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ЧЕСТВАНЕТО НА
БОГОЯВЛЕНИЕ В ЗВЕРИНО
Кандидат-пожарникар спаси кръста навръх имения ден на първородния си син
Въпреки пандемията и
въведените ограничения,
в най-голямото село в община Мездра - Зверино,
спазиха традицията, възродена преди пет години, и на
Богоявление в сърцето на
Искърското дефиле отново
беше извършен ритуалът
по спасяване на кръста, съчетан с мъжко хоро в ледените води на река Златица.
В унисон с противоепидемичните мерки, тази година честването на големия
християнски празник се
състоя на открито - пред оброчния кръст на Св. Бого- щеник отец Антон Петков миряните и ги поръси със
родица в „Долната махала“, отслужи Велик Богоявлен- светена вода за здраве. Сред
където енорийският све- ски водосвет, благослови дошлите да почетат Кръщение Господне бяха кметът
на Мездра Иван Аспарухов,
жители на крайискърското
селище, гости отблизо и отдалеч, както и доста именици. Най-невръстният от тях
беше 5-месечният Йордан
- първородна рожба на сем.
Емил и Маринела Якимови.
Тази година за „спасяването” на Богоявленския
кръст се хвърлиха 13 мъже
и младежи, родени в Зверино, пременени в народни носии. Сред тях беше и

кметът на селото Стоян
Петров. Пръв до Разпятието стигна 25-годишният Емил Якимов,
който в момента е кандидат-пожарникар.
Кулминацията
на
празника беше мъжкото ледено хоро, което
се изви в река Златица
за пета поредна година
и на което се хванаха
всички участници в ритуала. Те запяха дружно „Песен за Капитан
Петко войвода”, воглаве със „спасителя“ на
кръста, развял националния трибагреник.
„Чувството е неописуемо - зарежда те със сила
и енергия, сподели на
излизане от реката Емил
Якимов, който участва в ритуала за четвърти
път. Пожелавам на всеки
българин да изпита тази
тръпка. Няма от какво
да се страхуваме - това е
нещо, с което можем само
да се гордеем! Важното е
да спазим традицията и да
съхраним българския дух!
Докато сме тук - няма какво да ни спре!“

ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО ЗА КОЛЕДА!

дра и Мария Басилая (съответно на 7 и на 5 г.), които
засадиха своето първо
дърво в живота. Това
стана в зелените площи на ул. „Ал. Стамболийски“, в участъка
между Кременска рампа и „ВиК“. Най-възрастният добротворец
бе доайенът на туристическото движение,
77-годишният Борислав Леонкев-Бочи.
Община Мездра и
Гората.бг благодарят
на всички, които се
включиха в инициативата.
Ние вярваме, че всяко голямо пътуване започва с една
малка крачка в правилната
посока. Всеки от нас може
да направи промяна към
по-добро, а когато много
хора искаме да направим
света по-красив, по-добър
и по-чист, водени изцяло
от безкористни намерения,
цялата Вселена ще ни помогне!
Вярваме също, че чрез пра-

Десетки граждани и институции се присъединиха към
екологичната
инициатива
„Да засадим дърво за Коледа!“, организирана от Община Мездра в партньорство с
Гората.бг. В залесителната
акция се включиха повечето
от 27-те кметства на населени
места в общината, читалища,
училища, детски градини,
МБАЛ - Мездра, Черепишкият манастир, доброволци

от Клуб „Приятели на
БМЧК“ при ОУ „Христо Ботев“ и „Св. св. Кирил и Методий“, както
и множество други любители на природата.
Участниците в инициативата получиха
общо 4 470 броя медоносни и плодни
дръвчета - липа, бор,
явор, череша и джанка,
предоставени като дарение на Община Мездра от
Гората.бг. Най-много фиданки - по 300, бяха засадени в
Моравица и Ослен Криводол.
Останалите села, които се отзоваха, бяха Брусен, Горна и
Долна Кремена, Дърманци,
Крета, Лик, Зверино, Злидол,
Очиндол, Ребърково, Руска
Бела и Царевец.
Радващо е, че в залесителната акция се включиха и много
деца. Сред тях бяха 4,5-годишният Йоан Баев, Жени
Николова (на 5 г.), Алексан-
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ЦЕНА: 0,40 лв.

