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ДЕЦА ЗАСАДИХА
НАД 100 ДРЪВЧЕТА
По повод Международния
ден на Земята (International
Mother Earth Day) - 22 април,
детският отбор по Футбол
7 на ОФК Локомотив (Мездра) - момчета, родени през
2010/2011 г., се включи в залесителна акция, организирана
от Община Мездра в партньорство с неправителствената
организация „Гората.бг“. Със
съдействието на ОбП „Чистота“ възпитаниците на треньора
Стоян Стоянов засадиха 100
млади фиданки от дървесните
видове червен дъб, арония и
планински лимон в югозападната част на градския парк и
в зелените площи в района на
поликлиниката.
Фиданките са дарени от Фондация „77“, създател на „Гората.бг“, благодарение на която
досега у нас са засадени над
1,4 млн. дръвчета. Тази пролет кампанията на „Гората.бг“
преминава под мотото „Засаж-

даме бъдеще“, а безвъзмездно
дарените дръвчета на общини
в цяла България надхвърли 150
000 бройки.
Това е третата подобна инициатива, която се реализира в
нашата община в партньорство с „Гората.бг“. Миналата
Коледа в гр. Мездра и в състав-

ните села на общината бяха засадени близо 4 500 медоносни
и плодни дръвчета - липа, бор,
явор, череша и джанка, предоставени от неправителствената организация, а през есента на 2019 г. стотици деца от
местните училища, детски градини и социални заведения се
присъединиха към доброволческата инициатива „Гората.
бг - 100 000 садим гора”, като
получиха 1 200 образователни
детски комплекти за засаждане
на дървета - дарение от Фондация „77” с председател Никола
Рахнев.
Междувременно
младите червенокръстци от Клуб
„Приятели-доброволци
на
БМЧК 2016“ при ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ и ОУ
„Христо Ботев“ с ръководител

Христина Иванова засадиха плодно дръвче в зелената
площ източно от паметника
на загиналите във войните, а
членовете на „Клуб „БМЧК
и приятели на Искърското дефиле“ при СУ „Св. Климент
Охридски“ - Зверино засадиха
две липи край новоизградената „Къщичка на поколенията“.
По този начин активистите на
Българския младежки Червен
кръст се присъединиха към
Националната кампания на
БМЧК „#УмножиДоброто“
по повод Деня на Земята и
100-годишнината от създаването на младежката червенокръстка организация, в рамките на която в цялата страна
бяха засадени 100 дръвчета от
доброволци, служители и приятели на организацията.

„КЪЩИЧКА НА ПОКОЛЕНИЯТА“
ОТВОРИ ВРАТИ В ЗВЕРИНО

Клуб „БМЧК и приятели на Искърското дефиле“ и Клуб „Творилница“ при СУ „Св. Климент
Охридски“ с ръководители Петя
Илиева и Маринела Илиева,
който спечели финансиране в
Националния конкурс за ученици
„Млад благотворител“ 2020 на
Фондация „Млад благотворител“,
както и с дарения от благотворителни акции и на добротворци от
Зверино и Оселна.
Лентата на новата придобивка
преряза Станислава Рашева,
председател на Фондация „Млад
благотворител“, а на паметника
на поета революционер - кметът
на селото Стоян Петров, участвал активно при реализирането
на двете инициативи. Сред гостите на тържеството беше кметът на Мездра Иван Аспарухов.
По случай 100-годишнината от
създаването на Българския младежки Червен кръст (БМЧК) мла-

дите червенокръстци засадиха
две липи и една бреза, дарена
от Пенсионерски клуб „Златица“.
Така те се присъединиха към Националната кампания на БМЧК
„#УмножиДоброто“.
По инициатива на НЧ „Факел-1926“ и на ПК „Златица“,
която цели да затвърди връзката
между поколенията, на Велики
четвъртък в „Къщичката на поколенията“ баби, майки, внуци
и деца боядисаха заедно великденски яйца.

В Европейския ден на солидарност между поколенията - 29
април, в най-голямото село в община Мездра - Зверино, официално беше открита „Къщичка на
поколенията“ и осветен бюст-паметник на Христо Ботев, който е
преместен от двора на бившето

ПВИ „Христо Ботев“ в кв. „Сивец“.
По този повод водосвет отслужи
отец Антон Петков, енорийски
свещеник на селото.
„Къщичката на поколенията“
е изградена със средства по
проект „Направи добро - предай
на поколенията“, разработен от
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ЦЕНА: 0,40 лв.
XLVII ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА „МЕЗДРА-МАЙ“

