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47-МИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА
„МЕЗДРА-МАЙ“ ДЕНЯТ НА МЕЗДРА - ГЕРГЬОВДЕН
С концерт на Музикална формация „Жарава“ към
Пловдивския
университет
„Паисий Хилендарски“ и на
популярния народен певец
Николай Славеев в Деня на
Мездра - 6 май (Гергьовден),
официално бяха открити 47-те
Празници на културата „Мездра-май“.
На сцената на площад „България“ виртуозните музиканти
и певици от „Жарава“ с ръководител Владимир Величков

изпълниха авторски композиции на фолклорна основа,
съчетаващи фънк, джаз и поп
с български фолклорни инструменти и гласове, както и
традиционни фолклорни произведения с иновативно звучене. Николай Славеев възрадва
многобройната публика с изпълнение на знакови песни от
своя богат репертоар, между
които „Девойко, мари хубава“, „Имала майка“, „Кой уши
байрака“, „Катерино моме“ и
„Рипни, Калинке“.
„Днес почитаме Св. Георги

Победоносец. Вече 30 години
този верен Христов воин е закрилник на нашия град, каза в
словото си при откриването на
празниците кметът на Мездра
Иван Аспарухов. Нека да измолим от него Божията благословия и той да продължи да
ни закриля!
Радвам се, че по време на
Празниците на културата
„Мездра-май“ ще имаме възможност отново да бъдем тели, три премиери на нови
заедно. А това е най-ценното книги и две изложби, турнири
по футбол, хандбал и лека атлетика.
На сцената се изявиха Ансамбъл „Мездра”, Детски танцов
състав „Мездренче“, Танцов
състав „Хемус” - Враца, Ансамбъл „Пъстрина” - Монтана,
Група „Мистик” и Музикална
формация „Жарава” - Пловдив,
Николай Славеев, Аристос
Константину и Амар Гиле,
Васко Кръпката, Милена Сла-

За 30-а поредна година в съвременната ни история на 6 май
Мездра отбеляза празника на града - Гергьовден. Честването
започна с литургия в енорийския храм „Св. Георги Победоносец“, отслужена от отец Данаил Цинцарски. Впоследствие на
площад „България“ се състоя ритуал по издигане на националния трибагреник, знамето на община Мездра и флага на Европейския съюз. Особен колорит на церемонията придадоха младите „гвардейци“ Денислав Димитров, Радостин Николовски,
Мария Цекова и Данимир Георгиев, които застанаха на почетна
стража пред пилоните под вещото наставничество на художника Евгени Кучков.

вова, Александър Колев и рок
групите „Catorga”, „Roadwire“
и „Oldenwood“, както и възпитаници на Сдружение „Новото
поколение на талантите” и на
Център за подкрепа за личностно развитие.
Културният афиш на ежегодния форум допълват шестото
издание на „Мездра Рок Фест“
и Седмият фестивал на средновековните традиции, бит
и култура „Калето - Мездра
2021“.

нещо, което може да съществува между хората.
Ето защо нека измолим
от Христа да ни изпрати
своя храбър воин - да бди
над нашия град, над вас
и вашите семейства, да
бъдем живи и здрави! На
добър час!“
Програмата на Празниците на културата „Мездра-май 2021“ включва
22 културни, обществени
и спортни прояви. Сред
тях са седем концерта на
местни и гост изпълни-

Благотворителна акция

В ПОДКРЕПА НА АБИТУРИЕНТИТЕ СИРАЦИ
За пета година навръх големия християнски празник Цветница доброволци
на Българския младежки Червен кръст
(БМЧК) в Мездра и Зверино организираха благотворителната акция под наслов
„Да помогнем на абитуриентите сираци”.
Освен младите червенокръстци от Клуб
„Приятели-доброволци на БМЧК 2016“
при градските ОУ „Христо Ботев“ и ИОУ
„Св. св. Кирил и Методий”, с ръководител
Христина Иванова, и от Клуб „БМЧК и приятели на Искърското дефиле” при СУ „Св.
Климент Охридски” - Зверино, с ръководи-

тел Петя Илиева, в акцията се включиха
десетки хора с големи сърца от различни
поколения.
В празничния ден добротворците от гр.
Мездра и от Искърското дефиле събраха
волни пожертвования пред Черепишкия
манастир „Успение Богородично“ и пред
православните храмове в Мездра, Зверино, Игнатица и Оселна. По стар български обичай младите червенокръстци
зарадваха дарителите с китка здравец и
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късметчета.
Под надзора на контролна комисия доброволците от БМЧК-а отключиха касичките за дарения и преброиха банкнотите
и монетите в тях. Общата сума, събрана
в тазгодишната благотворителна акция, е
1 944 лева. Със събраните средства ще
бъдат подпомогнати финансово за техния
бал 9 абитуриенти сираци и полусираци от
гр. Мездра, информира Наталия Христова-Горанова, председател на Общинския
съвет на БЧК. Четирима от тях завършват
средното си образование в ПГ „Алеко Константинов“, трима - в ПГ по механизация
на селското стопанство, а двама - в СУ
„Иван Вазов“. Всеки от тях ще получи по
216 лева.
Поради пандемията от Covid-19 миналата година благотворителната акция не
се проведе. По-миналата година младите
червенокръстци събраха 1 731 лв., през
2018 г. - 1 551 лв., през 2017 г. - малко над
1 600 лв., а през 2016 г. - 1 134 лв. С дарените средства досега са подпомогнати
общо 48 абитуриенти сираци и полусираци от общината. Догодина тази благородна инициатива ще продължи. Защото,
както казва авторът на „Приключенията
на Пинокио“, италианският писател Карло
Колоди: „Ръка, която дава - не обеднява!
Сърце, което обича - не остарява!“.

