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Вярвания

Еньовденски китки на Калето

На 24 юни в АК „Калето“
беше честван Еньовден.
Старият славянски празник бе организиран от
Общината с участието на
учениците от клуб „Приятели на „Калето“ към ПГ
„Алеко Константинов“ –
Анатоли Литков, Михаела Христова и Радослава
Христова.
Грейнали в пъстротата
на носиите, окичени с
полски цветя, девойките
представиха възстановка
на характерния за Еньовден красив момински обичай „Ладуване“. С него на
Еньовден се гадае за здраве на хора и добитък, за
късмет в женитбата. Рано
на Еньовден, по роса,
моми и невести са набрали
всякакви билки – еньовка,
метлица и кичат еньовски
китки. Наричат при китенето цвете или стръкче на
всеки от къщата, стоката,

либето и го привързват с
червен конец. Когато китката е вече готова, всяка
мома слага белег в нея:
пръстен, гривна от шарен конец. Така окичени,
китките се потапят в бяло
котле с „мълчана вода“.
Момите играят около котлето, отнасят го на „тайно
място“, където огън не се
кладе или го оставят да
нощува, „на звездите“ под
плодно дърво. На другата
сутрин, още в ранни зори,
отново се събират около
него, играят и пеят. Малко
момиченце /Еньова булка/ вади китките една по
една, събира пръстените,
нанизва ги скришом зад
гърба си върху точилка,
вади ги един по един, а
стара жена нарича и напява пръстените:
-На стол да седи, перо да
държи! /Учен ще е женихът/;

-Желта дюла презряла,
само гледа де да капне /
Стар ерген/;
-Сам си здравец на камък
/Сирак/;
-Ясна звезда в небе! /Хубавец/;
-Златни гривни на постеля дрънкат /Златар/;
-Плетена къща с леща

хубост и здраве и започват да разгадават китката
си. Ако има в нея поразено листо, това не вещае
добро за този, на когото
е наречено. Ако ли пък
листата са здрави и хубави – здраве и сполука за
всички.
на стр. 2

АГО в Мездра

Зрелостниците

Вече има нов кувьоз

С диплома в ръка
Краят на месец юни е
значим за младите хора
от Общината, които получиха дипломите си за
завършено средно образование.
Тържествено бяха връчени документите на 15
зрелостници в ПГ по Механизация на селското
стопанство. Директорът
Мария Йотов връчи и 16
свидетелства за професионална квалификация
втора степен. Най-висок
успех получи Владимир
Велчов с успех “Мн.
добър“ 5.21. За новата
2019/2020 учебна година
учениците ще се обучават
в спецаалностите „Локомотиви и вагони“, „Автотранспортна техника“,
„Електрообзавеждане на
ж п техника“ и „Обработка на скални материали“.
Директорът
на
ПГ
„Алеко Константинов“

пълна /Сиромах/.
Всяка мома с трепет се
мъчи да разпознае в „наречената китка“ своята.
Наричанията продължават, докато се свършат
китките. Момите гребват
с кратунка от котлето,
отиват си в къщи, измиват лицето си с водата за

Христинка Минова връчи 10 диполоми на зрелостници. В гимназията
тази година завършват
13 ученици. Приемът за
следващата учебна година включва специализирани паралелки „Готвач“,
„Ресторантьор“, „Администратор в хотели“.
Директорът на СУ „Иван
Вазов“ Мариела Горанова
връчи 41 зрелостни свидетелства на своите възпитаници. С най-висок
успех се отличи Никола
Чобов с финална оценка
„Отличен“ – 5,77.
За следващата учебна година училището предлага
следните нови специалности: „Съдебна администрация“, „Електронна
търговия“ и Хуманитарен
профил. И трите паралелки са с интензивно изучаване на английски език.
В СУ „Св. Климент Ох-
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ридски“, с. Зверино, завършиха 18 ученици, а
двама получиха удостоверения. За следващата
учебна година училището
предлага паралелка с профил „Предприемачески“.
Средните училища и
професионалните гимназии в Общината са учебни заведения с традиции,
с ефективна образователна среда, където младите хора се учат да бъдат
отговорни и конкурентоспособни в професионалната си реализация.
В своите приветствия
директорите на училищата пожелаха на младите
хора да бъдат творчески
личности,
съчетаващи
знания и умения, образование с професия, отговаряща на високите изисквания на динамичната
икономическа и трудова
среда.

Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ получи нов кувьоз, който да замени старата амортизирана
техника в отделението. Дарението e част от инициативата „Капачки за бъдеще“, подета от Лазар Радков и
Мартина Йорданова.
„Поискахме справка от Министерство на здравеопазването, в която видяхме, че в Мездра кувьозът е стар,
рециклиран и отдавна спрял да изпълнява функциите
си. Затова се организирахме и успяхме да дарим чисто
нов кувьоз за болницата тук.“, сподели Радков.
Новата апаратура е плод на активните действия на
всички граждани на Общината, които успяха да съберат над 14 тона пластмасови капачки.
„Един кувьоз струва между 15 и 17 милиона капачки –
всяка капачка е важна стъпка към осъществяването на
нашата цел – всички деца да имат равен старт в живота“, заяви Мартина Йорданова.
Мездра е деветият град, в който кампанията дарява
кувьоз. Организаторите отчетоха, че Северозападна
България се включва изключително успешно в кампанията. Преди това кувьози бяха дарени в градовете
Левски и Бяла Слатина. Предстои кувьози да получат и
болниците в Първомай и Харманли.

В ПГ „Алеко Константинов“

Занимания на
групите по интереси

На 27 юни т. г. приключиха заниманията на групите по
интереси към ПГ „Алеко Константинов“ за учебната
2018/2019 година. Заключителната изява беше на танцов състав “Мераклии” с ръководител г-н Ненчо Мариус Петков.
През учебната година в ПГ „Алеко Константинов”
бяха сформирани шест клуба по интереси: „Танцувай
с мен” с ръководител Христинка Стоянова; „Млад изследовател” с ръководител Силвия Нецова; „Технологий в ресторантьорството”; Театрално студио „Мелпомена” с ръководител Сашка Иванова; Танцова група
„Мераклии“ с ръководител Ненчо Мариус Петков;
„Да повишим дигиталната си култура” с ръководител инж. Силвия Атанасова.
на стр. 2

Заседание на
Общинския съвет

Реализират се
успешни политики
Общината продължава да
реализира успешната си политика в областта на европейските проекти, а на сесията в
сряда - на 26 юни, местният
Общински съвет потвърди
правилната посока, зададена
от кмета инж. Генади Събков.
Осемте точки в дневния ред,
чийто вносител беше кметът,
бяха одобрени единодушно с
гласовете на 18-те присъстващи от 21 по списък съветници.
Инж. Събков беше упълномощен да подпише запис на
заповед, с което да стартира
проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по ОП „Региони в растеж“
2014 – 2020. Със средствата
по проекта, на стойност 1 195
000 лева, ще бъдат санирани 5
сгради в града.
Той също беше упълномощен от общинските съветници да гласува по всички точки
от дневния ред с „въздържал
се“ с изключение на промяна
на капитала на дружеството –
„против“, по време на общото
събрание на МБАЛ „Христо
Ботев“ АД. Форумът е насрочен за 5 юли.
„И като гражданин, и като
кмет съм против начина, по
който държавата изтласка
общините в обхвата на Многопрофилната болница за
активно лечение – с всяко
увеличаване на капитала на
болницата, общинското участие става все по-малко, а с
това и възможностите за въздействие - все по-ограничени.
Като миноритарни собственици не можем да влияем върху
управлението и не можем да
защитим интересите на нашите съграждани”, коментира
инж. Събков преди решението на съветниците.
По време на сесията стана
ясно, че Мездра е един от градовете във Врачанско, в които
през следващите години ще
има сериозни инвестиции във
ВиК сектора. Темата беше
провокирана по повод предстоящ форум на Асоциацията
по ВиК за област Враца.
„Ние сме един от 4-те градове в областта, в който благодарение на Асоциацията ще
има инвестиции във водопроводната мрежа и канализацията. Държавата ще вложи
средства, което ще доведе до
намаляване на загубите на
питейна вода и подобряване
на водоснабдяването. Очаква
се тази година да стартират
процедурите за избор на изпълнител, а инвестициите за
нашия град са в размер над 4
500 000 лева“, припомни кметът.
До края на заседанието бяха
дадени разрешения за включването в програмата за разпореждане с общински имоти и
провеждане на тръжни процедури за недвижими имоти
в селата Цаконица и Върбешница, както и приемане
на ПУП за землището на с.
Брусен.
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Занимания на
групите по интереси

Еньовденски китки...
от стр. 1
Еньовските китки и венци се окачват на различни
места в къщата и се използват за лекуване на хората. С тях според народните вярвания се лекуват
бездетни жени, прогонват
се зли духове, правят се
магии за любов и омраза.
Еньовден е любим летен
празник, който разделя
годината на две. Свързан
е с лятното слънцестоене,
когато денят е най-дълъг,
а нощта най-къса. Вярвало се, че след него зимата
тръгва по своя дълъг път
към хората. Сутринта на
този ден се става рано, за
да се види как слънцето
„се обръща до три пъти“,
а който успее да се „изкъпе“ в росата – болестите
ще бягат от него до следващия Еньовден. Смята
се, че на този ден различните треви и билки

Дарение от
Национална
хранителна
банка
588 броя купички кисело мляко са доставени
в общински Центъра за
социални услуги и дейности в Мездра. Те са от
Хранителна банка и ще
бъдат раздадени на 196
потребители на социалните услуги Домашен
социален патронаж и
Дом за стари хора в града. Стойността на дарението е 460.60 лв.