ПРОГРА МА

5 май 2021 г. (сряда)
18:30 ч. - Откриване на ХХ Общински турнир по футбол на малки врати за фирмени, квартални и селски отбори (Спортна площадка на СУ „Иван Вазов”).
19:30 ч. - Концерт на Група „Мистик”, Ансамбъл „Мездра”, Танцов състав „Хемус” - Враца и Ансамбъл „Пъстрина” - Монтана (пл. „България”).
6 май 2021 г. (четвъртък)
9:00 ч. - Празнична литургия в Храм „Св. Георги Победоносец” - гр. Мездра.
10:00 ч. - Ритуал по издигане на националния трибагреник, знамето на община Мездра и флага на Европейския съюз по случай Деня на Мездра - 6 май (Гергьовден) (пл. „България“).
19:30 ч. - Концерт на Музикална формация „Жарава” и Николай Славеев (пл.
„България”).
7 май 2021 г. (петък)
19:30 ч. - Концерт на Сдружение „Новото поколение на талантите” (пл. „България“).
21:00 ч. - Концерт на Аристос Константину (пл. „България“).
8 май 2021 г. (събота)
19:30 ч. - Концерт на Център за подкрепа за личностно развитие (пл. „България“).
21:00 ч. - Концерт на Амар Гиле (пл. „България“).
9 май 2021 г. (неделя)
11:00 ч. - Честване на Деня на победата и Ден на Европа - 9 май (пл. „България“).
11 май 2021 г. (вторник)
17:30 ч. - Премиера на книгата на Светла Дамяновска „Слънчевата птица” (Археологически комплекс „Калето”).
12 май 2021 г. (сряда)
10:00 ч. - Трети турнир по хандбал „Малки локомотиви” (Спортна площадка на
СУ „Иван Вазов“).
13 май 2021 г. (четвъртък)
16:30 ч. - Откриване на представителна изложба на ПГ по каменообработване
- с. Кунино по повод 100 години от създаването на училището (Партер и фоайе на
ІІІ етаж в сградата на Община Мездра).
17 май 2021 г. (понеделник)
14:00 ч. - Шести лекоатлетически турнир за ученици I-IV клас „Най-добрите”
(Спортна площадка на СУ „Иван Вазов“).
18 май 2021 г. (вторник)
10:00 ч. - Футболен турнир на детските градини (Изкуствен терен на стадион
„Локомотив”).
16:30 ч. - Откриване на самостоятелна изложба живопис на Явор Витанов (Фоайе на ІІ етаж в сградата на Община Мездра).
20 май 2021 г. (четвъртък)
17:30 ч. - Премиера на книгата на Рени Митева „Две весели приказки” (Археологически комплекс „Калето”).
21 май 2021 г. (петък)
14:00 ч. - Десети юбилейни майски краеведски четения (Голяма заседателна
зала на Община Мездра).
22 май 2021 г. (събота)
17:00 ч. - Шести „Мездра Рок Фест” - с участието на Васко Кръпката, Милена
Славова, Александър Колев и рок групите „Catorga”, „Roadwire“ и „Oldenwood“ (пл.
„България”).
24 май 2021 г. (понеделник)
9:30 ч. - Празничен концерт по случай Деня на светите братя Кирил и Методий,
на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, награждаване на изявени ученици, групи и състави (пл. „България“).
26 май 2021 г. (сряда)
17:30 ч. - Премиера на книгата на Тодорка Василева „Пробуждане” (Археологически комплекс „Калето”).
27 май 2021 г. (четвъртък)
14:00 ч. - Общински ученически конкурс рецитал на Вазови творби (Център за
подкрепа за личностно развитие).
28-30 май 2021 г. (петък-неделя)
10:00 ч. - Седми фестивал на средновековните традиции, бит и култура „Калето - Мездра 2021“ (Археологически комплекс „Калето“).
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Събития

МЕЗДРА ЩЕ ИМА
ПОКРИТ ПАЗАР

Общинският съвет (ОбС)
реши Община Мездра да
сключи договор за кредит с
„Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел
финансиране на дейностите
за реализиране на проект:
„Реконструкция на покрит
пазар и благоустрояване на
околното пространство в
гр. Мездра“. Максималният размер на дълга е 1 807
208 лв., а срокът за неговото
погасяване - до 180 месеца,
считано от датата на подписване на договора за кредит. Това решение бе взето
на априлската сесия на ОбС.
Проектът предвижда изграждане на две основни
покрития на пазара с дължина по 36 м; оформяне
на търговски пасажи (оси)
и разполагане на търговски маси - по 24 търговски
маси; обособяване на мяс-

то за социални контакти и
събития - сцена за публични прояви и малка водна
площ; обособяване на зона
за отдих и игри; подмяна
на настилки; ново решение
за осветлението на пазара
и паркинга; осигуряване на
ново решение за водоснабдяване и фонтан, както и
канализация за обекта. Общата площ, която ще бъде
реконструирана е 820 кв. м.,

а срокът за изпълнение на
проекта - две години.
ОбС промени характера на
общинската собственост от
публична в частна на четири сгради - две общежития,
столова и постройка на допълващо застрояване, предоставени до преди година
и половина безвъзмездно за
управление на ПГ по МСС,
а от м. октомври 2019 г.
преминали за стопанисване

и управление от Община
Мездра. Мотивът за промяна характера на собствеността на тези сгради е, че
те са престанали са имат
предназначението,
което
са имали. Същевременно
продължителен период от
време не се използват по
предназначение, което е довело до силно влошеното им
експлоатационно състояние
и необходимостта от значителен финансов ресурс за
ремонт и поддръжка.
На сесията положи клетва
новоизбраният общински
съветник от Местна коалиция „АБВ“ („ЗНС“, „Воля“,
„АБВ“) Тошко Стоянов. Той
влиза на мястото на Мирослав Аспарухов, чиито правомощия бяха прекратени
предсрочно от Общинската
избирателна комисия поради избирането му за народен представител.

