Verba volant, scripta manent

МЕЗДРА, 24 СЕПТЕМВРИ - 8 ОКТОМВРИ 2020 г.

БРОЙ 19 (485), ГОДИНА XIX

ЦЕНА: 0,40 лв.

“ХОРЦЕТО НА ДЕФИЛЕТО“ СЪБРА
ТАНЦЬОРИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ
Специални гост изпълнители на фолклорния фестивал бяха Илия Луков и оркестър „Тракийско настроение“

З

а пръв път след шестмесечно
прекъсване
поради пандемията от
Covid-19 стотици любители
на народните танци от цялата
страна се събраха на едно място, за да се отдадат заедно на
магията на българското хоро̀.
Това стана на Първия национален фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето“, който се
проведе на 11 и 12 септември
в гр. Мездра. Събитието бе от
празничната програма за отбелязване на 70-годишнината от
обявяването на Мездра за град.
Организатори на фестивала
бяха Община Мездра и Танцов клуб „Хорце, винце и още
нещо…“ с художествен ръководител Мирослав Аспарухов.
По време на двудневния фолклорен форум на сцената се изявиха повече от 500 танцьори,

певци и инструменталисти от
различни краища на България.
И което е още по-важно - всички станаха приятели завинаги.
В прощъпа̀лника на „Хорцето
на Дефилето“ взеха участие 16
любителски клубове и школи
за български народни танци и
хора̀ от Мездра, Враца, Монтана, София, Лом, Червен бряг,
с. Игнатица, с. Нефела и с.
Гюргич.
Пременени в пъстри носии,
участниците във фестивала
изпълниха по две хора̀ от различни фолклорни области, в
това число от областта, от която е съответната група. Сред
тях бяха популярни и по-малко
известни хороводни мелодии
като „Алонела“, „Дьортаяк“,
„Абдай“, „Шалауна“, „Айдар
Аваси“, „Мелник Аваси“, Боалийско, Чанакчийско, Цапа-

ревско и Черкезко хоро.
Една от кулминациите на
фолклорния празник бе конкурсът надиграване с „Тракийска ръченица“, в който се
включиха повече от 20 танцови двойки. В крайна сметка
авторитетното жури отличи с
първа награда Клуб за народни танци и хора̀ „Мойто либе“
- София, с втора - Танцов клуб
„Хорце, винце и още нещо...“
- Мездра и с трета - Танцов
клуб „Ритъмът на Балкана“ - с.
Игнатица. Наградата на публиката заслужи Танцов клуб
„Виктория“ - Враца, а специалната награда за автентичност
„Пазители на фолклора“ - Танцов състав за изворен фолклор
„Ломски ритми“ от гр. Лом.
Акцент в празничната програма бе разучаването на народни хора̀ под ръководството на хореографите Младен
Младенов, Анета Вълканова,
Николай Нанков и Ивелин Горчовски.
Специален гост на първото
издание на „Хорцето на Дефилето“ бе обичаният народен певец Илия Луков, който
грабна сърцата на публиката с
вдъхновените си изпълнения
на избрани песни от своя репертоар. Сред тях бяха „Потурчила се Калина“, „Изви се хоро̀
големо“, „Кажи, Яно“, „Сватба
прави Иво болярина“, „Мамо,
снощи те сънувах“, „Мъжка

молитва“ и „Къде си, вярна ти
любов народна?“.
„Аз съм щастлив и горд, че
съм част от това красиво събитие на българския дух, сподели
пред събралото се множество
Илия Луков. Радвам се, че
съм част от нещо ново - една
рожба, която ще продължи
напред във времето и ще пази

всичко онова, което ни завещаха нашите предци. Благодарение на будни люде като вас успяваме да пренесем в днешно
време чистотата, светлината,
мъдростта на нашия свещен
български фолклор.
Слава богу, днес можем да се
гордеем, че стъпка по стъпка
възраждаме всички онези 160

танца, записани в Българската
академия на науките! Играем
хора̀, а не кючеци! И не само
англосаксонски уродливи мелодии! Играйте - не се делете!
Пожелавам много години да
го има това събитие! Да живее
България! Да бъде!“
Двудневният празник на съхранената духовност завърши с
„Хоротека под звездите“ под
кръшните ритми на виртуозните инструменталисти и
певци от оркестър „Тракийско
настроение” - Пловдив.
В унисон с основната цел на
фестивала: да се сплотим, да
се обединим, хванати ръка в
ръка, рамо до рамо, в единна
стъпка - на площада чак до
първи петли се извиха десетки
хора̀, които навярно гледаха с
умиление от небето бай Дико
Илиев и останалите пазители
на българщината.