РОКЕРИ ПОДПОМОГНАХА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НУЖДА
За втора поредна година рокери от Мотоклуб „Кан Аспарух 681“ осъществиха в дните около Рождество Христово
дарителска кампания в подкрепа на най-нуждаещи се хо̀ра
от община Мездра. В благотворителната инициатива се
включиха също техни събратя от групата „Магистрални
прасета“ и от Приятелски клуб „Чопърс“, както и свободни
мотористи от различни краища на България.
След като миналата година зарадваха с коледни подаръ-

ци децата и младежите от Комплекс социални услуги за
деца и лица с увреждания в гр. Мездра, тази година рокерите събраха помежду си лични средства и закупиха
хранителни продукти, с които подпомогнаха 40 самотно
живеещи възрастни хора от Върбешница, Горна Бешовица, Долна Кремена, Кален, Крета, Моравица, Руска Бела,
Старо село, Цаконица и Царевец. Всеки от хранителните
пакети съдържаше 9 продукти - брашно, сол, захар, олио,
ориз, леща, макарони, по една консерва и пакет вафли.
Към благородната кауза се присъединиха и анонимни дарители.
При стриктно спазване на противоепидемичните мерки,
навръх Стефановден пред Клубната къща на МК „Кан Аспарух 681“ на общинския пазар се събраха рокери от Мездра, Враца, Козлодуй, Ботевград, Етрополе, Троян, София,
Варна и др., пременени в костюми на Дядо Коледа. Сред
дошлите бяха врачанинът Мариян Иванов-Маркъс, неговата съпруга Цветомира и двегодишната им дъщеря Поля.

По-сетне мотористите направиха дефиле по улиците
на града, след което се отправиха на път. За да подарят,
най-вече с топла дума и съпричастност, една по-различна
Коледа на тези, които най-много се нуждаят от внимание нашите баби и дядовци, майки и бащи, които живеят сами.
венето на добро можем да
променим себе си, а по този
начин - и целия свят! Вярваме, че децата са бъдещето ни
и ако те са по-активни и част
от процеса на засаждане на
нови гори, то бъдещето ще е
по-отговорно, по-грижовно

и по-чисто! Нека да оставим
по-добра планета за децата
ни и по-добри деца за планетата ни!
Благодарим Ви за подкрепата! Благодарим Ви, че
споделената мечта става
реалност!
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Събития

ЗАРАДВАХА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ
В РИСК С КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
В навечерието на Коледа
кметове и кметски наместници от община Мездра изненадаха приятно децата и
младежите от Център за настаняване от семеен тип №3
към Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ). Те се отзоваха на техния зов за помощ
и им подариха нов телевизор,
след като старият се развалил. Телевизорът е 40-инчов
и струва 500 лв.
В благотворителната инициатива се включиха всички
селски управници от общината, с изключение на кметовете на Горна Кремена и на
Оселна. От името на своите
колеги дарението връчиха
кметските наместници на

Крета Виолета Панова, на
Ребърково Петър Петков и на
Типченица Георги Димитров.
От ДЗИ - Враца подариха на
децата и младежите от ЦНСТ
№3 PlayStation, коледно вен-

че и кошница с лакомства.
По случай Рождественските празници КСУДЛУ - Мездра получи индивидуални
подаръчни пакети, хранителни продукти и електроуреди

от хора с големи сърца. Сред
дарителите са скулпторът
Вежди Рашидов и неговата
съпруга д-р Снежа Бахарова, фондациите „Светлина
на Балканите“, „Плюшено
мече“ и „Хора за хората“,
ЧСУ „Цар Симеон Велики”
- София, Мариела Юрукова,
Елена Гутсалска и др.
Подаръците бяха раздадени
от Дядо Коледа на 56-те потребители на трите Центъра
за настаняване от семеен тип,
двете Защитени жилища и
Преходното жилище на импровизирано тържество.
Децата и младежите
благодарят на своите благодетели, като им желаят
здрава и благословена Нова
година!

