия в цялата страна.

В църквата „Св. Николай Мирликийски“ – с. Горна Кремена
беше отслужен курбан за здраве. Рибеният курбан беше осветен от отец Данаил Цинцарски, Ставрофорен свещенноиконом във Врачанска епархия. На курбана присъстваха жители
на селото и общински съветници от Мездра.
Тържеството се пренесе в Пенсионерския клуб на селото,
където беше осветен бобен курбан. Приветствие към присъстващите поднесе кметът на Общината инж. Генади Събков: „Страшно настроение цари в тази зала... Специално поздравление за майсторите готвачи на двата курбана... Радвайте
се на живота, забавлявайте се и бъдете добри към другите“.
Инж. Събков поздрави събралите се с цитат от песен на Доли
Партън: „Надявам се, че животът ще се отнася добре към вас.
Желая ви радост, желая ви много, много щастие! Но знаете
ли какво? Най-много от всичко ви желая любов“.
За доброто настроение се погрижиха гостите от Враца –
За децата
Клуб № 3 Певческа група „Еделвайс“ и живата музика с ръКуклен спектакъл ководител Цветомир Дамянов.
Нетърпелива и шумна Жителите на селото се надяват отслуженият курбан да носи
детска публика изпълни здраве и да ги пази от беди и бедствия.
големия салон на Дома на
железничаря на 21 май. Възраждане
Предстоеше им вълнуваща среща с техния любим
приказен герой – Червената шапчица.
Детският спектакъл е В навечерието на Деня на ваща с „Гласовете ви чувам“,
дело на Общински куклен славянската писменост и Талев с епически замах показтеатър – Благоевград. По- култура Общината поднесе ва движещите сили на времестановката „За една обик- вълнуващо преживяване на то, определено като националновена шапчица червена“ почитателите на театралното но възраждане на българите в
Македония, разкрива борбите
е драматизация на профе- изкуство.
сор Атанас Илков, музи- Театърът на Българската ар- и противоречията, страстите и
ката на Георги Красими- мия – София представи пред слабостите, мъките и надежров – Герасим. Участват мездренска публика постанов- дите на хората.
Десислава Чардаклиева и ката „Железният светилник“ Писателят изправя пред сърпо романа на изключителния цата ни всички значими подВиктор Кападжиев.
Това е поредната инициа- Димитър Талев. Драматиза- робности на един някогашен
тива от майския културен цията е дело на Христо Хри- свят с неговия бит, с чистите
календар, която Община- стов; сценична адаптация, по- патриотични прояви, които
та подарява на децата на становка, сцена и музикално съсредоточава в съдбата на
града като благодарност за оформление – Асен Шопов. една фамилия – Глаушеви. За
тяхното усърдие и активно Режисьор на постановката е пламенния радетел за една
участие в празниците на Асен Шопов. Зрителите има- обединена и силна България
културата „Мездра май“ ха удоволствието да се насла- Георги Джагаров заявява:
дят на играта на познатите ни „Димитър Талев работеше
2019 г.
Владислав Виолинов, Явор като апостол и като апостол
МИСЪЛ НА БРОЯ Бахаров, Антоанета Добрева – разпръскваше искрите на своя
Васил Михайлов, Геор- железен светилник навсякъ„Егоизмът е отвратите- Нети,
ги Кадурин, Стефка Янорова, де, където дългът изискваше
лен порок, от който ни- Радина Кърджилова, Милен това.“
и др.
„Железният светилник“ е изкой не е лишен, но който Миланов
Големият писател е роден в ключително необходим. Този
никой не желае да прости гр. Прилеп в далечната 1898 красив текст на Димитър Таг. В своята забележителна лев е Библия на българското
на другите.“
тетралогия, започваща с „Же- Възраждане“, казва режисьорХ. Бичер лезният светилник“ и завърш- ът Асен Шопов.

Искрите на
железния светилник

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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Децата на
Община
Мездра