БЛИЗО 1 500 УЧЕНИЦИ
ГРОЗДОБЕРЪТ В ТИПЧЕНИЦА
на голеВЛЯЗОХА В КЛАСНИТЕ СТАИ мияВ навечерието
християнски празник
111 първокласници прекрачиха за пръв път школския праг
1 485 ученици, разпределени в 84 паралелки от I до XII клас, ще се обучават и
възпитават през новата учебна 2020/2021
година в 7-те училища на територията
на община Мездра. По учебни заведения
разпределението на учениците е следното: СУ „Иван Вазов“ - 469, ОУ „Христо
Ботев“ - 367, ИОУ „Св. св. Кирил и Методий“ - 254, СУ „Св. Климент Охридски“
(Зверино) - 177, ПГ „Алеко Константинов“ - 129, ПГ по МСС - 71 и ОУ „Васил
Кънчов“ (Моравица) - 18.
Първокласниците са 111, което е с около 30-на по-малко в сравнение с миналата
есен: 48 в ОУ „Христо Ботев“, 25 в ИОУ
„Св. св. Кирил и Методий“, 23 в СУ „Иван
Вазов“, 14 в СУ „Св. Климент Охридски“
(Зверино) и 1 в ОУ „Васил Кънчов“ (Моравица).
Общият брой на осмокласниците също е
111: 53-ма в СУ „Иван Вазов“, 29 в ПГ „Але-
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ко Константинов“, 19 в ПГ по МСС и 10 в
СУ „Св. Климент Охридски“ (Зверино), а
дванайсетокласниците, които напролет ще
завършат своето средно образование, са 87:
46 в СУ „Иван Вазов“, 16 в ПГ „Алеко Константинов“, 13 в СУ „Св. Климент Охридски“ (Зверино) и 12 в ПГ по МСС.

Кръстовден, наричан още
Гроздоберник, в столицата
на лозарството и винарството в община Мездра
- Типченица, официално
беше открит гроздоберът.
Началото на беритбената
кампания бе поставено в
м. „Раве́нски дел“ в околностите на планинското
селище, в която Винарна
„Типченица“
стопанисва 230 дка лозови масиви
с уникалния регионален
сорт Врачански мискет,
Шардоне и Рубин. Допълнително тя отглежда 50 дка
с Каберне Совиньон в м.
„Гло́жето“.
Празникът на гроздобера
започна с водосвет за здраве и берекет, отслужен от

енорийския свещеник отец
Васил Николов. По-сетне
самодейци от НЧ „Съзнание 1899“, пременени в народни носии, пресъздадоха
стародавния тракийки ритуал „Мачкане на гроздето“ с боси нозе в чебър. В

ролята на най-малкия син
на Трифон Зарезан се превъплъти Йордан Савчев, на
Трифоница - Елеонора Георгиева, а на момите гроздоберачки - Рени Русалийска и Божидара Божилова.
Продължава на стр. 2
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Събития

НАД 8 000 М ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА
ЩЕ БЪДЕ ПОДМЕНЕНА ДО 2023 Г.
Кметът на общината Иван
Аспарухов проведе работна
среща с инж. Даниел Стефановски, ръководител на
„ВиК“ - Мездра, на която
беше обсъдена инвестиционната програма на „ВиК“ ООД
- Враца на територията на гр.
Мездра. На нея стана ясно,
че до 2023 г. в града ще бъде
реконструирана и доизградена вътрешна канализационна
мрежа с обща дължина 8 273
лин. м. Реконструкцията ще
обхване 40 участъка от около 30 улици. Допълнително
ще бъдат изградени две нови
PRV шахти със съответното
техническо оборудване, както и осем нови водомерни
шахти за контролиране на во-