„Благодаря на цялото гражданство на Мездра за това, че винаги сме показвали единство при вземането на решения за благото на нашия град и община, каза в словото си Иван Аспарухов.
Благодаря ви за доверието, за това, че винаги сте ни товарили
с отговорности и ние, в новите демократични времена, търсим
решения на многото задачи, които трябва да бъдат решени.
Благодаря на бизнеса, защото в пандемичната обстановка, в
която се намираме вече повече от една година, успяхме да запазим една огромна част от работните места и дори да снижим
безработицата. Благодаря на ангажираните в социалната сфера,
с които в момента се грижим за над 1 200 хора в неравностойно
положение. Благодаря на дейците на културата, на изкуството,
на образованието и спорта, че поддържаме огромния фронт за
съхраняване на традициите и търсим нов брод напред.
Всичко това ни дава вяра и сили, че ще продължим - заедно
- да развиваме нашия град и нашата община. Защото тази заедност и тази съпричастност един към друг ни показва, че именно
това е пътят за развитието не само на един град, не само на една
община, а и на нашата държава. Бъдете здрави, единни и нека
св. Георги да пази вас и вашите семейства! Честит празник!“

За празничното настроение на присъстващите се погрижиха
Ева Христова и Данита Павлова, възпитаници на вокалния педагог Тони Яшова, които изпълниха песните „Де е България” и
„Една българска роза”. Групата за художествено слово към Център за подкрепа за личностно развитие с ръководител Лилия
Христова изнесе рецитал по стихове за гр. Мездра на поетесата
Рени Митeвa, а Детският танцов състав „Мездренче” при НЧ
„Просвета 1925“ с художествен ръководител Владислав Петров
заслужи аплодисментите на публиката с вихреното си изпълнение на „Джиновски танц“. Тържеството завърши с поднасяне
на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните.
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Събития

МЛАДИ ДОБРОТВОРЦИ
СЕ СРЕЩНАХА С КМЕТА

По повод Европейския ден на
солидарност между поколенията (European Day of Solidarity
between Generations) - 29 април,
представители на Ученическите
съвети в ОУ „Христо Ботев“ и в
ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“
и на Клуб „Приятели-доброволци на БМЧК 2016“ при двете
градски основни училища се
срещнаха с кмета на Мездра Иван
Аспарухов.
В непринуден разговор учениците зададоха на кмета въпроси,
които ги вълнуват. Сред тях бяха:
Какво е мнението ви за дейността
на Българския младежки Червен
кръст, как Ученическите съвети, младежката червенокръстка
организация и Община Мездра
могат да си сътрудничат взаимно, ще бъдат ли изградени повече
съоръжения за игра и спорт в гр.
Мездра и т. н.
„По-хубаво от това да помагате на хората в нужда, особено в
днешните времена на изпитания

- няма, сподели пред децата Аспарухов. Това е, може би, най-голямата човешка добродетел. Продължавайте да правите добро, без
да търсите благодарност за това.
А в лицето на Община Мездра
винаги ще имате партньор за реализирането на всяка една ваша
полезна инициатива“.
В знак на уважение посланиците на доброто подариха на

Аспарухов тематична рисунка,
вдъхновена от Възкресение Христово, а на зам.-кмета Нели Минева - кошничка с великденски
яйца, с пожелания за здраве, благополучие, мир и любов.
Ръководителят на Клуб „Приятели-доброволци на БМЧК
2016“ Христина Иванова дари
на Община Мездра паметен плакет, с който беше удостоена през

2018 г. за активна червенокръстка
дейност по случай 140 години от
създаването на Българския червен кръст.
В подкрепа на движението „Заедно за децата!“ на Национална
мрежа за децата младите добротворци раздадоха на служители в Общинската администрация
специална гривничка - символ на
грижата за децата в България.