имат най-голяма лечебна
сила, особено по изгрев
слънце. Набраните за
болестта билки трябва
да са 77 и половина – за
всички болести и за „болестта без име“. С тревите и цветята, набрани
за празника, увиват голям еньовски венец, през
който се провират всички
за здраве. Той също се
запазва и се използва за
лекуване.
Във възстановката на ритуала Ладуване /от „Лада“
– славянската богиня на
любовта и съпружеския
живот/ в ролята на Еньовата булка се въплъти
5-годишната Цветомира.
Традициите на празника
бяха припомнени от Анатоли Литков. Етнографът
Емилия Гарванска направи тълкувание на неясните за науката тайнства на
празника, „изпълнен с ма-

гически ритуали и девичи
песни“. Тя подчерта, че
в основата им е залегнал
древният култ към водата
и огъня.
На 24 юни църквата чества рождението на Йоан
Кръстител. Според християнската вяра рождението на Св. Йоан е предсказано „свише“. Родителите
му Захарий и Елисавета,
вече на преклонна възраст, получават вест, че ще
добият син. Йоан се ражда няколко месеца преди
Исус Христос, за да прокара пътя на неговото учение сред юдейския народ.
Еньовденският празник
беше уважен от кмета на
Общината инж. Генади
Събков.
На този ден в АК „Калето“ се проведе и заключителното литературно четене на творците от клуб
„Христо Ботев“.

Фонд „Социална закрила“

отпусна средства за кухня-майка
Проект за обзавеждане и оборудване „В помощ на децата с увреждания – изграждане на кухня-майка“ стартира в Общината. За реализирането му са отпуснати
финансови средства в размер на 26 387.66 лв. от Фонд
„Социална закрила“.
С проекта в сградата на ул. „Манастирище“ № 99 /
бившият Дом за деца и младежи с умствена изостаналост/ ще се подобри качеството на живот и обслужване
на потребителите с увреждания и децата без увреждания, настанени в ЦНСТДМУ № 1 и № 2 и ЦНСТДБУ
№ 3 към Комплекс за социални услуги за деца и лица
с увреждания. Със стартиране дейността на кухнята
ще се подобри качеството на обслужване, обгрижване
и социализация на децата и младежите. В кухнята ще
бъде назначено лице на трудов договор с необходимата
квалификация на длъжност „готвач“.
36 деца и младежи ще ползват услугите на новата кухня- майка.
Проектът е с продължителност 5 месеца.

За вашето здраве

Безплатна консултация

На 29 юни в пенсионерски клуб „Железничар“
фирма
Relax-Comfort
Line
организира безплатни
консултации от медицински специалисти
за заболявания като
инсулт, инфаркт, високо кръвно, артрози и
ставни проблеми.
През последните години нашата страна
оглавява челните места по сърдечно-съдови
заболявания. Инсултите и инфарктите покосяват хиляди, много
хора се оплакват от
проблеми с кръвното.

Ставните болки тормозят почти всеки над
50-годишна
възраст.
Въпросът е как да
си помогнем? Какво
трябва да правим? Как
правилно да се грижим за себе си?
На
организираната
среща присъстващите
жители на града и Общината получиха безплатна
консултация
от специалистите на
фирмата за профилактика и терапия на тези
заболявания и с някои
алтернативни методи
на лечение. Информирани бяха за най-но-
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вите световни постижения в тази насока в
страни като Германия,
Швейцария, Франция,
Турция и САЩ. Подобни
консултации
като организираната в
Мездра се провеждат
от години в цял свят
и милиони хора са си
помогнали на здравето
по този начин.
На мнозина от посетилите консултацията
бяха направени безплатни подаръци - апарат за кръвно, спално
бельо,
масажиращи
магнитни стелки, поларена завивка и др.