Продължава от стр. 1
Както повелява обичаят,
преди да отреже първия
грозд стопанинът на лозето се обърна на изток, прекръсти се и се поклони три
пъти и благодари трижди
на Господа за изобилието, а
стопанката наричаше: „Благодаря ти, Боже, за берекета! Дай боже, дъгите да са
здрави и обръчите да са яки!
Руйно вино да направим, та
по целия свят Типченица да
прославим!“
Ритуалът завърши с хоро́
на мегдана под съпровода на
Новаченската духова музика.
Най-малкият гроздоберач,
който влезе между редовете
в масива, бе двегодишният
Павел, придружаван от своята майка и баба си, а сред
гостите на празника бяха
кметският наместник на
селото Георги Димитров и
предприемач от Китай.
„Очакваме Реколта 2020
да бъде по-добра от миналогодишната и от тази през
2018 г., каза при откриването
на гроздобера управителят
на Винарна „Типченица“
Велин Джиджев. Но докато
не приберем всичкото грозде, не бързаме да се радва-

допотреблението.
Тъй като една част от улиците, по които се предвижда
да се изградят нови водопроводи, са предвидени за
асфалтиране от Община Мездра, те ще бъдат положени
безизкопно. Става дума за
пет участъци от ул. „Георги Кирков“, „Дунав“, „Пейо
Яворов“, „Рила“ и „Дърманско шосе“ в кв. „Камъка“.
Полагането на тръбите на
водопроводите в останалите
35 участъци ще се извърши
по траншеен метод. Сред
обектите, заложени за реконструкция и рехабилитация,
са по три участъка на ул. „Ал.
Стамболийски“, „Г. Кирков“
и „Любен Каравелов“, по два

участъка на ул. „Патриарх
Евтимий“, „Искър“ и „Никола Вапцаров“, по един участък на ул. „Христо Ботев“,
„Янко Сакъзов“, „Стефан Караджа“, „Георги Дамянов“,
„Рила“, „Христо Смирненски“, „Дружба“, „Пирин“ и
„Сердика“, както и на 11 улици в кв. “Лещака“, „Принчовец“ и „Баданец“.
Инвестициите, които „ВиК“
- Враца ще направи на територията на гр. Мездра до
2023 г., са на обща стойност
2 558 903 лв. През втория
етап ще бъде реконструирана
и останалата част от вътрешната водопроводна мрежа, с
обща дължина 22 269 лин. м.,
на обща стойност 5 653 263

лв.
Община Мездра и „ВиК“-а
се споразумяха водопроводите по останалите проблемни
улици в града, на които често стават аварии, като напр.
„Добруджа“,
„Оборище“,
„Витоша“ и др., и които не са
включени в инвестиционната
програма на дружеството, да
бъдат подменени поетапно,
като двете страни ще работят
за това съвместно.
Двете страни се разбраха
при възникване на авария
„ВиК“-а да уведомява веднага Община Мездра, за да
могат гражданите да бъдат
информирани своевременно
къде и докога няма да има
вода.

ГРОЗДОБЕРЪТ В ТИПЧЕНИЦА
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ДЕНЯТ НА
СЪЕДИНЕНИЕТО
В МЕЗДРА

С тържество на градския
площад на 6 септември Мездра отбеляза 135-ата годишнина от Съединението на
Княжество България и Източна Румелия. По традиция
честването започна с издигане на националния флаг и на
знамената на Община Мездра и на Европейския съюз.
Особена атмосфера създаде
почетният караул в състав Венелин Петков и Мирослав Лилов, пременени в гвардейски
униформи, които застанаха
пред пилоните и отдадоха „За
почест“ под командването на
родолюбеца Евгени Кучков.
„Днес, 135 г. по-късно, България е единна като територия, но вече години наред не е
единна като нация, каза в словото си кметът Иван Аспарухов. Не е единна като поведение на политическата класа,
не е единна като стремеж, не е
единна като виждания как да
се развиваме като държава.
Кой така ни раздели?
Освен териториално Съединение, на нас ни трябва национално Единение. Трябва
ни Единение, защото колко
струват усилията ни - като

ги сравним с тези на нашите
предшественици, сбъднали
мечтата на поколения българи
за съединена, единна държава
- ако тези усилия не водят до
по-добър живот за хората?
Затова нека отдадем почит
на всички, които извоюваха
преди 135 г. тази голяма победа за България като държава. И нека си дадем обет,
че оттук-нататък, заедно, ще
положим усилия в тяхна памет, в чест на тяхното историческо дело, да бъдем единни във вижданията си как да
направим нашето любимо
Отечество по-добро място за
живот.“
Празнична програма по
случай Деня на Съединението изнесоха възпитаници на
Центъра за подкрепа за личностно развитие с худ. ръководители Анета Петкова и
Христина Стоянова. Младите
певчески таланти Елена Митова, Йоана Лиловска и Елизабет Виталиева изпълниха
„Песен за Мездра”, „Молитва за България” и „Българийо, обичам те безкрайно”, а
мажоретният състав направи
дефиле с „Празничен марш“.