ОБЩИНА МЕЗДРА С ПРЕСТИЖНА НАГРАДА
гиозни дейности“ в Община
Мездра, която благодари на организаторите за ценната награда и покани присъстващите да
посетят община Мездра, за да
се убедят в красотата на нейните природни и културно-исторически забележителности.
Сред останалите призори в
шестото издание на Балканските туристически награди са
Община Стара Загора - „Голяма община с принос в туризма
2020“, Община Ловеч - в категорията „Културен туризъм“,
Община Гърмен - „Здравен
туризъм“, Кметство Забърдо
- „Атракционен туризъм“ и
Кметство Марково - „Еко планинска дестинация“.
Община Мездра беше удостоена със специална награда
на Balkan Awards of Tourism
Industry 2020 - BATI. Това стана на официална церемония в
Парк хотел „Кюстендил“, на
която бяха отличени най-значимите постижения в туристическата индустрия на полуострова през миналата година.
Организатор на събитието бе
агенцията за публични комуникации „VIP Communication”,
а водещ - Патриция Кирилова,
журналист и PR експерт.

Община Мездра заслужи
наградата в категорията „Културно-исторически туризъм“
за
културно-историческите
забележителности, които се
намират на нейна територия и
привличат все повече туристи,
дори в условията на световна
пандемична криза.
Престижното отличие връчи
Янис Папалелудис, председател на Балканската туристическа асоциация. Получи го
Светла Дамяновска, гл. експерт
„Културно наследство и рели-
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Общинският съвет (ОбС) прие Наредба за изменение
и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Мездра. Това решение бе взето
на последната за 2020 г. сесия на местния парламент.
С новата наредба се променят или допълват повече от
150 административни услуги, услуги, предоставяни от
Общинската екологична инспекция, административно-технически услуги по устройство на територията,
услуги, предоставяни от ОбП „Чистота“ и услуги, предоставяни от Археологически комплекс „Калето“.
С друго свое решение ОбС отмени чл. 25 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мездра, касаещ системата за разделно събиране
на битови отпадъци срещу намаление до 50% на такса
смет за недвижими имоти на граждани и юридически
лица, заявили желанието си за участие в системата.
ОбС даде съгласие Община Мездра да кандидатства с
проектно предложение по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ (БФП), с цел разкриване на социалните услуги:
Център за обществена подкрепа и Дневен център за
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства,
които бяха изградени по ОП „Региони в растеж“.
Община Мездра получи картбланш да кандидатства
с проект по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане за БФП по процедура
Операция „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията
от COVID-19“ - социална услуга, която ще бъде предоставяна на най-нуждаещите се лица от рискови групи от 01.02.2021 г.
Отменени бяха старите и приети нови Условия, ред,
критерии и правила за кандидатстване по Програма
„Малки местни инициативи - Мездра“, изготвени от
временна комисия за тяхната преработка, създадена с
Решение №192/ 29.10.2020 г. на ОбС.
Кметът Иван Аспарухов беше упълномощен да сключи допълнително споразумение за удължаване срока
на действие на договора с инж. Божко Александров за
възлагане управлението на „Мездра - Автотранспорт
- 2003“ ЕООД за срок до провеждане на конкурс за
избор на управител на дружеството и утвърждаването
на избрания управител от ОбС.
ОбС наложи мораториум от 1 година за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронни съобщителни (клетъчни) мрежи от 5-о поколение/ 5G и на съоръжения към тях на територията на
община Мездра.