от стр. 1
С проведените часове с
групата „Танцувай с мен”
успешно бе засилен интересът на учениците към
извънкласните дейности.
Момичетата разбраха колко важна е работата в екип,
научиха се да бъдат отговорни и да спазват график
за изпълнение на поставените задачи.
Определено се забелязва
повишаване на моторно
– двигателните качества
и подобряване на физическата дееспособност на момичетата. Те с удоволствие
танцуват и вземат активно
участие в програми и мероприятия, както на училищно, така и на общинско
ниво.
Чрез дейностите на клуба „Млад изследовател”

учениците да развият способности и да формират
умения правилно да говорят, логично да мислят и да
действат в предварително
зададени
обстоятелства.
Базата, на която бяха провеждани часовете, беше
авторов текст и импровизации. Успешно бе стимулирано желанието на младите
артисти за изява пред публика, създаване на интерес
към театралното изкуство.
Успешно бе реализиран
и откъсът от “Бай Ганьо”
на патрона на училището
Алеко Константинов. През
учебната година участниците в клуба станаха и
приятели на исторически
комплекс „Калето“, където имаха не малко изяви Еньовден, възстановка на
„Бабин ден” , първа пролет

интерес,
новаторство,
инициативност и креативност. Участниците в клуба
придобиха самочувствие
на европейски лидери в
ресторантьорския бизнес.
Едновременно с това те
научиха колко е важна рекламата и информацията
на съвременните форми и
технологии на общуване
в заведенията за хранене.
Бяха показани и не малко
компютърни презентации,
свързани с техниките и
технологиите в ресторантьорството.
В клуба на „Да повишим
дигиталните компетентности“ учениците развиваха
своята дигитална компетентност на базово ниво. Те
получиха знания, умения и
компетентност за работа с
ресурсите в компютърна-

бе стартирана активността
на учениците за творческо
търсене в областта на природните науки. За учениците от клуба особен интерес
пробудиха
заниманията,
свързани с опознаването
на връзката човек – земя –
космос.
С голям интерес те изслушаха лекцията на Георги
Антонов за природен парк
“Врачански балкан”. Участниците в клуба успешно
разпознават
защитените
видове растения и животни във Врачанския регион
и разпознават дървесните
видове. През учебната година с радост се грижеха
и за зеления парк на “ПГ.
Алеко Константинов”.
Театрално студио „Мелпомена” постигна поставените цели с помощта на
многоплановите и многопосочни средства на актьорското
майсторство,

и т.н.
В танцова група „Мераклии“ учениците се научиха да танцуват най-популярните хора от всички
фолклорни области в България те усетиха духа на
народните танци. Забавляваха се и същевременно
поддържаха своята форма
и тонос, като се разтоварваха от напрегнатото ежедневие. Нашите ученици обичат българския фолклор и
традиции, с любов играят
български хора и активно
се изявяват в училищни и
областни мероприятия.
Ръководителят на клуб
„Технологии в ресторантьорството“ си бе поставила амбициозната цел да
развие и натрупа иновативни умения за дейностите, свързани с ресторантьорския бизнес. По време
на часовете учениците
проявяваха неподправен

та система като програми,
файлове и папки, в сферата на операционната система Windows10 (Уиндоус
десет), търсене на информация, оптимизиране и
организиране на работата
в Интернет. Участниците
активно използваха електронната поща, обработваха текстови документи,
използваха формули и
функции, визуално преустановяване, анализиране
и организиране на данни.
Бяха направени и не малко
презентации и офис документи.
Заниманията на групите
по интереси към ПГ „Алеко Константинов“ обезпечават адекватно работата
с извънкласни дейности и
благоприятстват включването на деца без оглед на
техния социален статус,
пол, религия и етническа
принадлежност.

АК „Калето“ празнува
шести рожден ден на 1 юли. Комплексът е изграден в рамките на проект
„Историята, културата и природата –
туристическите атракции на Община
Мездра”, финансиран от оперативна
програма „Регионално развитие“. Проектът превърна уникалния археологически обект, разположен на скалния рид
над река Искър, в атрактивна туристическа дестинация.
Повече подробности за шестия рожден ден ще прочетете в следващия
брой.

http://facebook.com/mezdra

Битие
За Петровден

Православие

Нашият християнски
празник

На 29 юни /Свети Славни и Всехвални Апостоли
Петър и Павел, Петровден / църквата чества паметта на двамата Христови апостоли Петър и Павел,
ревностни разпространители на християнството,
изтърпели много страдания и гонения. Те са наречени „първовърховни престолници и вселенски учители“. Денят на светите равноапостоли Петър и Павел
е един от най-почитаните летни празници в традициите на българския народ.
Според схващанията на хората на този ден не бива
да се върши важна земеделска работа. На Петровден
се принася жертвено животно в чест на светеца –
обикновено се коли „петровско пиле“. Рано сутринта жените носят в църквата колак и ранни ябълки
- петровки. Традиционно се приготвя т. нар. кутмач
от прясно сирене, брашно и овче прясно мляко. В
нашия край стопанките готвят ястието „бел мъж“,
подобно на кутмача – от прясно сирене, запържено
с масло.
Празнуват носещите имена Петър, Павел и техните
производни.
В Общината имен ден имат: Петър – 254 души, Павел – 53, Павлина- 83, Полина - 20, Петя – 145, Пепа8, Камен -32, Каменка- 2, Камена-13.