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
ме! Най-много се гордеем
с нашия Врачански мискет,
който е с изразен мискетов
аромат и траен дъх на диви
треви и теменужки.“
Изпълнителният директор
на фирмата инж. Надя Минева припомни, че тази пролет
винарната спечели два сребърни медала на Frankfurt

International Trophy - Wine,
Beer and Spirits Competition
2020, което се проведе във
Фракфурт на Майн, Германия.
А докато добрите стопани
пресмятаха колко вино ще
направят тази година, истинските типченски юнаци,
гледайки богатата реколта,

повдигаха леко калпак, цъкаха с език и се почесваха по
главата, глождени от мисълта: „Ще ли мога да го изпия
до Коледа?“ Защото, както
казват старите балканджии:
„Мъж, който не си е изпил
виното до Коледа и жена,
която не си е изпрала вълната - за нищо не стават!“

РЕБЪРКОВО - СЕЛО ЗА ПРИМЕР

В Ребърково използваха хубавото време, за да се погрижат за подобряване
на чистотата и за благоустрояване на
селото. По инициатива на кметския наместник Петър Петков е извършено продълбочаване и почистване на коритото
на Малата река. С цел намаляване на
риска от наводнения, в участъка от гробищния парк до стадиона са премахнати
натрупаните наноси, камъни и избуяла
растителност - дървета, храсти и треви.
По този начин значително е подобрена
проводимостта на речното легло, за да
се избегнат евентуални водни бедствия,
каквито връхлетяха това населено място
през пролетта на 2015 г. и през пролетта
и лятото на 2005 г.
За пореден път е ликвидирано и нерегламентираното сметище в м. „Край село“, в
района на „Казана“. Въпреки поставената
предупредителна табела, че изхвърлянето
на битови отпадъци на това място е забранено, а нарушителите подлежат на глоба,
недобросъвестни жители продължават да

си изхвърлят боклуците тук. „Няма оправия с тези хора!“, жалва се кметският
наместник на Ребърково.
Междувременно работници по временната заетост почистиха от наноси, пясък,
пръст и растителност банкетите на улиците в кв. „Гарата“, след което варосаха
бордюрите.
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Амбицията на Петков е Ребъркво постепенно да се превърне в образцово село.
Още повече, че то е едно от населените
места, които дават лицето на община
Мездра, тъй като е разположено до международния път Е-79 от трансевропейския транспортен коридор „Ориент/ Източно-средиземноморски“.

Уважаеми граждани на община Мездра,
Във връзка с разработването на Общинска програма за опазване на околната среда за периода
2021-2027 г. и нейни приложения,
Общинa Мездра и „Институт за управление на
програми и проекти“ ООД - София
провеждат
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
за мнението на гражданите, заинтересованите
страни и бизнеса по въпроси, свързани с опазването на околната среда на територията на община Мездра.
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа
програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.
Анкетната карта е анонимна и може да бъде
намерена на интернет страницата на Община
Мездра: https://www.mezdra.bg и в Центъра за
информация и услуги на гражданите.
Анкетните карти могат да се подават в срок до
31.10.2020 г.:
• в Центъра за информация и услуги на гражданите при Община Мездра,
•
на
електронен
адрес:
https://forms.
gle/7tchAiGZu78BTWgLA
Предвид създадената извънредна Covid ситуация
и липсата на възможност за анкета на живо и/или
провеждането на работни срещи с Вас, попълването на настоящата анкета е от особена важност за качественото и навременно изработване на
програмата!
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!
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Спорт

ПЕТИ МЕМОРИАЛ
„СЕМКО ГОРАНОВ”

Детският отбор на ПОФК
Ботев 1921 (Враца) стана
победител в Петия футболен
турнир Мемориал „Семко
Горанов”, който се проведе
в Мездра. На финала възпитаниците на треньора Румен
Рангелов разгромиха домакините от ОФК Локомотив
с 10:0. По две попадения за
врачани отбелязаха Калоян
Кръстев, капитанът на отбора Иван Кирилов и Борис