ПЪРВОТО
БЕБЕ ЗА 2021 г. Е МОМЧЕ
Първото бебе, родено в ри 27-годишната Анжелика
Акушеро-гинекологичното
отделение на МБАЛ - Мездра през тази година, е момченце. То се появи на бял
свят малко преди 19:00 часа
на 4 януари под вещите грижи на дежурния екип с ръководител д-р Росица Махинова. Малкият юнак се казва
Янислав, тежи 2 кг 850 гр.,
висок е 47 см и е трето дете
на Добринка Иванова от кв.
„Принчовец“, която, въпреки че е само на 20 години,
вече има още две момчета.
Няколко часа по-късно в
мездренската болница проплака и момиченце. В 4:00
часа през нощта на 5 януа-

Ганчева от Враца се сдоби
с втора рожба. Памела е с
перфектни мерки: 48 см и
тегло 3.320 кг. Успешното
раждане със секцио извърши д-р Владимир Цеков,
началник на отделението
по акушерство и гинекология.
През миналата година в
МБАЛ - Мездра са се родили 141 бебета, информира
старшата акушерка Елена
Шифелбайн. 75 от тях са
момчета, а останалите 66
момичета. За сравнение:
през 2019 г. новородените
бяха 152, през 2018 г. - 197,
а през 2017 г. - 203.
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В следващите дни рожденици са:
• Катя Йотова, общински съветник - на 15 януари,
• Слави Легярски, ст. експерт „Човешки ресурси“ в Община
Мездра - на 16 януари,
• Владислава Димитрова, педагог - на 19 януари,
• Румен Велчев, управител на фотостудио - на 20 януари,
• Инж. Николинка Кътовска, зам.-кмет „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“ - на 21 януари,
• Нели Минева, зам.-кмет „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ - на 21 януари,
• Христо Кръстев, мл. експерт „Медийно обслужване и печатни издания“ - на 24 януари,
• Александър Марков, бизнесмен - на 26 януари,
• Росица Сергеева, общественик - на 27 януари.
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МИТКО ЦЕНОВ СПЕЧЕЛИ БАЛКАНСКИЯ
НОВОГОДИШЕН ПРОБЕГ „ПРАВЕЦ 2020”
Актуалният шампион на
нашата страна по крос кънтри Митко Ценов спечели
Балканския новогодишен
пробег в Правец, който се
проведе на 31 декември
срещу 1 януари в родния
град на Тодор Живков.
27-годишният състезател
на СК Атлет - Мездра беше
най-бърз при мъжете - той
пробяга 7-километровата
дистанция за 19:47 мин.
Втори, на 10 секунди след
него, финишира представителят на Северна Македония Дарио Ивановски
(19:57 мин.), а трети се нареди 36-годишният мездренин Йоло Николов (АК Орхание - Ботевград) с време
20:55 мин.
Топ 6 в общото класиране
на Balkan New Year’s Run
Pravets 2020 допълниха Мирослав Спасов (Атлет - Мездра) - 21:12 мин., Исмаил
Сенанджи (Уганда) - 21:15
мин. и Йерванд Мкръчан
(Армения) - 21:34 мин.
В тазгодишното, 36-о
издание на среднощния
новогодишен крос, който
се организира в памет на
заслужилия гражданин на
Правец Златан Чорбанов,
стартираха 50 атлети от 8
държави - Армения, България, Гърция, Молдова,

САЩ, Северна Македония, 2019-та това направи Иво и 2018-та отново спечели
Сърбия и Уганда. За пръв Балабанов, а през 2012-та Митко Ценов.
път шосейният пробег е
включен в спортния календар на Асоциацията на балканските атлетически федерации (АБАФ) и е част от
веригата „Рън България“.
Това е поредният, десети
успех за състезателите на
Атлет (Мездра) в среднощния новогодишен пробег в
Правец. През 2012-та, 2014та и 2016 г. Милица Мирчева триумфира при дамите, през 2014-та и 2015-та
Йоло Николов победи при
мъжете, през 2017-та и

БФС ПОДПОМОГНА ДЮШ НА ЛОКО (МЕЗДРА)

съюз за оказаната подкрепа.
Освен новите учебно-тренировъчни пособия, БФС ще
преведе на мездренския клуб
и 2 000 лeва за подпомагане
на неговата спортна дейност.
Наред с ОФК Локомотив
(Мездра), тренировъчни комплекти и финансова помощ
в същия размер ще получат
още два аматьорски клуба от
врачанско - ОФК Първа атомна (Козлодуй) и ФК Монолит
(Бяла Слатина).
По предложение на Милен
Бельов пет футболни легенди
на ПФК Ботев (Враца), които
имат мачове за националния
отбор - Кирил Райков, Валентин Малджански, Валери
Цветанов, Илия Вълов и Илия
Войнов, получиха от БФС по
200 лева и коледни подаръци.