Продължава плащането на местните данъци и такси
Община Мездра уведомява, че продължава плащането
на местните данъци и такси.
Съгласно Закона за местните данъци и такси за 2019 г., 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 30юни; 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.
4. Туристически данък – до 15-то число на месеца,следващ
месеца, през който са предоставени нощувки; 5. Данък върху таксиметров превоз на пътници – внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24, ал.1 от Закона
за автомобилните превози. Задълженията си може да платите
по един от следните начини: - безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от „Банка ДСК „ ЕАД клон Мездра,
IBAN BG95STSA93008425414500,BIC код STSABGSF, код
навид плащане: 44 14 00 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници; 44 21 00 данък върху недвижимите имоти; 44 23 00 данък моторни превозни срества; 44 24
00 такса битови отпадъци; 44 28 00туристически данък: - на
касите на община Мездра Информационния център и чрез
ПОС устройство; - на касите на „Български пощи” ЕАД;
- в офисите на „Изипей” /Easypay/; - в ОББ АД;
- в Банка ДСК АД; - в Кметствата по населени места.

Традиционни
обредни ястия
„Бел мъж“ и кутмач
На Петровден овчарите
разнасят по къщите прясно сирене рано сутрин, а
стопанките правят от него
„бел мъж“, като го запържват в тигана с масло, докато пожълтее. Това ястие
от сирене е традиционно
на Петроден. В други краища на страната на този
ден домакините приготвят кутмач като използват
следните продукти:
1 кг. прясно сирене, 200
грама брашно, лъжичка
сол, 200 грама овче прясно мляко.
Начин на приготвяне: Сиренето се слага в дълбок
съд, сипват се млякото,
солта и разтвореното в
малко вода брашно. Сместа се поставя на силен
огън като непрекъснато
се бърка с дървена лъжица, докато водата изври и
кашата се сгъсти. Полученият кутмач се яде с хляб
или с петмез и мед.

Култура на
поведението ни

Грижи за лицето
То е огледало на духовния свят на човека, на
първо място отразява и
неговата красота. По лицето най-напред се появяват признаците на старостта: бръчки, гънки,
цветът му става по-блед.
От запазването на свежестта на лицето са заинтересувани най-напред
жените. За това още от
ранно детство трябва да
се отучат децата да гримасничат, което спомага
за ранното образуване на
бръчки.
Грижейки се за свежестта на лицето, не забравяйте и зъбите. Колкото
и красиво да е лицето, то
губи много, ако зъбите
не са в ред. Освен това
болните зъби могат да
са причина за различни
заболявания, като ревматизъм, нарушение на
сърдечната дейност и
функцията на бъбреците,
възпаление на нервите и
т. н.
А що се касае до косата и
прическата, не забравяйте, че тяхната красота се
дължи на четката и гребена, които са строго индивидуални. Те трябва да
се държат чисти и предназначени само за лично
ползване. Неприлично е
да се моли за гребен някого.
Красивата и вчесана
коса е най-доброто украшение на човека. Хубаво
вчесаната жена, даже ако
е скромно облечена, изглежда празнично.
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Миниатюри

Весели случки

Д-р Герго Цонков
*Във Враца има една постоянно течаща чешма с годна
за питейни нужди вода, която не е свързана с градската мрежа и желаещите си наливат, колкото си желаят.
Когато и да минех оттам, виждах мнозина с пластмасови туби и други съдове да чакат реда си да си налеят
от скъпоценната течност. Веднъж станах свидетел на
оживен и интересен разговор. Дошлите да си налеят
вода се питаха в недоумение дали водата идва от Балкана, но не можеха да стигнат до еднозначен отговор.
*От Балкана е-заявих, шегувайки се. - Нали сме на
Балканския полуостров. И спорът беше преустановен
с весело изражение на лицата.
Станах неволен слушател на разговора на две медицински сестри, които са били на известен масажист.
Те по странен начин изразяваха голямото си задоволство от приложения им масаж. Споделяха как телата
им били „така разкършени”, че през нощта почти не
могли да се помръднат. Дори едва станали сутринта да
дойдат на работа.
*Ако някой чуе вашите оплаквания и не знае причините за случилото се, ще си помисли, че поради допуснато от вас провинение сте малтретирани жестоко без съд
и присъда – приключих разговора им аз.
Герои на тази случка са пак медицински сестри. Те
споделяха впечатленията си от ефикасността на ползван от тях препарат с рекламирани качества за разхубавяване и жизненост. Първата се възхищаваше от
изумителното благотворно влияние на уникалния препарат върху колежката си, която е станала толкова жизнена и елегантна, че просто не намира сили да отклони вниманието си от нея. Похвалената е неописуемо
радостна и щастлива и й благодари многократно и от
сърце. Но не се досеща да оправи насрещни констатации за благотворно влияние на препарата и върху нея
и тя се чувства неловко и обидена. Макар и с известно
неудобство, се обадих, че и тя се е разхубавила, а за
да се поправи, първата се впусна към нея, прегърна я
и занарежда: „Миличка, и ти си по-жизнена, и си се
разхубавила, разхубавила”...