ТЕЧЕ УСИЛЕН РЕМОНТ НА ГРАДСКИТЕ УЛИЦИ
Служители на ОбП „Чистота“ започнаха аварийно
изкърпване с плътна асфалтобетонна смес на комрометирани участъци от градската
улична мрежа в Мездра. Като
първи етап бяха запълнени
дупките по най-натоварените
улици в града. Работата по
възстановяване на уличните
настилки започна от входа/
изхода на Мездра към Враца
и Ботевград.
Ремонтните дейности обхващат също ул. „Христо
Ботев“ (от стария пазар до
моста на река Моравишка),
ул. „Янко Сакъзов“, двете
платна на ул. „Александър
Стамболийски“, ул. „Св. св.
Кирил и Методий“ (от Кременска рампа до входа/ из-

хода на Мездра към Роман),
ул. „Любен Каравелов“ и ул.
„Петко Славейков“. На следващ етап ще бъдат изкърпени и други улици, които са в
лошо състояние. За целта Об-

щина Мездра закупи 16 тона
плътен асфалтобетон, като
при необходимост ще бъдат
осигурени допълнителни количества
Междувременно, с цел по-

ЛЕТНИ
НИКУЛДЕН В ТИПЧЕНИЦА
Множество жители и гости
на село Типченица се събраха на Летни Никулден - 9 май
по нов стил, пред православния параклис „Св. Никола
Летни” в местността „Креща”, за да запалят по свещичка и да се помолят за здраве.
На този ден Българската
православна църква почита
едно от паметните за целия
християнски свят събитие
- Пренасяне мощите на Св.
Николай Мирликийски Чудотворец от гр. Мира, Мала
Азия в гр. Бари, Италия. Тази
година Летни Никулден съвпадна с друг голям християнски празник - Томина неделя,
на който почитаме паметта
на един от 12-те Христови
ученици - апостол Тома.
Водосвет за благополучие
на старопланинското селище отслужи енорийският
свещеник Васил Николов, а
сем. Георги и Лидия Нинови,
които са основни дарители
за построяването на храма,
дадоха традиционния кур-

бан. Както повелява канонът,
отец Васил освети овнешката курбан чорба, приготвена
от майстора-готвач Василка
Христова, след което всички
седнаха на обща трапеза.
„Радвам се, че през последното десетилетие този празник се утвърди като традиция, сподели Георги Нинов.
Празник не само за Типченица, но и за хората от околните
села. Надявам се, че така ще
продължи и занапред. За да
предадем тази хубава традиция и на следващите поколе-
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ния.“
Параклисът „Св. Никола
Летни” е съграден досами
останките на средновековен
манастирски комплекс, датиращ от времето на Втората
българска държава (XIII в.),
чийто патрон е светецът-покровител на нивите и лозята
и повелител на дъждовете.
Според съхранените оскъдни
исторически данни, по време
на турското робство светата
обител три пъти е опожарявана и отново възстановявана
от местните хора. След Крим-

добряване на безопасността
на движението, беше положена нова хоризонтална маркировка на основните пътни
артерии в гр. Мездра. Чрез
използването на специализирана техника бяха очертани
осовите и стоп линии, пешеходните пътеки тип „Зебра“
и направляващите стрелки в
районите на кръстовищата
по основните улици в града.
Допълнителен надпис „Погледни“ върху пешеходните
пътеки, комбиниран с хоризонтални стрелки, сочещи
наляво или надясно в зависимост от посоката на движение на автомобилите, предупреждава пешеходците да
се огледат преди да пресекат
пътното платно.
ската война от 1853-1856 г.
манастирът е сринат до основи от заселените от османските власти в околностите на
Типченица черкези. Непроходимите гори скрили неговите
руини, но нищо не могло да
заличи спомена за светостта
на това място.
Първата копка за въздигането на храма е направена
на 9 май 2009 г., а две години
по-късно, на Летни Св. Никола, параклисът е осветен.
Христолюбивото начинание
е осъществено със средства
на дарители и с безвъзмезден труд на типчене. Една
част от парите са отпуснати
от Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския
съвет, а останалите са дарени от „Холсим - България”,
Кметство Типченица, сем.
Георги и Лидия Нинови, Борис Крумов, Анета Илчева,
Васил Парушев, Стоян Томов и Павлин Иванов. Проектанти са арх. Иван Нинов
и инж. Александър Нинов,
а изпълнители на обекта Асен Василев и Александър
Стаменов.
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ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
И ДЕН НА ЕВРОПА
20 МАЙ - 3 ЮНИ 2021 г.

С ритуал по издигане на националния трибагреник, знамето на
община Мездра и флага на Европейския съюз и празнична програма на 9 май в Мездра тържествено беше отбелязан Денят на
победата и Ден на Европа.
Според съхраняваните в Държавен военноисторически архив
- Велико Търново данни, от присъединяването на България към
Тристранния пакт на 1 март 1941 г. до безусловната капитулация
на Германия на 8 май 1945 г. (и първите няколко месеца след нея)
загиват 56-ма военнослужещи в Българската армия, които са родени или са мобилизирани от 28-те населени места, които в момента влизат в състава на община Мездра. В заключителния етап
на войната срещу Третия райх (септември 1944 г. - май 1945 г.)
вземат участие повече от 540 военнослужещи и доброволци от
Мездренския край. Единствените останали живи участници от
общината във Втората световна война са капитан Илия Григоров
(на 97 г.) от с. Царевец и поручик Никола Илиев (на 96 г.) от Мездра.