ОФК Локомотив (Мездра) получи като дарение от
Българския футболен съюз
(БФС) комплект пособия
за
учебно-тренировъчна
дейност за нуждите на детско-юношеската школа на
клуба. Комплектът включва
тактическа треньорска дъска,
балансови дъски за упражнения, жалони, конуси, обръчи,
препятствия, тренировъчна
стълба за ловкост, рингове
(обръчи) за координация, лас-

тици и шапки.
Дарението е предоставено по Програма на БФС за
оказване на помощ към аматьорските футболни клубове
за справяне с последствията
от пандемията от COVID-19.
Пособията връчи председателят на Областния съвет на
БФС - Враца Милен Бельов.
Получи ги председателят на
Управителния съвет на ОФК
Локомотив Цанко Цанев, който благодари на футболния
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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АНТОНИО ВУТОВ ОТКРИ
ГОЛОВАТА СИ СМЕТКА
В УНГАРИЯ

Бившият възпитаник на детско-юношеската школа
на Локомотив -Мездра Антонио Вутов вкара първия
си гол в шампионата на Унгария. Той се разписа при
домакинската победа с 4:3 на неговия клуб Мезьокьовешд Жори срещу Пакш в среща от 14-ия кръг на OTP
Bank Liga. 24-годишният офанзивен полузащитник
прати топката в мрежата в началото на второто полувреме за 3:1.
Досега Антонио има и две асистенции в Първа унгарска футболна лига: при равенството - 1:1, на Мезьокьовешд Жори като гост на Хонвед (Будапеща) и при домакинската победа с 2:1 срещу Диошдьор.
Във временното класиране тимът на Вутов и компания заема осмо място от 12 отбора с актив от 20 точки,
колкото има и седмият - Залаегерсег. Лидер е шампионът Ференцварош с 38 т., следван от МОЛ Фехервар с
29 т. и МТК с 25 т.
Антонио Вутов премина в Мезьокьовешд Жори през
м. септември миналата година. Неговият договор с унгарския клуб е за три години - до 30 юни 2023 г.
Роденият в Мездра футболист има 38 мача за националните отбори на България U17, U19 и U21, в които
е отбелязал 6 гола. В началото на 2019 г. той получи
и първата си повиквателна за представителния тим на
нашата страна.
В кариерата си Антонио е играл още за елитните
родни клубове Левски - София (72 официални мача, 7
гола) и Ботев - Пловдив (77 мача, 21 гола), както и за
италианските Удинезе U19 (28 мача, 7 гола), Козенца
(24 мача, 1 гол) и Лече (14 мача, 2 гола).

СКРЪБНА ВЕСТ
ЕМИЛ (11.04.1938-30.12.2020
ИВАНОВ ЛЕОНКЕВ
г.)

На 30 декември 2020 г. на 82-годишна възраст почина

- дългогодишен селскостопански и кооперативен деятел, директор на телеугоителния комплекс в с. Горна
Кремена и председател на земеделската кооперация в
с. Върбешница, общински съветник, почетен гражданин на община Мездра за заслуги в обществения живот (2007 г.).
Отиде си един трудолюбив, честен и принципен човек, безрезервно отдаден на своето семейство и професионална дейност, който се ползваше със заслужено
уважение в обществото.
Община Мездра изказва съболезнования на близките и роднините на починалия!
Поклон пред светлата му памет!