Георгиев, а по веднъж се разписаха Николай Стефанов,
Деян Даниелов, Боил Поповски и Сашо Антонов.
На трето място се наредиха
децата на ФК Балкан 1929
(Ботевград), които в двубоя
за бронзовите медали се наложиха над ФК Чавдар 1957
(Бяла Слатина) с 2:0 (голмайстори: Даниел Ангелов и
Емилио Денчев).
На полуфиналите ОФК

Завършиха плувните курсове за ученици от I до VII
клас, организирани през
лятната ваканция от Община Мездра със съдействието на Центъра за подкрепа за личностно развитие
(ЦПЛР). В тях се включиха
108 деца от градските ОУ
„Св. св. Кирил и Методий”,
ОУ „Христо Ботев“, СУ
„Иван Вазов“ и ЦПЛР.
Обучението се проведе
през периода 29 юни - 4
септември на басейна в
хотелски комплекс „Долче
Вита“. Спортните занимания бяха водени от квалифицираните инструктори
Дилян Маринов и Христо
Иванов. Плувните курсове
протекоха в четири смени,
всяка с продължителност
10 дни. Поради въведените
в страната противоепидемични мерки във връзка с
пандемията от COVID-19

ЗАВЪРШИ ПЛУВНО ЛЯТО 2020

беше отменена една от смените - тази от 10-и до 21
август.
В края на всяка смяна
участниците в курса получиха сертификат за успеш-

Локомотив (Мездра) победи
Чавдар 1957 (БС) с 2:0 (Стилян Илиев - 2), а Ботев 1921
(Враца) срази Балкан 1929
(Ботевград) с 4:1 (Калоян
Кръстев - 2, Иван Кирилов,
Милен Илиев; автогол на
врачани).
В петото издание на мемориалния турнир, организиран от Община Мездра и
ОФК Локомотив, взеха участие четири детски формации - момчета, родени след
1 януари 2007 г., представители на футболни клубове от
Северозапада, в които Семко
Горанов (1936-2011 г.) е бил
наставник през дългогодишна си треньорска кариера.
При откриването участниците почетоха с аплодисменти
паметта на известния футболист и треньор от близкото
минало, който си отиде от
този свят преди 9 години.
Класиралите се на първите
три места получиха купи,

но завършено обучение,
който удостоверява придобитото от тях ниво на плувни умения.
Инициативата „Плувно
лято“ се реализира от Об-
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медали и грамоти, а всички
отбори - по две футболни
топки, осигурени от Областния съвет на БФС - Враца и
от дъщерите на Семко Горанов - Галина и Татяна.
Връчени бяха и пет индивидуални награди. Голмайстор на турнира с 4 точни
попадения стана Калоян
Кръстев (Ботев 1921 - Враца). За най-добър вратар
беше определен Даниел Пламенов (Чавдар 1957 - БС), за
най-добър защитник - Петко
Иванов (Балкан 1929 - Ботевград), а за най-добър играч - Тонислав Колев (ОФК
Локомотив). Специалната
награда за феърплей заслужи 9-годишният Васил Редовски, който е син на бившия футболист и треньор на
Локо (Мз) Иван Редовски и
внук на легендата на Балкан
(Ботевград) и на Локомотив
(Мездра) Васил Редовски
(1955-2012 г.).

щина Мездра за 22-а поредна година, от 1999 г. насам.
В досегашните издания на
курсовете в тях са обхванати над 2 200 начинаещи
плувци.
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ГРАДСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ШАХМАТ