Обява
Фирма „Кобра 01“ - София
клон Мездра ул „Брусненско шосе“ № 1 (Сградата на
бившата Пожарна служба)
изработва и предлага:
- стругаро-фрезистки услуги;
- метални огради, порти,
врати и пана;
- заваряване на стоманени
и алуминиеви детайли;
- точене на домакински и
селскостопански инструменти;
- поцинковане на детайли;
- оборудване на подстанции
и електропроводи;
- кабелна арматура.
- продава масла, антифриз,
спирачни течности и автокозметика;
- заключващи устройства
за дома за недопускане нежелани гости
- набирам стругари, фрезисти, шлосери.
За контакти: 0897 848
555, 0878 848 033

Частна обява
Продавам къща на два
етажа и стопанска построика (груб строеж) в с. Долна Кремена, под боровата
гора, до спирката.
Цена по споразумение.
Тел: 0899 159 419

Църковен
календар
ЛЕТЕН АТАНАСОВДЕН

В планинските райони този
ден бележи началото на жътвата. Ритуално се жъне първият сноп, оплита се на плитка
с червени конци, украсява се
със скилидки чесън и сребърни монети и се запазва за берекет. Всяка домакиня на този
ден трябва да заколи черна
кокошка, за да предпази реколтата от природни стихии и
най-вече от наводнение.
СВ. НЕДЕЛЯ
Празнуват: Недялко, Недялка или Неделя Вярва се, че
родените в Неделя са покровителствани от светицата и
постигат всичко в живота си.
Според бабите ни “голямата
Неделя” е майка на всички
недели в годината. Ако някоя
жена шие, мете или пере на
този ден, светицата ще я накара да работи всяка неделя.
СВ. ПРОКОПИЙ ПЧЕЛАР
Празнува: Прокопи.
Св. Прокопий е покровител
на пчелите. Жените на пчеларите задължително трябва
да приготвят обредни пити и
да ги раздадат, за да се роят
пчелите и да дават. много мед.
Днес се вади новият мед и
се пази за цяр през годината.
Старите хора казват, че който
работи на този ден, няма да
прокопса.
Произход: Прокпи - от старогръцкото напредък, късмет

Думите отлитат, написаното остава
Издава и разпространява
Община Мездра
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„Еньовденски
спомени

Бехъ малко момче, 1215 годишенъ. Сутринта
рано, на 15 юний 1877
година (по стар стил)
подъ бумтенето на топовните гърмежи бехъ
се пробудилъ и сънливо
си търкахъ очите, когато баща ми ме извика:
„Ангеле, ставай, че русите идатъ!“
За русите азъ бехъ чувалъ от Бачо Киро, че
следъ година отъ нашето Бело-Черковско възстание щели да дойдат
и ни освободятъ отъ
Турското робство. Тъй
и стана – те дойдоха и
следъ упорити боеве,
нашето освобождение
беше дело свършено.
Големата Турска империя беше сломена и победена, за да се възроди
нова държава и колко
радостъ въ душите на
500-годишенъ
робъ,
Боже мой!
Тези моменти изъ живота на единъ поробенъ
народъ не се потдаватъ
на описание.
Руските победоносни
и освободителни войски минаха Дунава на
15 юний 1877 година,
а до пристигането им в
Бела Черква се изминаха цели 9 дни и тъкмо
на 24 юний – Еньовден,
пристигнаха в селото
ни...“
В. „Искърски фаръ“,
бр. 38 от 3 юлий 1930 г.

Плувен курс през
лятната ваканция
Общината организира курсове по плуване за ученици
от I до VII клас. Обучението ще се проведе на плувен
басейн „Долче Вита“ по
предварително подготвен
график, всеки делничен ден
от 10.00 до 12.00 ч.
Обученията са разделени
на смени:
ІІ смяна от 8 юли до 19
юли 2019 г. - ОУ „Св. св. Кирил и Методий“;
ІІІ смяна от 22 юли до 2
август 2019 г.- ОУ „Христо
Ботев“;
ІV смяна от 5 август до 16
август 2019 г. - ОУ „Христо
Ботев“;
V смяна от 19 август до 30
август 2019 г. – за възпитаници на ЦПЛР- Мездра.
Цената на плувния курс за
10 дни е 45 лв. Записването и заплащането на курса
се извършва в ЦПЛР всеки делничен ден от 8.00 до
12.00 часа.