Конкурс за детска рисунка

„ЗЕМЯТА - НАШИЯТ ДОМ“
На официална церемония
Община Мездра награди
победителите в конкурса
за детска рисунка на тема
„Земята - нашият дом“, организиран по случай Международния ден на Земята
- 22 април. В него се включиха 213 деца и ученици
на възраст от 5 до 18 г.
от гр. Мездра, съставните
села на общината и гр. Попово, област Търговище.
Съгласно
регламента,
участниците, класирани
на първо място в отделните възрастови групи, получиха предметни награди, а
всички призьори от първо
до трето място - грамоти
за успешно представяне:
• Първа възрастова група

- деца на 5 и на 6 години: I
място - Габриела Накова, 6
г., ДГ „Детелина“, филиал
с. Върбешница; II място Мирела Иванова, 6 г., ДГ
„Звездичка“ - с. Зверино;
III място - Катерина Петкова, 6 г., ДГ „Роза“ - филиал с. Моравица.
• Втора възрастова група - ученици I-IV клас
(7-11-годишни): I място Боян Радев, 9 г., ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“, II
място - Кристина Анкова,
III клас, Школа за изобразително изкуство „Арт
Попово“, III място - Палома Никовска, IV „б“ клас,
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.
• Трета възрастова гру-

тието му като художник.
Сред тях са 8 картини от
фонда на ГХГ - Мездра:
три пейзажа, „Боженци“,
„Дунав“, „Стари тополи“, „Плачещото дърво“ и
„Пейзаж от с. Лютидол“.
ХГ „Иван Фунев“ предостави 4 маслени творби на
Бояджийски от своя фонд
- натюрморта „Цветя“,
„Планински пейзаж“, „Настроение“ и „Пейзаж“, както и графиката „Младост“.
Ретроспективната изложба допълват 10 картини от
личната колекция на семейството на художника:
два автопортрета, „Плашилото“, „Боженци“, „Село
Типченица“, „Утро“, „Старият орех“, „След плажа“ и
два пейзажа.
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До края на месец май,
след допитване до местната общност, кметовете и
кметските наместници на
населени места трябва да
внесат предложения в Община Мездра кои обекти
желаят да бъдат включени
в Инвестиционната програма за 2022 г. Този краен срок постави кметът на
общината Иван Аспарухов
на своите колеги на традиционния Ден на кмета.
Аспарухов благодари на
селските управници за
създадената организация,
съвместно с Общинската
администрация, по време
на подготовката и произвеждането на изборите за
народни
представители
на 4 април 2021 г. Кметът
на Мездра похвали отдел „Местни приходи“ за
добрата събираемост на
местните данъци и такси,
която през миналата година за пръв път е надхвърлила 2 000 000 лв., а през
първото тримесечие на
тази година е със 700 хил.
лв. повече в сравнение със
същия период на 2020 г.
На срещата стана ясно, че
започва поетапна подмяна
на една част от съдовете за
твърди битови отпадъци.
За целта Община Мездра

е закупила 200 броя индивидуални кофи за смет и 70
броя пластмасови контейнери тип „Бобър“. Ще бъде
актуализирана и схемата за
разполагане на контейнерите в населените места.
Аспарухов настоя кметовете и кметските наместници да засилят
своята контролна дейност
относно поддържането на
чистотата в населените
места и незаконния добив на дърва за огрев. В
тази връзка той подчерта,
че само през миналата
година ОбП „Чистота“ е
премахнало 17 нерегламентирани сметища на
територията на общината.
Недобросъвестни граждани обаче продължават
да изхвърлят отпадъци на
неразрешени за това места. Необходимо е да бъде
уплътнена работата и на
общите работници, отпуснати на кметствата от Община Мездра.
Зам.-кметът „Икономическо развитие, социални
и хуманитарни дейности“
Нели Минева потърси
съдействие от селските
кметове при доставката на
храната до потребителите,
които ползват социалната
услуга „Топъл обяд“.

ДЕЦАТА НА МОРАВИЦА
ЛАЗАРУВАХА
па - ученици V-VIII клас
(12-15-годишни): I място
- Вероника Динкова, V „а“
клас, ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, II място - Кристина Георгиева, VI клас,
Школа за изобразително
изкуство „Арт Попово“, III
място - Цветозара Попова,
V „б“ клас, ОУ „Христо
Ботев“.
• Четвърта възрастова
група - ученици IX-XI клас
(16-18-годишни): I място -

Ивайла Петрова, XI клас,
Школа за изобразително
изкуство „Арт Попово“, II
място - Мария Борисова, X
„б“ клас, ПГ „Алеко Константинов“, III място - Даниела Красимирова, XI „а“
клас, ПГ „Алеко Константинов“.
Рисунките на участниците в конкурса „Земята
- нашият дом“ бяха подредени в обща художествена
изложба.