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 11 януари в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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АРХИЕРЕЙСКА ЛИТУРГИЯ
ЗА ИВАНОВДЕН В МЕЗДРА
На 7 януари, когато Българската православна църква
почита паметта на последния старозаветен пророк - св.
Йоан Кръстител и Предтеча
Господен, Врачанският митрополит Григорий отслужи
архиерейска св. литургия в
енорийския храм на гр. Мездра „Св. вмчк Георги Победоносец“.
По време на празничното
богослужение Негово Високопреосвещенство прочете
„Молитва при епидемия от
коронавирус“, написана от
митрополита на Едеса, Пела
и Алмопия Йоил: „Господи
Иисусе Христе, Боже наш,
истински Лекарю на душите
и телата, Който заради нас се
въплъти, за да изцелиш голямата рана на човешкия грях,
Който не презря неизлечимо
боледуващите десетима прокажени, но със спасителната
Си благодат ги очисти, Който като Богочовек прекара
дните на Своето присъствие на земята като правеше
благодеяния и изцеляваше
всички боледуващи и страдащи, Който прояви такова

добротворство и направи
здрави парализирани, слепи,
тежко съгрешили, бесновати
и страдащи телесно и душевно, по плът и по ум, приеми
сега благосклонно нашето
моление и със Своята сила
прогонѝ убийствения вирус,
който с появата си предизвиква страх, дори смърт сред
болните и незаслужено страдащите.
И ако заради многото ни
грехове Ти си допуснал това
изпитание, молим Те като
милостив да го отстраниш
от нас и от целия свят. Ако

пък за изпитание на вярата
ни си допуснал болестта да
се разпространи, успокой
тревогите на заболелите от
нейната епидемия. Ако обаче
тя се разпространява поради
злодейството на противника
на нашето спасение или от
небрежността на безотговорни хора, като всемогъщ
Бог прекрати нейната сила,
запазѝ младежите и защити
и изцели от проклетия вирус
заболелите и старите хора, и
освободи всички от смута в
сърцата, като вместо него ни
дариш здраве, спокойствие и

Обща художествена изложба

ЮБИЛЕЙНО ЗА ПРОФ. ИВАН ФУНЕВ

на мездренските художници.
Иво Ангелов се представя с
картината „Пейзаж от с. Горна
Бешовица“, Ивелина Ивова с „Пейзаж със златна нива“
и „Към „Къщата ИВ“, Рени
Митева - с „Гора“, Снежана
Петрова - с „Божиите очи“
и „Въздействие“, а Цветана
Христова - с „Косматица“.
С Общата художествена изложба „Юбилейно за проф.

По инициатива на Градската художествена галерия в
Община Мездра е подредена
Обща художествена изложба
на участниците в пленера по
живопис „Юбилейно за проф.
Иван Фунев“, който се проведе през м. юли миналата година в родното село на големия
български скулптор и живопи-

сец от с. Горна Бешовица по
повод 120 години от неговото
рождение.
Експозицията включва седем
картини - пет пейзажа и две
абстрактни творби, вдъхновени от природните красоти
на Веслешкия Балкан, създадени по време на пленера от
петима членове на Групата

Със съпруга си Пешо Данов
Стоев (1913-1980) имат две
деца - дъщеря Екатерина, по
мъж Салкова (1939-2018) и син
Дано (1942-2018), който впоследствие се жени в с. Брусен.
Преди десетина години баба
Рада се премества да живее при
дъщеря си в Бяла Слатина, жител на който град е в момента.
Понастоящем за нея се грижи
внучка й Петранка Берова (р.
1969 г.).
Община Мездра и Кметство
Лик поздравяват баба Рада с
вековния й юбилей, като й поНа 6 януари 2021 г. Рада Иванова Стоева от село Лик, об- желават да е здрава, все така
щина Мездра навърши 100 години. Тя е родена в балкан- жизнена и да съхрани бодрия
джийското селище преди един век, където навремето създава си дух, за да радва с присъстсемейство, работи и живее до към 90-годишната си възраст. вието си своите близки!