„Днес отдаваме почит на всички загинали в най-големия военен
конфликт в световната история - Втората световна война, каза при
откриването на тържеството по случай 9 май Светла Дамяновска,
гл. експерт „Културно наследство и религиозни дейности“ в Община Мездра. Денят на Европа е следствие от Деня на победата.
През 1985 г. в Милано лидерите на Съвета на Европа решават 9
май да се чества като Ден на Европа, който да се отбелязва с различни прояви във всички градове от стария континент.“
След тържествения ритуал по издигане на знамената празнична
програма изнесоха Мажоретният състав към Център за подкрепа
за личностно развитие, с ръководител Христина Стоянова, който
изпълни „Тържествен марш” и „Марш на Европа”, и Вокална
група „Детски свят”, с ръководител Анета Петкова, която изпълни
песните „Българийо, обичам те” и „Има светлина”.

Честването на 76-ата годишнина от Победата над хитлерофашизма и Деня на Европа завърши с поднасяне на венци и цветя пред
паметника на загиналите от община Мездра за свободата, независимостта и обединението на България.

ПРЕДСТОИ XV ФОЛКЛОРЕН
СЪБОР „ДЕ Е БЪЛГАРСКОТО”

В заключителен етап навлезе подготовката за XV Национален фолклорен събор „Де е българското”, организиран от Община Мездра. По традиция събитието ще се състои в Неделята на слепия, която тази година се
пада на 6 юни, от 10:00 часа в Туристически комплекс „Дядо Йоцо гледа”
край старопланинското село Очиндол, община Мездра.
Заявки за участие в събора се приемат на адрес: гр. Мездра 3100, област Враца, ул. „Христо Ботев“ №27, Община Мездра, ет. 3, стая 304, Отдел „Култура, спорт и туризъм” или на e-mail: deebulgarskoto@abv.bg. Лице
за контакти: Петко Котларски, тел. 0887 51 44 81.
В събора могат да вземат участие певчески групи и индивидуални изпълнители, танцови групи и индивидуални изпълнители, инструментални
групи и индивидуални изпълнители. Времетраенето на изпълненията на
групите е до 10 мин., а на индивидуалните изпълнители - до 6 мин. За
всяка група или индивидуален участник се попълва отделна заявка за
участие. Всяко читалище може да участва с до двама изпълнители в жанр.
Разходите за път и храна са за сметка на участниците.
На участниците в събора ще бъдат връчени грамоти. В събора могат да
разкрият сергии майстори на художествените занаяти.
Целта на Националния фолклорен събор „Де е българското” е да даде
възможност за сценична изява на изпълнители, които представят фолклорното богатство и уникалност на своя регион.
По време на събора ще бъде връчена Наградата за родолюбие „Дядо
Йоцо гледа“, която се присъжда на достойни българи, прославили България у нас и по света. Носители на наградата досега са Илия Луков (2006),
Пламен Петков (2007), Димитър Бербатов (2008), Меглена Куневa (2009),
Веселин Топалов (2010), Кристалина Георгиева (2011), Николина Чакърдъкова (2012), Кубрат Пулев (2013), Наталия Симеонова (2014), Европейският съюз (2015), Искрен Красимиров (2016), Ансамбъл „Мездра” (2017)
и Бойко Борисов (2019).
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Спорт

ТУРНИРЪТ ПО ФУТБОЛ НАВЛЕЗЕ
В РЕШИТЕЛНА ФАЗА
В заключителен етап навлезе груповата фаза в 20-ото, юбилейно издание на
общинския турнир по футбол на малки
врати, организиран от Община Мездра.
Досега се изиграха 10 срещи от предварителните групи. Резултатите:
• Предварителна група „А“: Локо
Футбол“ - „ЛИВ“ 4:0 (голмайстори:
Ралин Тодоров - 2, Росен Крумов,
Рич Данов), „Кохонес Гранде“ - „Община Мездра“ 1:0 (Иван Христов),
„Локо Футбол“ - „Кохонес Гранде“ 3:0
(служ.), „Община Мездра“ - „ЛИВ“ 3:2
(Владимир Стоянов, Николай Нинов 2; Венислав Христов, Стилиян Лалов)
и „Община Мездра“ - „Локо Футбол“
2:1 (Владимир Цеков - 2; Александър
Лазаров);
• Предварителна група „Б“: „Моравица“ - „Крета“ 4:1 (Кристиан Кътов - 3, Савчев, Иван Ерменков), „Неудобните“ Анатоли Ангелов; Иво Асенов), „Неу- „Крета“ 7:0 (Ваклин Николов - 3, Алекс
добните“ - „Ботевъ“ (Брусен) 2:0 (Алекс Савчев - 2, Иван Ерменков, Любослав
Тодоров),
„Моравица“
- „Ботевъ“ (Брусен) 3:0
(Александър Миков - 2,
Стамен Атанасов) и „Неудобните“ - „Моравица“
1:1 (Константин Велинов;
Александър Миков).
Начело в класирането в
група „А“ са „Локо Футбол“ (голова разлика 8:2)
и „Община Мездра“ (5:4)
с по 6 точки, следвани от
„Кохонес гранде“ с 3 т. и
голово съотношение 1:3 и