В ПАМЕТ НА ВЪРБАН
БОЯДЖИЙСКИ
Със съвместна изложба Художествена галерия
(ХГ) „Иван Фунев“ при Регионален исторически музей (РИМ) - Враца и Градска художествена галерия
(ГХГ) - Мездра отбелязаха
90 години от рождението
на един от емблематичните
мездренски художници от
близкото минало - Върбан
Бояджийски
(1931-1994
г.). Експозицията включва 23 живописни платна и
графики на твореца, чийто
жизнен и творчески път е
тясно свързан с културния
живот на гр. Мездра през
50-те, 60-те, 70-те и 80-те
години на миналия век. Те
са от различни периоди на
неговото творчеството и
дават представа за разви-
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Върбан Бояджийски е роден на 9 май 1931 г. в с. Роман. След завършване на средното си образование заминава за столицата, където учи в Художествената
академия. През периода 1954-1991 г. работи в Държавния памукотекстилен завод „Станке Димитров“ - гр.
Мездра, занимава се и с художествена самодейност
към профсъюзния Дом на културата.
Има две самостоятелни изложби (1962 г., 1989 г.),
както и участия в множество общи художествени изложби и пленери по живопис. Негови творби са притежание на частни колекционери и на културни институции от бившия СССР, Германия, Норвегия, Румъния,
Тайланд, Финландия и Франция. Член е на Съюза на
българските художници. Носител на Орден „Кирил и
Методий” - ІІІ степен. Умира на 17 април 1994 г.

По инициатива на учителките Валентина Йорданова и
Веселка Еленкова на Лазарова събота възпитанци на детската градина в Моравица, която е филиал на ДГ „Роза“ гр. Мездра, лазаруваха за здраве, благополучие и берекет.
Пременени в пъстри народни носии, закичени с венчета
от пролетни цветя и с кошнички в ръце, малките лазарки
обходиха навръх християнския празник селото и зарадваха с песен и благословия всеки, отворил вратите на своя
дом и душата си за тях. Съобразно традицията, домакините дариха своите гиздави гостенки, вестителки на събуждането на природата, с яйца и лакомства.

Общинската организация
на Съюза на ветераните от войните на България
поздравява двамата живи участници във Втората световна война - о.р кап. Илия Григоров от с. Царевец
и о.р. поручик Никола Илиев от гр. Мездра,
по случай ДЕНЯ НА ПОБЕДАТА
и ДЕН НА ЕВРОПА - 9 май!
Бъдете здрави, с бодър дух, обградени от грижите и
обичта на вашите близки хора!
Поздравяваме и потомците на стотиците участници във
войната от нашия край! Поклон пред подвига на героите
и светла им памет!
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Спорт
XX Общински турнир по футбол на малки врати

ОСЕМ ОТБОРА ЩЕ СПОРЯТ
ЗА ТРОФЕЯ
ТРОФЕЯ
Осем отбора ще вземат
участие в юбилейното
20-о издание на общинския турнир по футбол на
малки врати, организиран
от Община Мездра. Той
ще се проведе на спортната площадка в Средно
училище „Иван Вазов“.
Чрез жребий участниците
в турнира бяха разпределени в две предварителни
групи.
В предварителна група „А“ съперници са тимовете на „ЛИВ“, „Локо
Футбол“, „Кохонес Гранде“ и „Община Мездра“,
а в предварителна група
„Б” - тези на „Моравица“,
„Крета“, „Неудобните“ и
„Ботевъ“ (Брусен).
Главен съдия на турнира
е врачанският рефер Румен
Каменов, а технически секретар - Никола Кръстев,
мл. експерт „Спорт и младежки дейности“ в Община Мездра.
В предварителните групи се играе по системата

„всеки срещу всеки”, като
напред продължават отборите, заели първите две
места в групите. Турнирът ще продължи от 5 до
21 май, когато са мачът за
бронзовите медали, финалът и награждаването на
призьорите. Участниците
в турнира решиха време-

ПРОГРАМА НА ТУРНИРА

5 май 2021 г. (сряда)
18:15 ч. - Откриване на турнира,
18:30 ч. - Група “A”: “ЛИВ” - “Локо Футбол”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Моравица“ - „Крета“.
10 май 2021 г. (понеделник)
18:30 ч. - Група “A”: “Община Мездра” - “Кохонес Гранде”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Ботевъ“ (Брусен) - „Неудобните“.
11 май 2021 г. (вторник)
18:30 ч. - Група “A”: “Локо Футбол” - “Кохонес Гранде”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Крета“ - „Неудобните“.
12 май 2021 г. (сряда)
18:30 ч. - Група “A”: “ЛИВ” - “Община Мездра”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Моравица“ - „Ботевъ“ (Брусен).
13 май 2021 г. (четвъртък)
18:30 ч. - Група “A”: “Локо Футбол” - “Община Мездра”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Неудобните“ - „Моравица“.
17 май 2021 г. (понеделник)
18:30 ч. - Група “A”: “Кохонес Гранде” - “ЛИВ”,
19:30 ч. - Група “Б“: „Крета“ - „Ботевъ“ (Брусен).
19 май 2021 г. (сряда)
18:30 ч. - Полуфинал I: първият от Група “А” срещу втория от група “Б“,
19:30 ч. - Полуфинал II: първият от Група ”Б” срещу
втория от Група “А.”
21 май 2021 г. (петък)
18:30 ч. - Двубой за III-IV място,
19:30 ч. - Финал,
20:30 ч. - Награждаване на призьорите и закриване на
турнира.