Средновековие

Традиции, бит и култура

Фестивалът „Добре дошли в Средновековието“
предложи много емоции и неочаквани изживявания
на стотици зрители, които посетиха археологически
комплекс „Калето“ от 16 до 19 май. Инициативата
представи живота, бита и кухнята на населението по
нашите земи отпреди векове.
Кметът инж. Генади Събков приветства участници
и гости. „Усилията ни са насочени към това да представим туристическите обекти в региона и да създадем неповторима творческа атмосфера“ - каза при
откриването той.
Повече от 100 участници показаха на гостите на АК
„Калето“ различни моменти от живота на хората,
населявали нашите земи. Представители на сдружение „Дукс Антика“ от Свищов демонстрираха възстановки на военното дело, бита и ритуалите. „Силталк“ от Пловдив разкри късноантичните поселения
и ритуали, ломското сдружение „Багачин“ показа
обичаи от V – VІ век, а дружество от Добрич – традиции от ранното Средновековие. „Авитохол“ от
Варна впечатли с оръжейни демонстрации, а „Жива
история“ от Шумен демонстрира воинските възможности на ромеите. Запомнящи се възстановки на традициите от ІХ-ХІ век показа сдружение „Вълкашин“
от София. Клубовете за средновековни военни изкуства „Ратина“ и „Филипопол“ от Пловдив реализираха интересни детайли от бита. Опашка се изви
край дюкяна на Любомир Маринов, където гостите
можеха да си закупят медовина. Петя Кушева сготви
и предостави за дегустация вкусни ястия. Особен
интерес предизвикаха подправките – византийска,
римска, арабска.
Най-атрактивна беше съботната вечер. За първи път на този фестивал се изявиха и музикантите от групите „Фрея“ и „Ксана“, които представиха готическа музика. Вечерта продължи с кино
на открито. Големият екран събра любителите на
визуалните изкуства. Прожектирани бяха филми от средновековни и римски фестивали, провеждани на територията на България и Румъния.
Творческият екип на Община Мездра представи
пред публиката свои тематични рекламни филми:
- „Легенда за реката“;
- „70 века история“;
- „Мездра – наш дом, наше бъдеще“;
- Документално видео за историята и забележителностите на Общината.
Красотата на природата на родния край, историческото наследство и преплитането му в настоящето
са главен мотиватор за създаването на видеопродукциите.
От румънска страна бяха прожектирани видеа, подготвени за фестивала, пресъздаващи живота на римляните в областта Дакия.
Тазгодишното пето издание на фестивала беше посетено от хиляди почитатели на традициите – жители и гости на Мездра. Тази изява прави града ни
интересна туристическа дестинация, което е и една
от основните цели на културната проява.
Румънските гости, партньори по проекта, споделиха, че са впечатлени от стегнатата организация
и многообразие на фестивалните демонстрации, от
радушния прием, от величието и красотата на това
райско кътче, прикътано от легендарната река. Кметът на Община Добрословени изрично подчерта, че
връзката им с нашия край не е от вчера. Той заяви,
че при археологически разкопки в техните земи са
открити в основния градеж камъни от врачански варовик.
Фестивалът „Добре дошли в Средновековието“ за
пореден път доказва, че силата на дървото е в неговия корен.

http://mezdra.bg

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

Сияна Стоянова - на
4 години и половина
XIV национален фолклорен събор

„Де е българското“

от стр. 1
Първа на сцената застана
деветгодишната
Марияна
Танева от Свиленград с песента „Излезло е юначе“,
последва я женската вокална
група „Белокаменица“ от с.
Царевец, чиито изпълнения
още в началото възпламениха
многобройната публика, трета изпълнителка беше четири
годишната Сияна Стоянова
от Зли дол, която в музикален
съпровод на маестро Кръстьо
Стефанов изпълни песенен
вариант на „Аз съм българче“. Сред тях се заредиха групите „Мездрея“, „Изкрица“,
„Калето“ с художествен ръководител Милчо Романски,
„Щастие“ от Горна Кремена,
„Колката“ от Люти брод, мъжете от „Полутон“ - Бойчиновци.
Според регламента право на
изява до 10 минути имаше
за групови изпълнения и до
6 минути за индивидуални,
като всяко читалище можеше
да участва с до двама изпълнители в жанр.
Точно в 12:00 часа съборът
беше прекъснат за 3 минути,
през които зазвуча сирената,
отдаваща почит на загиналите
за свободата и независимостта на Отечеството. Хората
застинаха в мълчание. Последва поднасяне на венец и
цветя пред паметната плоча
на Христо Ботев, а ученикът
от ПГ „Алеко Константинов“
Анатоли Литков изнесе рецитал от стихове за Войводата, създадени от жители на
различни села във Врачанска
област.
Кметът на Общината инж.
Генади Събков се обърна с
приветствие към участниците

и гостите на събора:
„Тринадесет години националният фолклорен събор „Де
е българското“ се провеждаше от Община Мездра и
Сдружение „Искърско дефиле“ в туристически комплекс
„Дядо Йоцо гледа“, В близост
до едно друго живописно балканско село - Очин дол - каза
кметът. - Там беше поставено
началото на традицията да се
провежда този събор в шестата неделя след Пасха - Неделята на слепия, заради слепия
Вазов герой... Твърдо решени да запазим установената
традиция, през 2019 година
насрочихме провеждането на
XIV-ия събор в Неделята на
слепия - 2 юни. Втори юни
е денят, в който почитаме
паметта на Христо Ботев и
неговите четници, както и на
всички герои на родината ни,
дали живота си за свободата.
С желание за популяризиране на различни обекти от
природното и културно наследство на Общината, тази
година решихме да проведем фолклорния празник в с.
Люти брод, в подножието на
природния феномен Ритлите,
край брега на р. Искър (там,
кадето героинята на класика
на българската литература
Иван Вазов е преминала реката, с надежда да спаси болното си внуче и скрития в
гората ботев четник), близо
до Черепишката света обител
и до Рашов дол - мястото на
последния бой на оцелелите
от дружината...
Днес ние посвещаваме XIV
национален фолклорен събор
на героя революционер Христо Ботев, на неговите четници и на всичките български