„ЛИВ“ без спечелена точка (2:7). Лидери в група „Б“ са „Неудобните“ (10:1) и
„Моравица“ (8:2) с по 7 т., пред „Ботевъ“
- Брусен (0:5) и „Крета“ (1:11) без спечелена точка.
В последните двубои от груповата фаза
(б. а. които се играха след редакционното приключване на броя) съперници са
„Кохонес Гранде“ - „ЛИВ“ (Група „A“) и
„Крета“ - „Ботевъ“ - Брусен (Група „Б“).
След тях ще стане ясно кои два отбора,
освен „Неудобните“ и „Моравица“, ще
се класират за полуфиналите.
Полуфиналните срещи са на 18 и 19
май, а мачът за III-IV място, финалът и
награждаването на призьорите са на 21
май.

Хандбал

ТРЕТИ ТУРНИР „МАЛКИ ЛОКОМОТИВИ“
Отборът на ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - момчета IV-V
клас стана победител в третото
издание на турнира по хандбал
„Малки локомотиви”, който
се проведе в Мездра. Възпитаниците на школото, чийто
патрон са светите равноапостолни братя, сразиха своите
връстници от СУ „Иван Вазов“
с 12:3 (на полувремето 7:1) и
спечелиха трофея. Спортната
проява е от програмата на 47мите Празници на културата
„Мездра-май“.
Най-резултатен за победителите бе Цветослав Савчев, който отбеляза 9 точни попадения,

два гола добави Никола Стоичков, а веднъж се разписа Клаудио Цолов. За тима на гимназията вкараха Роберто Мариянов
- 2 и Венцислав Илиев.
Призьорите получиха купи,
медали и грамоти. За най-добър вратар беше определен
Александър Йончев (ИОУ
„Св. св. Кирил и Методий“),
за най-добър пивот - Алекс Георгиев (СУ „Иван Вазов“), за
най-добро ляво крило - Теодор
Симеонов, за най-добро дясно
крило - Преслав Кръстев, за
най-добра лява свръзка - Цветослав Савчев и за най-добра
дясна свръзка - Клаудио Цолов,

всички от ИОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, а за най-добър
разпределител - Роберто Мариянов (СУ „Иван Вазов“).
Победители в предишните
две издания на хандбалния

турнир „Малки локомотиви“
станаха: през 2017 г. - юношите
младша възраст на ХК Локомотив (Мездра), а през 2019 г.
- юношите старша възраст на
мездренския клуб.
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In
memoriam
На 1 април 2021 г. на 90-годишна възраст почина
Доц. ВЪТО ХРИСТОВ
- изявен учен, стопански деец и общественик, неуморен ра-

детел за модерно, развито и успешно българско земеделие.
Въто Христов е роден
през 1930 г. в с. Горна Бешовица, Врачанско. Участник
e в младежкото бригадирско движение и в колективизацията на българското
земеделие. Завършва зооинженерство в Селскостопанска академия - София
(1954 г.), близо четири десетилетия работи в системата
на земеделското производство. Започва като обикновен зоотехник, след което
e председател на обединеното ТКЗС на селата Горна
Бешовица, Кален и Цаконица, където се утвърждава
като способен ръководител. Избиран е за народен съветник.
Научната му дейност е свързана с внедряване на промишлени технологии на производство в говедовъдството и с Института по животновъдни науки в Костинброд. В началото на
70-те години на миналия век работи в Чили като съветник по
селското стопанство в правителството на Салвадор Алиенде.
След завръщането си у нас е ръководител на Центъра по говедовъдство и началник на Управление „Наука, технически
прогрес и образование“ в Министерство на земеделието.
Бил е заместник-председател на Окръжен народен съвет Враца, председател на Окръжния аграрно-промишлен съюз
и секретар на ОК на БКП. Впоследствие е председател на Съюза на пчеларите в България.
Автор е на повече от 40 научни труда и на над 100 статии,
както и на сборник с изследвания и анализи (в четири книги) „Земеделието на България плаче за спасителна политика.
Четиво за управляващи и опозиция!”, както и на анализи по
темата в национални електронни и печатни медии.
Носител е на високи държавни отличия, в т. ч. на Почетния
знак на Президента на Република България (2020 г.) за своята
изследователска и приложна дейност, свързана с разработване и внедряване на промишлени технологии в областта на
селското стопанство. Но както казва доц. Въто Христов: „В
живота отличията нямат особено значение, най-важни са усилията да променяме света около себе си - към добро.“
Поклон пред светлата му памет!
В следващите дни рожденици са:
• Дора Василева, педагог - на 21 май,
• Йошка Йотова, общественик - на 21 май,
• Бисерка Драганова, бивш кмет на с. Лютидол - на
23 май,
• Найден Христов, бивш кмет на с. Зверино - на 25
май,
• Петър Минчев, бизнесмен - на 26 май,
• Йото Пешовски, бивш кмет на с. Лик - на 28 май,
• Д-р Герго Цонков, общопрактикуващ лекар - на 31
май,
• Радослав Маринов, общински съветник - на 1 юни,
• Мая Лазарова, гл. експерт „ГРАО“ в Община Мездра
- на 4 юни,
• Живко Ватов, служител в Община Мездра - на 2 юни.