траенето на срещите да
бъде две полувремена по
25 минути, а не по 20 мин.,
както беше досега.
Класиралите се на първите три места ще получат
купи, грамоти и парични награди. Наградният
фонд на турнира е 1 400
лв. Паричната премия за

ШАМПИОНИТЕ 2001-2019 г.
2001 г. - Вихър (Руска Бела),
2002 г. - Мездра 98 (Мездра),
2003 г. - Барса (Роман),
2004 г. - Бирария „Роял” (Мездра),
2005 г. - Спортен тим на отличниците (Мездра),
2006 г. - Околчица (Моравица),
2007 г. - Феърплей (Мездра),
2008 г. - Околчица (Моравица),
2009 г. - Ескус (Роман),
2010 г. - Околчица (Моравица),
2011 г. - Околчица (Моравица),
2012 г. - Партизан (Мраморен),
2013 г. - Партизан (Мраморен),
2014 г. - Манастирище 2000,
2015 г. - Пчелна майка (Враца),
2016 г. - Пчелна майка (Враца),
2017 г. - Мездра 98 (Мездра),
2018 г. - Атлетик 1996 (Враца),
2019 г. - Пчелна майка (Враца).

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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първо място е 500 лв., за
второ - 300 лв., за трето 200 лв., за четвърто - 100
лв. Ще бъдат връчени и
две индивидуални награди
от по 100 лв. - за най-добър вратар и голмайстор
на турнира. Предвиден е и
специален отборен приз за
феърплей също от 100 лв.
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Шахмат

ВЕЛИКДЕНСКИ ТУРНИР

Генади Георгиев спечели
Великденския турнир по
блиц, организиран в навечерието на Възкресение
Христово от ШК „Локомотив“ - Мездра. В турнира
взеха участие 13 състезатели от различни възрасти,
които играха помежду си
по системата „всеки срещу
всеки” в 12 кръга. Контролата за игра бе 5 минути на
състезател, а съдия - ССМ
Тошко Кирков.
Показателно за оспорвания характер на надпреварата е, че в крайното класиране 7 състезатели се
вместиха в рамките само
на половин точка, както
и че нямаше състезател
без загуба. Призьорите
от второ до шесто място
пък бяха определени по
допълнителни показатели - коефициент Зонеборн-Бергер.
Победител в турнира
стана Генади Георгиев,
който събра 10,5 т. - актив,
натрупан след 10 победи,
1 реми и само 1 загуба.
На второ място се нареди Светослав Митков със
7,5 т., а на трето - Ивайло
Гаврилов, със същия точков актив. Четвърто-пето
място си поделиха Димитър Лиловски и Цветослав
Тончев, също с по 7,5 т.
Челната шестица „затвори“ Александър Парушев

със 7 т.
Класиралите се на първите шест места получиха
парични награди, а първите трима - и специални
грамоти.
Междувременно завърши Четвъртото градско
индивидуално
първенство (4 ГИП) по кореспондентен шахмат „Мездра 2021“ от годишния
спортен календар на ШК
„Локомотив“. В шампионата се включиха седем
състезатели, които играха
помежду си по системата
„всеки срещу всеки“.
Победител стана CCM
Александър Парушев с 4
точки от 6 възможни (2
победи и 4 ремита). На
второ място, с абсолютно еднакви показатели с
първия, но играл с белите
фигури в личната им среща, се класира ССМ Данаил Димитров. От трето
до пето място се наредиха
трима състезатели, които
също постигнаха абсолютно еднакъв резултат
- 3,5/6 т. Съгласно Критерий №5 от „Критерии за
класиране в турнирите на
БАКШ“, трето място зае
ССЕ Бранимир Белчев,
четвърто - ССМ Тошко
Кирков, а пето - ССМ
Деян Давидов. Топ 6 допълни ССЕ Димитър Гаврийски с 2,5 т.

В следващите дни рожденици са:
• Катя Мудрова, дългогодишен директор на „Бюро по
труда“ - Мездра - на 8 май,
• Д-р Мария Илиева, педиатър - на 10 май,
• Пенка Петрова, юрист - на 10 май,
• Инж. Любомир Драганов, дългогодишен началник
на Локомотивно депо - Мездра - на 15 май,
• Евгени Кучков, художник - на 16 май.
• Д-р Лоренцо Асенов, кардиолог - на 17 май;
• Илиана Минковска, журналист - 18 май;
• Кирил Радовенски, журналист - на 18 май,
• Цанко Петков, бизнесмен - на 19 май,

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 5 май в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Култура и История

ПЕТИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ“
В Световният ден на книгата
и авторското право (World Book
and Copyright Day) - 23 април,
НЧ „Просвета 1925“ - Мездра
награди призьорите в Петия читалищен конкурс в памет на Георги Тодоров (1928-2001 г.). Това
стана на официална церемония,
с която беше закрит и XVI Маратон на четенето - национална
инициатива, организирана ежегодно в цялата страна от Българската библиотечно-информационна асоциация.
Да си спомнят за уважавания
от няколко поколения мездренци
учител по български език и литература, училищен инспектор,
журналист, писател и краевед,
оставил трайни следи в просветния и културния живот на общината, дойдоха негови приятели,
колеги, ученици и следовници.
Сред тях бяха почетният гражданин на Мездра Вера Михайлова,
бивш директор на ОУ „Христо
Ботев” и председател на Общинския съвет, дългогодишният
секретар и почетен член на градското читалище Елза Митова.
Задочен поздрав към присъстващите изпрати неговата дъщеря
д-р Галя Тодорова.