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

e-mail: mezdra21vek@mezdra.bg

http://facebook.com/mezdra

Незабравимо
Строго секретно

Осмо писмо до
отца Паисия
Биле сме не само сила, ами страшилище...
Георги Апостолов
Здрасти г-н Хилендарски,
Ей таа твоата история, славянобългарската, викам, абе,
много бой, много нещо. Тия ора тогива май не са си имале
друга работа, та все на бой и бран. Ама, дето викаш ти, г-н
Хилендарски, колко земя, колко нещо сме биле, а?! И армия
бе, армия.
Сига, гледам, бай Паисие, абе оръдията, това топовете ги
оставиа по площадете у селата, и у градовете има. И самолете има тук таме. И какво стана са питам, какво стана, оно по
площадете и по ливадете има повече оръдия и самолетове,
отколкото у армията. Та да та питам, отче, по онова време,
дека ти го описваш, тека ли са стояле оръжията по площаде
и по ливаде, а?!
Мани друго, ами армията и не стига. Купия им самолетове
„Спартан” и хеликоптере „Кугар”, ама они си на плацо висат,
не можели веке да фърчат, даже и на ужким, на тренировка,
дека викат пилотете.
Чуда са и са мая. Ако рече некой от комшиите да ни погне
на бой, каква ше я мъдрим. У армията не стигат войниците
и офицеровете, самолете и корабе йок, нема, бетеерете и они
липсая, за танкове да не приказваме. Ей, некога, баща ми
разправяше, сила сме биле и ти, като ги пишеш у твоата история, не само сила, ами страшилище. Колко кралеве и цареве от тука до Виена чак данъци са ни плащале. А они плащат,
оти ги е страх, че, ако фанем тоягата, нема дека да се денат.
Гледам, щото я много, много не четем, та гледам по телевизоро, абе едни самолете ги мислат, мислат, па тръгове, па
поръчки там некакви. А ние у село се кръстим, да не рачат
комшиите да подемат накъм София, оти на границата я има
некой глиган, я не, да може тека да шумка из гората, барем
за страх.
Та сакам да те питам, г-н Хилендарски, ако не сме имале
армия яка, като ората, щеме ли да сме толкова силни, как пишеш ти у историята. Мислим, дека нема да сме текива юнаци. Ама оти днешните властници не мислат тека, а?! Гледат
от самолете, от вертолете да могат да откачат некоя комисионна ли там, не знам баш как го викат. Некога за текава
работа му резват главата като на пиле, а сига ем министер,
ем краде, ама краде милионе, не некакав там стотинкаш. И
се чудим бай, Паисие, абе у твоата история нищо нема за
крадене, за корупция, дали па тогива ората не са биле текива
крадливи, знам ли, ти ше кажеш, ама дали знаеш какво е това
корупция са питам сега, ама ше ти го обясним с две думи:
Корупция е кога си на власт, да дереш кожи от народо, от
бизнесо и да си купиш вила, къща, двор десетина декаре, и
да си направиш басейн, да си чипкат дупетата министровете,
кога ти на госте додат.
Май ша требе да те поизучим в таа работа, г-н Хилендарски. Ша требе.
Оти ти си я писал таа история, ама не са ти платиле ми са
види, оти барем един манастир да си си направил там, ама не
си, оти не знаеш как да са корумпираш, та да си гледаш кефо.
Ама оно човек са учи, додека е жив, нали тека, бай Паисий...
Айде, сос здраве и приятна ти корупция.
Бай Онзи