Шахмат

ЦВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ПОБЕДИ В ГРАДСКОТО
ИНДИВИДУАЛНО ПЪРВЕНСТВО ПО БЛИЦ
Цветослав Тончев стана победител в Градското
индивидуално първенство
(ГИП) по блиц шах, което
се проведе в Мездра под
егидата на Областния комитет на ВМРО - Враца.
Организатор на турнира бе
Шахматен клуб „Локомотив”, а съдия - CCM Тошко Кирков. Откриването
на спортната надпревара
уважиха
председателят
на Областния комитет на
ВМРО Красимир Богданов,
заместник-председателят
на Националния младежки

комитет на ВМРО Момчил
Янков и спомоществователят д-р Емил Младенов.
В тазгодишното издание
на първенството взеха участие 14 състезатели. Те играха помежду си по системата
„всеки срещу всеки” в 13
кръга, като партиите бяха с
5-минутна контрола.
Шампион на община Мездра за 2021 г. в тази разновидност на шахматната
игра стана Цветослав Тончев с 10,5 точки - актив,
натрупан след 10 победи, 1
реми и 2 загуби.

На второ място се нареди
инж. Александър Парушев
с 9,5 т. (9 победи, 1 реми и 3
загуби), а на трето - Ивайло
Гаврилов със същия точков
актив, но с по-лоши допълнителни показатели (8 победи, 3 ремита и 2 загуби).
Топ 6 допълниха Димитър
Лиловски с 9,5 т., Емил Манолов с 9 т. и Данаил Кътовски със 7, 5 т.
Класиралите се от първо
до шесто място получиха
парични награди. Призьорите от първо до трето място
си тръгнаха още с медали,
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грамоти и по един екземпляр от книгата на Красимир Богданов „Забравени
герои“, а победителят в
шампионата - и с купа. Областният комитет на ВМРО
подари на ШК „Локомотив“
- Мездра национален трибагреник.
Миналата година победител в ГИП по блиц стана
Николай Георгиев, а по-миналата - Йоло Тренчев.
Предстоят Градско индивидуално първенство по
рапид (ускорен шах) и ГИП
по класически шахмат.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 17 май в 10:00 ч.