За празничната атмосфера на
събитието допринесоха подрастващите артисти от група
„Приказен свят“ с ръководител
Валентина Цекова при Център за
подкрепа за личностно развитие,
които представиха драматизация на „Приказка за добротата“,
„Бабата и мечката“ и „Най-хубавото“, както и музикалните таланти от Вокална група „Детски
свят“ с ръководител Анета Петкова, които изпълниха песните
„Детство мое“ и „На купон“.
В петото издание на читалищния конкурс „Георги Тодоров”
взеха участие 15 автори от Мездра, Зверино, Бургас, Видин,
Враца и София. Поетичните,
белетристичните и краеведски
текстове оцени комисия с председател Валентин Вълчев, председател на НЧ „Просвета 1925”,
който награди призьорите.
В раздел „Поезия” журито отличи с първа награда стихотворението на Рени Митева „Нощ
над Мездра“, а в раздел „Художествена проза” - разказа на
Дарина Цветкова „Глътка живот
или…“ В раздел „Краезнание” с
поощрение беше отличена Светла Кръстева за есето й „Те, Ари-

стократите“.
Връчени бяха и две поощрителни награди в раздел „Поезия“: на
единайсетокласничката в СУ
„Иван Вазов“ - Мездра Силвия
Йолова за стихотворението „Неделя“ и на Калин Топалски за
„Жив си още, поете!”, посветено
на Христо Ботев.

НЕДЕЛЯ

ПОЕЗИЯ
Първа награда

НОЩ НАД МЕЗДРА
Беше пролетна нощ и градът бе неделно
изкъпан,
шумолеше в треви, разлюлян из недрата си
Искър.
Тъмнината прозираше, сякаш бе кожа на
тъпан,
а беззвездната шир беше пълна със сънища
бистри.

На площада ще вейне април и цветец ще се
рони.
Носиш шепа усмивки с душа и приятелства
сплел си.
Зад завоя на твоя живот, пълен с празни
вагони,
ще усетиш, че вместо в пътека се движиш
по релси.

Над града излиняла се влачеше облачна
Но такъв е животът. Във малкия град е предрипа.
сято
Овдовялата гара плетеше на пет коловоза
ситно старото зърно. Засято е в миг от бези по първи петли трийсет души във влака края.
изсипа
Със Гергьовден ще кацне на центъра новото
като данък-десятък, с откупени птици и рози. лято
и събраната мъдрост на камъка ще разгадая.
Тръгва с писък фалцетен от втори перон
тишината.
Може там, на „Калето“, звездата да вдигне
На часовника гаров стрелките отсечено веслата
трепват.
и попътният вятър да стане стоцветно хвърНа разсъмване Мездра е гола, почти непо- чило,
зната...
и мечтите с вълнички по Искъра трепнат от
Под крилете на нощните птици тъгата по- злато...
лепва.
И дъхът на реката, и изгрева - всичко е мило.
Всички улици плуват в мъгли с причудливи
А когато от изток небето прегърне зората
форми.
и повдигне високо завесата тънка на здрача,
Издължени и черни дърветата търсят звезв тих кордон от дървета в алеята - стара
дите.
позната,
Кукурига далечно петле и заглъхва минорще се слея с живота на Мездра, с живота
но...
в брояча.
На площад „Македония“ орехът скърца сърдито.
Ала както е ясно - животът сме ние самите,
както родният град е домът и лицето на
Бързат клаксони, гумите гонят изтекли ми- мама нути.
твоят въздух е чист там единствено, дето
Осветени стъкла се открехват със сутрешна върбите
песен.
плачат с твоите сълзи, превити над твоето
Ситнят токчета - в облак парфюм отминават рамо.
нечути...
Пролетта в този град не разбира, че има и
Всяка нощ продължава, додето се съмне в
есен.
сърцето
и додето със жива вода пълниш своята
Още миг и ще тръгнат съдбите в познати стомна.
пътеки
На разсъмване птиците пеят в екстаз алес бързи стъпки на лекар, зидар, гимназист и грето:
чиновник.
„В твоя град, мила, никога няма да бъдеш
Ще отворят кепенците клюки и жажди нелеки, бездомна!“
а зидът ще затрупва на спомена здравия
корен.
Рени Митева
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Останалите участници в конкурса - Борислав Димитров, Деница Христова, Диана Иванова,
Иван Алексиев, Иванка Гьонова,
Мадлен Аспарухова, Николай
Петков, Радослава Кръстева,
Савина Валериева и Христина
Маджарова, получиха грамоти
за участие.

ПООЩРЕНИЯ

Писала съм
за хора,
които не познавам,
за места,
които не съществуват,
за светове,
споделени от двама,
за любов,
която щеше да бъде
и й трябваше толкова малко,
но не се случи!
Сега ми се иска да пиша
за хора,
които съществуват,
за места,
споделени от двама,
за светове,
които вече познавам
и за любов,
на която няма да й трябва
толкова малко,
за да се случи!

ЖИВ СИ ОЩЕ, ПОЕТЕ!
На Христо Ботев

Жив си още, поете! Там на Балкана,
там горе, де пожертва своя живот
в славна и неравна борба с тирана
за свободата на българския народ.
Жив си още, поете! На светлия
бряг
на Дунав, де с австрийския параход
и смелата ти чета със лъвския флаг,
тръгнахте срещу вековния деспот.
Жив си още, поете! Във сърцата
ни
още имаш своя светъл кът.
Твоят стих отеква още в душата,
твоето име и твоят славен път.