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

Божидара - на 9 години

182 години от рождението на Левски
РАЗГОВОР С ЛЕВСКИ
Пред твоята безмерна величавост,
Апостоле,
куплетите са слаби
и римите са хилав отпечатък
на ръста ти - в мащаби
ЕПОХАЛЕН.
Съвсем обикновен и простодушен
е твоят образ,
произход, характер,
но някакъв чутовно-дързък дух
е живял във теб
и търсил брод през мрака.
Изправен сам левент с юначна смелост
срещу тиранин кървав
петвековен,
обричаш се на святото си дело народа в бунт за свобода
да водиш.
След теб с ръмжене
втурват се потери
от главорези, стръвни да те хванат.
Ако спечелиш - цял народ печели,
ако загубиш - ти ще си курбанът.
Не знаеш дом, добитък,
нива, буля,
в кесията ти не звънтят жълтици от дъждове и от ветрища брулен,
с пищов и кръст,
с кураж и песен скиташ.
Не си авантюрист
с фриволни страсти,
не търсиш слава, не очакваш користи призван за дълг,
за идеал и кауза,
принасяш на олтара им живота си.
Историята помни ред герои,
по храброст и по сила все отбрани ала тефтерът легендарен твой е
реликва за ПОЧТЕНОСТ УНИКАЛНА.
Оставил си в наследство славно име като светиня; чисти сметки; вяра;
за чест поборническа рядък пример.
Достойно си премерен с ЛЪВСКА мяра.
Предаде те един от твойте люде - от страх
или от раболепна мерзост.
Така Исус предаден бе от Юда.
Но е ХРИСТОС.
А Юда е низвергнат.
Понесе с доблест всичко САМ, Василе докрай бе мъж,
водач и християнин не трепна
пред душманското бесило,
заради теб съратник не пострада.
И както кръстът библейски символ
за подвига морален на Доброто така за всеки българин бесилото е белег,
че НЕ стадо,
а НАРОД сме.
Дими Луканов
гр. Роман

(Мисли на Васил
Иванов Кунчев в
различните периоди
от живота му)

Дяконът:
„Когато порасна, аз ще
изгоня турците.
Който е хранен с калугерски хляб, не прокопсва.
Няма да се унижа като
човек.“
Знаменосецът:
„Омразата не е вродена
– тя е наследена от робството.
Не сме българи, ако стоим със скръстени ръце.
Всинца ви да са затворили – това е знак, че делото успява.
Ще хвърля черното рухо
– потребни са други дрехи.“
Апостолът:
„Не щях да съм турски
и никакъв роб.
Ако спечеля, печеля за
цял народ – ако изгубя –
губя само мене си.
Чакането приспива –
борбата пробужда.“
Идеологът:
„Да работим за своя народ, а не за своя джоб
Съзаклятието ще ме
брани и съди
Делото успява, но изисква труд и постоянство
За освобождението на
България са потребни
трезви хора
Под едно знаме – за свята и чиста република.
Не ще търпим деспотско правителство даже
ако е съставено от рождени братя.
Кажи ми моите и аз
твоите кривици, па да се
поправим.
Който злоупотреби със
служебната влас, ще
се накаже със смърт.
Ако всички хора ми помагаха, отдавна да сме
освободили България.“
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Исторически дати

6 юли 1949 г. - На ж. п.
гарата в Мездра се провежда траурен митинг
при посрещането на влака с тленните останки на
Георги Димитров – министър-председател
на
България и генерален
секретар на БКП. Той
умира на 2 юли в санаториума „Барвиха“ край
Москва.
1971 г. - Провежда се
учредителната сесия на
новоизбрания
Градски
общински народен съвет
(ГОНС). За председател
на Изпълнителния комитет (кмет на Общината)
е преизбран инж. Любен
Йотов. Негови заместници са Васил Дамяновски
и Петко Стамболиев, секретар Йордан Иванов.
Юли 1904 г. - Първият
хотел в Мездра е открит
от братя Леонкиеви.
15 юли 1894 г. (стар
стил) – Открит първият
конгрес на Българската
работническа
социалдемократическа партия
(БРСДП) на вр. Бузлуджа. Неин основател е
Димитър Благоев (Дядото).
1913 г. - Открита е ж. п.
линията Мездра-Лом.
1915 г. - В Мездра е открито Мирово съдилище.
1924 – 1935 г. - Изгражда се водоснабдяването
на Мездра и ж. п. гарата с
вода от „Заминец“.
Юли 1892 г. - В с Челопек е роден Мартин Тошев Вутов – дългогодишен учител в селата Люти
брод, Зверино и родното
си село, основател на тамошното читалище „Огнище“.
20 юли 1958 г. - Основано ТКЗС „Христо Ботев в
с. Зверино с пръв председател Тодор Събков.

В следващите дни
рожденици са:
Илия Борисов, журналист,
дългогодишен
кореспондент на в. „Работническо дело“ за Врачанска област – на 10
юли.
Атанас Доков, юрист и
общественик – на 12 юли.
Димитър Воденичаров,
писател – на 13 юли.
Тони Йорданов, бизнесмен – на 15 юли.
Петър Петков, кмет на
с. Ребърково – на 15 юли.
Станислав
Ангелов,
кмет на с. Люти дол – на
16 юли.
Цеца Кирилова, счетоводител в общинска администрация – на 16 юли.
Красимир
Трифонов,
общественик – на 19 юли.

Мисъл на броя
“Мълчанието
понякога е помногозначително
и възвишено,
отколкото найблагородното и
най-изразителното
красноречие и
в много случаи
свидетелства за
висок ум”
Дж. Адисън

http://facebook.com/mezdra