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

ЗА ИМЕТО НА СЕЛО КАЛЕН И НЕГОВОТО
СРЕДНОВЕКОВНО МИНАЛО
Памет на паметта

От къде селището получава наименованието (името) си Кален? Дали
името на селото не е закътано в диплите на най-дълбоката ни древност?
Нека разгърнем картата на времето и да тръгнем по дълговечния път на
миналото.
Официални археологически доказателства за произхода на името също
няма. Но съществуват легенди, предания, турски документи, лингвистични
характеристики и становища. Легендата донася следното: „По всяка вероятност тук е живял знатен и заслужил човек (може би някой родоначалник,
старейшина или подобен) на име Кàлен, откъдето идва и името на селото.“
В унисон с легендата ще се позовем на Стефан Илчев, който отбелязва:
„Кàлен” - лично име на мъж (м. р.) - видоизменено от Кàлин или направо
от гр. кàлос ’добър, хубав’. Все тук Ст. Илчев дава и умалителната форма
Кàленко - умалителна форма за дете.
Според предание, името на селото идва от славянската дума кал ’кал,
тиня, тресавище’ и кално място. Дядо Мито Цолов Христов, по прякор Кюсара, 77-годишен, казваше: „Нашето село носи името си Кален от това, че
някога не е имало шосейни пътища и е имало много кал”.
Възрастните информатори никога не пропускат да кажат онова, което знаят от дедите си: че при Ганчовци - Геновци било батак (тур. ’блато, тресавище’) и биволите (воловете), теглещи дървени коли, затъвали до гривите.
В по-ново време преминаващите автомобили също затъвали в калта по
земния път и се налагало да ги изтеглят с воловете, разказва Христо Атанасов-Чанталиата, шивач. В района на Жийавец, както и в източната част на
селото - м. Калебатак, било мочур, батак ’блатисто, влажно място, покрито
с трева; тресавище, млака’. Христо Цолов Диковски, 78-годишен, си спомня,
че „едва в края на 30-те години на ХХ век след направата на шосейния път
през района на селото Враца - Роман и до Цаконица, Общината организира
селяните, които с волски коли докарват баластра (сипица) от м. Боторàка,
насипват улиците, а по-стръмните в махалата под Келдър нареждат с калдъръм и пак засипват”.
Пътник, преминал през селото в края на 30-те години на XX век, отбелязва:
„... местността е много кална, оттам и името”.
Мнозина, в т. ч. и някои изследователи на селищните имена, допускат, че
името си Кален селото е получило заради калта. Но природните дадености
не потвърждават това. Кален е село с относително големи наклони на релефа (бърз отток) и почви, чиято видова специфика и структура не позволява
образуването и задържането на много кал. В това отношение Кален и Цаконица са най-малко калните села в района. Впрочем, кое село в миналото не
е било кално?
Според друго предание, в землището на селото е имало няколко калета,
две от които - при римски път. Затова някои смятат, че името на селото произлиза от думата калè. Но калè е турска дума, дошла от арабски, и означава
’крепост, твърдина’. А селото датира с името си Кален от най-дълбока древност. Още първият турски регистър го записва със завареното средновековно име, без да го променя.
В „Исторически бележки за село Кален” от 1927 г. по случай подготовката
и отпразнуването на 1000 г. от смъртта на цар Симеон и 50 г. от Освобождението на България от турско владичество, на кмета на селото, Христо Данов
Венковски, се съобщава, че „... наименованието Ка̀лен селото носи непроменено от незапомнени времена, от неизвестен произход.”
Разгръщайки картата на времето, необходимо е да са взрем във всичко,
задължително в писмените източници. Има ли такива? Наши няма, но чужди
има. Ето какво намираме там:
Етимологията на топонима Кален (името на селото) е представена в лингвистичната литература така: „Пунктът, назован с името Каль, се намира на
възвишение, в полите на връх, в красива гориста местност. Каль –това е превод от романското callis ’планинска горска пътечка’ (но не славянското каль,
което означава ’кал, тиня, тресавище’). Такъв е произходът на названието на
селата Кàлен, Кàлин, Кàлна, Кàлец”.
Два чужди речника са разковничето на проблема ни, не поглеждани от
никого досега, Те са „Латински етимологичен речник“ на Валде-Хофман и
„Етимологичен речник на ромàнските езици“ от Майер-Любке. Нека ги разгледаме един след друг.
„Латински етимологичен речник“ на Валде-Хофман дава няколко думи в
славянските езици, които са получени след ликвидна метатеза (премятане
на звуковете) от същия индоевропейски корен (*calnis) като латинската дума
callis:
- латински: callis, -is, m. ’малка планинска пътека, пътека за добитък’;
- български: klanik ’пространството между огнището и стената’;
- сърбохърватски: klanac ’тесен планински проход’;
чешки: klanec ’седловина’, ’проход’.
„Етимологичен речник на ромàнските езици“ на Майер-Любке дава думи в
различните романски езици, произхождащи от латинското callis:
- латински: callis ’път’, ’пътека’;
- италиански: calle ’път’;
- италиански: calla ’шлюз’, ’празнина’, ’отверстие’;
- румънски: cale ’път’.
И така, за първи път името е регистрирано в посочените по-горе речници.
Това са сериозни класически извори, на които се опираме и ги цитираме за
достоверност.
Що се отнася до мъжкото име Кален, то е вторично, образувано по аналогия на Горан (от гора), Младен (от млад, младост) и др.
В епохата на Великата римска империя и дума не може да става за писмено общуване на тракийски език, т. е. за тракийска писменост. Задължителен писмен език е латинският, ползван за административни цели, търговски
услуги и в различни писания. Затова отворихме тези два речника и в тях
намерихме ясно и точно определено името на селото.
В заключение:
Щом името на селото е регистрирано (записано и изтълкувано) в латински
и романски речници, убедено може да се твърди, че трако-римското селище
се е казвало Кален.
Ще си позволя само още един акцент за тракийския език. Това е езикът на
тракийското племе „Беси“, който бил на път да обедини в държава всичките
тракийски племена (повече от 90 на брой). Което ще рече - тракийска писменост, но тя била унищожена.
В 414 г. траките превели Библията на своя език („Библия Бесика“).
Езикът на траките е изследван от проф. д. ф. н Петър Димитров от Института по тракология при БАН.
Христина Маринска
Продължава в следващия брой
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СВЕТЛА ДАМЯНОВСКА ПРЕДСТАВИ
„СЛЪНЧЕВАТА ПТИЦА”
В деня на светите равноапостолни Кирил и Методий - 11
май, в Археологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра се
състоя представяне на най-новата книга на Светла Дамяновска - сборникът с тристишия
„Слънчевата птица”. Премиерата уважиха любители на
изящната словесност, събратя
по перо и дух, близки и приятели на авторката, която е председател на Литературен клуб
„Христо Ботев” при НЧ „Просвета 1925” и гл. експерт „Културно наследство и религиозни
дейности“ в Община Мездра.
Събитието е от програмата на
47-мите Празници на културата
„Мездра-май“.
„Слънчевата птица“ е десетата поетична книга на
Дамяновска и общо 14-ата в
нейната богата литературна
биография. Съдържа 220 трис-