РАДА СТОЕВА ОТ СЕЛО ЛИК
НАВЪРШИ 100 ГОДИНИ
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бодрост по застъпничеството
на нашата Владичица Богородица и на всички светии.
Амин!“
В края на литургията митрополит Григорий припомни
житието на св. Йоан и поздрави миряните с думите:
„Честит и благословен празник на всички! За много и
благодатни години! Честит
и благословен да бъде имения ден на всички именици,
които празнуват заедно с паметта на св. Йоан! Нека по
неговите молитви Божието
благословение и милост да
бъдат във всички нас! Амин.“
По случай Ивановден кметът Иван Аспарухов и управителят на ОбП „Чистота“
инж. Тодор Христов засадиха в зелените площи пред
Община Мездра дървото на
дълголетието Ginkgo Biloba,
а председателят на Общинския съвет Яна Нинова поздрави Аспарухов с имения
му ден, като му пожела да е
жив и здрав и да сбъдва, с помощта на местния парламент,
желанията на гражданите на
общината.
Иван Фунев“ официално беше
открит творческият сезон 2021
на мездренските художници.
През тази година ще бъде организиран пленер, посветен
на 90-годишнината от рождението на друг изтъкнат наш
земляк - живописеца Върбан
Бояджийски (1931-1994 г.).
Той ще се проведе през м. юли
отново в с. Горна Бешовица
и е включен в Културния календар с национален обхват
за 2021 г. на Министерство на
културата.
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Антология „Ескус“
БЛАГОДАРЯ ТИ, БОЖЕ!
Благодаря Ти за живота, който си ми дал!
Благодаря Ти за хората, с които си ме срещнал - те всички
ми помагат да извървя пътя към Теб. Тези, които ми правят
добро и ме срещат с усмивка, ме правят щастлива. Онези,
които говорят лошо зад гърба ми и сеят интриги, ме карат
да вкуся тръпчивия плод на търпението и да усетя Твоята
подкрепа и любов.
Благодаря Ти за крехкото здраве, което си Ми дал! За дните в болест и тъга, които рязко са обръщали кормилото на
живота ми във вярната посока. За изпитанията, в които се
каляваше душата ми.
Благодаря Ти, че без да имам каквато и да е заслуга, си
ме дарил с плода на прошката и си ме създал по природа
незлоблива!
Благодаря Ти за родителите ми, за семейството ми, за приятелите и за враговете ми!
Благодаря Ти за всеки изгрев и заник, които срещат и изпращат очите ми!
Благодаря Ти, мили Боже, и благослови Владико!
Тодорка Василева

ПЕТИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС
„ГЕОРГИ ТОДОРОВ”
НЧ „Просвета 1925“ - гр.

Мездра обявява Пети читалищен конкурс на името на
Георги Тодоров (1928-2001
г.) - дългогодишен учител по
български език и литература,
училищен инспектор, журналист, писател, краевед, читалищен деец и общественик.
Регламент: Право на участие в конкурса имат всички
жители на община Мездра,
които са навършили пълнолетие, включително ученици от
XI и XII клас.
Раздели:
I. Поезия - приема се по 1 (едно) непубликувано стихотворение от автор;
II. Художествена проза - приема се по 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 стандартни машинописни страници;
III. Краезнание - приема се по 1 (един) непубликуван текст,
не по-дълъг от 5 стандартни машинописни страници.
Срок за подаване на творбите: до 19 април 2021 г.
Текстовете могат да бъдат подадени по един от следните
начини:
• по пощата на адрес: гр. Мездра 3100, ул. „Просвета“ №2,
НЧ „Просвета 1925-Мездра“ (за читалищния конкурс „Георги Тодоров“);
• на място в читалището, при Валентина Цекова, секретар
на НЧ „Просвета 1925-Мездра”,
• или на e-mail: prosveta_1925@mail.bg
Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една
парична награда, а всички автори ще получат грамота за
участие в конкурса.
Резултатите от конкурса ще бъдат отчетени на 23 април
2021 г. в НЧ „Просвета 1925“ - гр. Мездра.
Очакваме творбите ви! Успех!

Децата на Мездра

Фотоескиз

Михаил, 4 г.
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