Жив си още, поете! Там на Балкана,
де хайдушката песен още звучи
и лети навред като жива камбана
сред скали високи и ясни лъчи.
Силвия Йолова
Калин Топалски

Художествена проза
Първа награда
ГЛЪТКА ЖИВОТ ИЛИ…

Не е красива. Обикновена. С късо подстригана, кестенява коса, кафяви, неспокойни като на животинче очи. Малко ниска на ръст, но яка и издръжлива.
Забременя. Не го е искала, но стана. Реши да го задържи. Какво, че ще е
незаконно родено. И тя е родена така. Важното е, че го иска и още отсега го
обича. Не знае от кой е, но какво значение има…
И напусна социалния дом. Тръгна си, докато е още в малките месеци. Не
иска да я оглеждат, да й се присмиват, да я съжаляват. Няма нужда и от съчувствия. А да се махне и от пандемията. Предварително бе решила къде ще
отиде. Мястото намери чрез интернет. Малко, обезлюдено, планинско село.
Реши и тръгна. Все ще намери някоя съборетина, да се свие на сушина, докато роди, пък после... Има време за после. При нея винаги е така. От един
социален дом в друг - безлюбие, мизерия, духовна нищета. Свикнала е. Не се
страхува от промяната. Има някакви дребни спестявания от миенето на чинии
в едно крайпътно заведенийце, които носи постоянно със себе си. Няма приятели. Не може да се довери на никой. Всички крадат. И тя е крадяла. Такъв е
животът в социалните домове.
Добре, че се опази от дрогата. Не, че не е искала да опита, но няма пари за
подобен „лукс”. А когато от предозиране почина едно от момичетата, мераците й секнаха. Животът й е труден, но не й се иска да умре млада. И реши,
че ще се бори с нокти и зъби с живота. Ще трябва да го надвие, да оцелее.
Ще работи. Не я е страх и от работа. Навърши 16 г. в началото на април и си
извади лична карта. Не, че много й трябва, но от Дома настояха, за да могат
да я изпишат. Е, не се наложи да я изписват. Сама си тръгна. Ще пътува с
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автобус. Предварително и това бе проучила. Събра си багажа в една стара
раница. То пък какво толкова имаше да събира. Сложи в нея и малко храна,
и тръгна. Автобусът, два пъти на ден - сутрин и вечер, пътува само до съседното село. Натам - пеша. Не се страхува и от това. Животът какво ли не
й бе поднесъл…
Ето го и селото. Буренясало, порутено, глухо. Тръгна по единствената му
улица. Като че ли чу кучешки лай. Не очакваше среща. Мислеше, че селото
е безлюдно, така пишеше в нета. Извади от раницата си коматче хляб и
продължи натам. Знае как да се оправя с кучета. Зад завоя го видя, тича
към нея - едра, озъбена каракачанка, лаеща настървено. Тя спря и клекна.
И кучето спря. Тя му подхвърли залче хляб, то на бегом го лапна и пак я
залая. Тя стана, пак му подхвърли и пак…, така скъси дистанцията. Кучето я
доближи, подуши я и тръгна редом с нея.
След стотина метра чу блеене на овце. На вратница, възпрял стадото зад
себе си, стоеше човек. Снажен набитак с каскет на главата, преметнал торба
през рамо, държащ тояга. Определи го - нито млад, нито стар. Срещата им
беше неизбежна, а бе мислела, че ще се скрие. Човекът продължи да стои
неподвижно и изпитателно да я оглежда. Тя го доближи и подаде ръка за
поздрав. И той подаде своята, но не й отвърна на поздрава. Тя замълча.
След миг той сякаш излезе от някакво вцепенение и промъца нещо нечленоразделно, сочейки устата си. Тя разбра - ням е. По-добре. Няма да я разпитва, да й задава неудобни въпроси. Той написа с десния си показалец върху
лявата си длан - Стойчо. Тя му каза: „Аз съм Милена.” И му посочи кучето.
Той пак й написа - Бачо.
Стойчо продължаваше да стои на вратницата, едва удържайки с разкрачката си и тоягата стоката, която даваше зор, да върви да пасе. Милена,
гледайки го открито в очите, му рече: „Има ли в това село място, където
да остана някой ден? Стойчо пак й написа - има. После набута овцете с
тоягата в двора, затвори вратницата и даде знак на Милена да го последва.
Тя вървеше на две крачки след него. Спряха пред портата на съседния двор.
Стойчо пак с пръст написа на дланта си - на брат ми. Махна неопределено
с ръка и написа - Америка. Милена разбра, че ставаше въпрос за брат му и
къде е той сега.
Въведе я в двора, бръкна под черджето пред къщата, извади ключ, отключи и й посочи с ръка да влиза. Пак заръкомаха неопределено, после на бегом се изнесе към дома си и поведе овцете и едно магаре на паша… Милена
обиколи вътрешността на къщата, поразгледа наредбата. Най-обикновена
селска обстановка, си каза, и по-добре. Остави раницата на един стол, разтвори прозорците на трите стаи, за да се проветри и запретна ръкави. Намери чешмата в двора, отвори капака на шахтата и пусна водата. До вечерта
малката къща засия от чистота. Накрая в тоалетната на двора се обля със
слънчева вода. Предварително бе напълнила един котел и го бе поставила
на слънце, за да се стопли. Тъкмо изпираше дрехите си, когато чу звънците
на стадото. Стойчо прибираше стоката. Милена седна в двора, чудейки се