тишия, структурирани в 14 тематични цикъла. Художественото оформление на сборника
е дело на самата поетеса, която
е изявен художник и уредник
на Градската художествена
галерия. Книгата излиза под
щемпела на врачанското Издателство „Медиа груп - Иво
Йорданов“.
По идея на авторката премиерата протече по нетрадиционен
начин: всеки един от 14 цикли
беше представен пред аудиторията от духовни съратници и
колеги на Светла, която предварително им беше поставила
задача да прочетат по свой избор пред публиката по 5 тристишия.
„Изкуството е слънчева птица, гнездяща в тъмните дебри
на ума“, споделя в предисловието към книгата си Дамяновска.
А изкуството е всяко действие

или творчество, в които някой е
вложил душата си. Да, книгата
е за изкуството - изкуството да
съзираш красотата на реалните
неща, изкуството да създаваш
въображаеми красиви неща
и да ги правиш достояние на
другите, изкуството да живееш
пълноценно и с вълнение всеки ден… Слънчевата птица се
храни с горчивите плодове на
ежедневието, а размножавайки се, снася шоколадови яйца.
Толкоз.“
Показателно за художествените достойнства на „Слънчевата птица“ е, че тя е намерила място в годишния обзор на
поетическата продукция през
2020 г., изготвен от Съюза на
българските писатели, чийто
член е и Светла Дамяновска.
„Сред тези… тристишия…
бих откроил циклите „Про-

лет”, „От Лятното слънцестоене до Еньовден”, „Магнити на
хладилника”, „Есен”, „Зима”,
„Конете” - в тях личи най-категорично светлата българска
насоченост на стиховете на
Дамяновска, впечатляващата
й наблюдателност, умението
й да структурира запомнящи
се кратки форми, жаждата й
за цветна красота и образно
претворяване на света“, отбелязва в обзорната си статия „С
висок емоционален градус и
пиетет към родното“ литературният критик Георги Ангелов.
Като съпътстващо събитие
Светла Дамяновска подреди в
Археологически комплекс „Калето“ самостоятелна изложба
(живопис и графикa) „Природно тайнство“ под псевдонима
Селкида.

ИЗЛОЖБА
НА КАМЕНОДЕЛНАТА ГИМНАЗИЯ В КУНИНО
По повод 100 години от свое- ректорът на ПГ по каменообрато създаване Професионалната
гимназия по каменообработване
в с. Кунино подреди представителна изложба в гр. Мездра.
Експозицията включва 8 скулптурни творби от мрамор, варовик, пясъчник и технически
камък, дело на бивши и настоящи възпитаници на учебното
заведение: „Мадона Медичи“ и
„Хермес“ (от фонда на училището), „Ваза“/ Дарин Ганчев,
„Борба“/ Румен Барфончовски,
„Заек“/ Кристиян Димчовски,
„Сън“/ Валерий Ганчев, „Портрет на Сара“/ Цветомир Христов
и „Българка“/ Иванка Тодорова.
„Благодаря на Община Мездра, че за пореден път ни предоставя възможност да покажем
произведения на наши ученици
и по този начин да предизвикаме интерес у младите хора към
изящните изкуства, каза при
откриването на изложбата ди-

ботване Яна Орлинова. Това за
нас е много голяма, важна подкрепа - подкрепа, от която имаме
нужда… Надявам се да ви доставим естетическо удоволствие.
Благодаря ви за присъствието
- явно всички сме зажаднели за
култура, зажаднели да бъдем
заедно. Пожелавам на Община
Мездра да се развива все така
възходящо, пожелавам ви хубави
Празници на културата!“
Кметът Иван Аспарухов подчерта, че пред общинското ръководство никога не е стоял на дневен ред въпросът за евентуалното
преместване на каменоделното
училище от Кунино в Мездра.
„Винаги можете да разчитате
на нашето добро отношение и
подкрепа от страна на хората,
които управляват това подземно богатство на територията на
общината - собствениците на
кариери за добив на варовик“,

заяви Аспарухов и допълни:
„Нашите две съседни общини са
свързани с много неща и едно от
тях е именно каменоделството
и обработката на тази природна
суровина.“
В знак на признателност Яна
Орлинова подари на Аспарухов
„Наръчник по Каменоделство/
Оперативно Зидарство“ (първо

издание, Лайпциг, Германия,
1912 г.), преведен и издаден наскоро на български език по инициатива на Зидаро-каменоделския
еснаф по случай вековния юбилей на ПГ по каменообработване - Кунино, а заместник-кметът
Нели Минева й връчи от името
на кмета на Мездра поздравителен адрес.
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