герои, воювали за свободата
и независимостта на Отечеството ни.
Нека днешният празник на
народната музика, песен и
танц огласи тази изстрадала
българска земя, в която почиват костите на най-верните ѝ
синове! Нека екнат билата на
Балкана от гласовете на изпълнителите, дошли от близо
и далеч за XIV фолклорен събор „Де е българското“! Защото българското е тук - в гънките на Балкана, на брега на р.
Искър, под това родно небе,
върху тая свята, родна земя!“
- завърши приветствието си
инж. Генади Събков.
В обедната пауза, след като
отец Тома освети специално
приготвения в изобилие курбан, народната певица Славка
Калчева изнесе вълнуващооригинален концерт, който,
разбира се, започна с „Бяла
роза“. Изви се кръшно хоро,
на което се хвана и кметът на
Общината. Но изведнъж заваля пороен дъжд, хората се
събраха под чадъри и навеси
и зачакаха. След повече от час
„ведрото“ се изля, Славка Калчева продължи да пее, а хората
да играят - поокъпани, но весели и с бодро настроение.
Изпълненията на самодейците, възторзите и аплодисментите на публиката продължиха до късно след обяд.
В надпяванията и надиграванията участваха над 30 състава и двойно повече индивидуални изпълнители, а общо в
събора – над 350 самодейци.
Най-малката сред тях беше
Сияна Стоянова от Зли дол.
Всички участници в събота
получиха почетни грамоти от
Общината.
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Исторически дати

9 юни 1876 г. – В неравен
бой с турските поробители
загинал Бачо Киро (Киро
Петров), български революционер и просветител.
10-17 юни 1990 г. – В
България се провеждат
първите
демократични
парламентарни избори за
Велико Народно събрание.
От регистрираните 32 322ма гласоподаватели в 72-ри
едномандатен избирателен
район – Мездра, своя вот
упражняват 30 750 жители на Общината. Повече
от половината бюлетини
(56,75%) получава кандидатът на БСП Тодор Иванов Тодоров (син на Иван
Тодоров – Горуня)
13 юни 1850 г. – Начало на въстанието против
турското робство в Северозападна България – Видинско, Ломско и Белоградчишко.
14 юни 1916 г. – По новопостроената (първа в
България) въжена линия е
изпратен първият вагон с
медна руда от мина „Плакалница“ до флотационната фабрика в Елисейна.
15, 16 и 17 юни 1940 г. –
В Мездра и околностите
става голямо наводнение.
Отнесени са къщите покрай Искъра и сериозно е
повреден мостът над реката край селото.
16 юни 1938 г. – В салона на училище „Т. Балабанов“ (дн. ОУ „Хр. Ботев“)
е открита самостоятелна
изложба на Борис Колев –
учител по рисуване в Мездра, живописец и изкуствовед, по-късно професор
и преподавател в Художествената академия.
19 юни 1935 г. – В Мездра
е основано просветно дружество. За негов председател е избран учителят
Никола Алипиев, за подпредседател Христо Койчев, а за секретар-касиер
Мито Ненчев. В надзорния
съвет на дружеството влизат Христо поп Андреев –
председател, Цветко Исаев
– секретар и Боян Петров
– член (художник, по-късно професор).
20 юни 1954 г. – Между
Русе и Гюргево тържествено е открит „Мостът на
дружбата“, който след промените е преименуван на
„Дунав мост“
Юни 1990 г. – По инициатива на треньорката
Лили Николова в Мездра
за пръв път се провежда
градско първенство по
художествена гимнастика.
Победителка при второразрядничките става Валя
Христова, а при треторазрядничките – Цветелина
Благовестова. Главен съдия на турнира, който се
превръща в ежегоден, е
старши учителят по физическо възпитание Надежда
Ганчева.

В следващите дни
рожденици са:
Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета-1925“ в Мездра – 8 юни.
Мая Митева, кинезетерапевт – на 12 юни.
Инж. Генади Събков, кмет
на Общината – на 16 юни.
Здравка Борисова, общественик – на 17 юни.
Д-р Цеца Каменова, личен
лекар – на 21 юни

http://facebook.com/mezdra