да отиде ли при него или не, когато го видя да отваря портата. Посрещна
го и заедно влязоха вътре. Той й се усмихна смутено и припряно заоправя
пешовете на якето си. И Милена му отправи с нещо като усмивка. Стойчо,
незнаейки какво да прави, само промъца и тръгна да види как се е настанила. Зърнал навред чистота, се удари с ръка по главата и на пръсти излезе в
коридорчето, та се събу. Милена изчака да премине неловкия момент, после
му рече: „Няма нищо, пак ще измия.” Стойчо отново се усмихна, този път
сконфузено. Постояха така - никак. После той навря галошите на краката
си, хвана я за ръката и я поведе към дома си. Отключи и влязоха. Стойчо й
даде две пресни буци сирене. На нея й стана крайно неудобно, заотстъпва
заднешком към вратата, говорейки му, че няма нужда, че си има ядене…
Минаха се дни. Милена изчисти и градината и я насади със семена от
ранни зеленчуци, които Стойчо й бе дал. Насади и картофи. Един път в
седмицата слизаше долу в селото за продукти. По цял ден не се спираше
- работеше ту вкъщи, ту в градината. Бременността й пролича. Селяните от
съседното село взеха да я оглеждат, да я заговарят, но Милена им отвръщаше с по някоя дума и продължаваше по пътя си. Заоглежда я и Стойчо,
но нищо не я попита. Така - ден, след ден, нито той попита нещо, нито тя
му обясни - върви си времето. Мина се пролетта, после и лятото. Гората
започна да се прошарва, тревата да русее. Зеленчуците узряха. Милена изнесе буркани от мазата, за да консервира зимнина. В началото на октомври
извади картофите. Със Стойчо почти нищо не си говорят и пишат, но не им
трябва. Разбират се само с погледи. Тя все повече наедрява, а той престана
да я оглежда. Нижат се дните…
Милена усети, че й наближава времето за раждане. Извади от раклата
чаршафи. Намери ножица, наряза ги за пелени и ги поръби по края. Подготвяше се. Стойчо пък бе навлякъл с магарето и каруцата сума си дърва и в
двата двора. Стягаше се за зимата, мислеше и за Милена, и за това, което
носи под гърдите си. Беше му умиляла и искаше да е добре. Никога не се
беше влюбвал. То пък в този див, пуст балкан има ли в кого да се влюбиш?…
В една ранна утрин, по средата на октомври, Милена почувства, че това е
денят. Стойчо сутрин идваше при нея, да види какво прави, да й помогне
нещо. Вечер като прибере стоката - също. В деня на раждането пак бе дошъл, да види от какво се нуждае. Милена тъкмо беше запалила печката и
бе сложила една тенджера с вода да се топли, когато болките й започнаха.
Сви се на кревата и тихо простена. Така я завари Стойчо. И като видя какво
става, се повърна при овцете и магарето в кошарата. Наслага им в яслите от
сеното, което бе събрал за зимата и отиде пак при Милена. Тя понечи да му
каже да си ходи, че мястото му сега не е тук. Той взе да жестикулира в смисъл, че няма да я остави сама… Започна да я боли все по-често и по всичко
пролича, че детето няма много да се бави. Така и стана. Тъкмо Стойчо бе
напъхал една мушама под нея и я бе застлал с чаршаф, когато Милена се
повдигна на лакти, силно извика и се занапъва. Мехурът й се спука и околоплодните води потекоха под нея. Не след дълго детето се роди и малко
след това проплака. Не беше голямо, но бе добре оформено момченце и си
има всичко, както се казва. Нарече го Добромир. Преряза му пъпчето с ножицата, завърза го на възелче и го почисти със спирт. Показа на Стойчо как
да поизмие бебето в легена. Той за момент се стресна, но нямаше кой друг
да свърши тази работа. После Милена го изтри, уви го в пеленки и то кротко
заспа. Помоли Стойчо да закопае плацентата й под ябълката в градината…
Дойде зимата, а след нея - пролетта. Рожбата й растеше жизнена и
здрава, хубаво им бе тук, но не трябваше повече да се натрапва. Стегна
си багажа и тъкмо излизаше, за да се сбогува със Стойчо, когато той влезе
през портата. Като я видя, веднага разбра. Замръзна на място. Около минута двамата се гледаха изпитателно. Милена първа се окопити: „Трябва да
тръгвам” - му рече. Стойчо неудържимо се втурна към нея, тресейки се в ням
плач, но нищо не можеше да й каже. Не може да й каже колко много обича
и нея, и детето й, колко много значат за него и колко много иска да останат,
и да бъдат заедно…
Но не щеш ли, малкият Добромирчо за пръв път протегна ръчички към него
и Стойчо го взе в прегръдките си. Притисна нежно крехкото телце, изпадайки
ту в безмълвен, безутешен плач, ту в неописуема радост. Детето го гледаше
неразбиращо, за пръв път му и изгука нещо. Като чу гласчето му, Стойчо
се ухили до уши и го зацелува леко по бузките. После постави ръка върху
рамото на Милена, гледайки я умоляващо.
Милена всичко разбра. Впрочем тя отдавна се бе досетила за неговите
чувства, но със своите не бе наясно. Остана… Синът й май си бе намерил
баща, а тя дали си бе намерила другар в живота, времето ще покаже.
Дарина Цветкова

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