Светослав Иванов стана победител в Градското
индивидуално първенство (ГИП) по стандартен
шахмат в Мездра. В турнира взеха участие 12
състезатели, които играха помежду си по системата „всеки срещу всеки” в 11 партии. Организатор на традиционната спортна проява бе Шахматен клуб „Локомотив”, а главен съдия - м. с.
Тошко Кирков.
Шампион на община Мездра по стандартен
шахмат за 2020 г. стана Светослав Иванов, който събра 10 точки - актив, натрупан след 9 победи, 2 ремита и нито една загуба. На второ място
се нареди миналогодишният шампион Ивайло
Гаврилов, преподавател по музика в СУ „Отец
Паисий” - Враца, с 9 т. (8 победи, 2 ремита и 1
загуба), а на трето - шампионът за 2018 г. Данаил Димитров, учител по история и цивилизация
в СУ „Иван Вазов“ - Мездра, с 8 т. (7 победи,
2 ремита и 2 загуби). Топ 6 допълниха Мартин
Коцев, Емил Манолов и приятната изненада в
турнира Валтер Христов с по 7,5 т.
Наградите на призьорите - медали и грамоти,
връчи бившият възпитаник на клуба IM Светлин Младенов (FIDE Rating 2446), многократен
шампион на България за юноши, който в момента живее в Германия, а наскоро даде сеанс на
едновременна игра на 7 от най-перспективните
състезатели на ШК „Локомотив“ (Мездра).
„А” РХГ - мъже
ХК „ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
П Р О Г Р А М А - ЕСЕН 2020
I кръг - 19 септември 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Пирин-64 (Гоце Делчев) - Локомотив (Мездра)
II кръг - 26 септември 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Локомотив (Мездра) - Осъм (Ловеч)
III кръг - 3 октомври 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Чардафон (Габрово) - Локомотив (Мездра)
IV кръг - 10 октомври 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Локомотив (Мездра) - Спартак (Варна)
V кръг - 24 октомври 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Локомотив (ГО) - Локомотив (Мездра)
VI кръг - 31 октомври 2020 г. (събота) - 15:00 ч.
Локомотив (Мездра) - Добруджа (Добрич)
VII кръг - 7 ноември 2020 г. (събота) - 14:00 ч.
АСТИ-91 (Хасково) - Локомотив (Мездра)
VIII кръг - 21 ноември 2020 г. (събота) - 14:00 ч.
Локомотив (Мездра) - НСА (София)
IX кръг - 28 ноември 2020 г. (събота) - 14:00 ч.
Шумен-61 (Шумен) - Локомотив (Мездра)
X кръг - 5 декември 2020 г. (събота) - 14:00 ч.
Локомотив (Мездра) - Левски (Левски)
XI кръг - 19 декември 2020 г. (събота) - 14:00 ч.
Локомотив (Мездра) - почива
В следващите дни рожденици са:
• Асен Янкулов, кметски наместник на с. Старо село - на
25 септември,
• Иво Костов, кмет на с. Игнатица - на 25 септември,
• Д-р Галина Лещарска, директор на ЦСМП - Враца - на
26 септември,
• Мария Йотова, директор на ПГ по МСС - на 27 септември,
• Роман Иванов, кметски наместник на с. Ослен Криводол - на 30 септември,
• Лили Коловска, педагог - на 1 октомври,
• Георги Митев, треньор по лека атлетика - на 2 октомври,
• Светла Кръстева, педагог - на 3 октомври,
• Боян Григоров, бизнесмен - на 5 октомври,
• Цеко Марински, кметски наместник на с. Кален - на 5
октомври,
• Огнян Петров, бизнесмен - на 7 октомври,
• Румен Серафимов, кмет на с. Долна Кремена - на 7
октомври,
• Петко Къчовски, кметски наместник на с. Цаконица - на
7 октомври,
• Красимир Василев, общински съветник - 8 октомври

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 21 септември в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Култура и история
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Празничен концерт

70 ГОДИНИ МЕЗДРА ГРАД
С

празничен фолклорен
концерт на площад
„България“ Мездра
отбеляза 70 години от обявяването си за град. Древното селище край античната
и средновековна крепост
„Калето“ получава градски
статут с Указ №435 на Президиума на 27-ото Народно
събрание от 26 август 1950
г. и така става 110-ият град у
нас.
По повод кръглата годишнина от това паметно събитие в най-новата история на

музика от Северозапада - оркестър „Виво Монтана“.
„В този празничен за Мездра ден благодаря на тези 1
900 души, които посетиха
моя кабинет досега. Благодаря на всички, които ползват електронните медии - за
живия контакт, за живия
диалог, който водим. Не се
безпокойте, уважаеми съграждани - тормозете ни и
ни натискайте. Ние не се сърдим, че понякога ни упреквате. Напротив, това ни дава
повече сили, това ни дава

нещо за развитието на нашия
град през тези 70 години. Да
им благодаря за безсънните
нощи. Да им благодаря, че са
работили със сърце и душа
за този град. Какво друго,
освен да ви пожелая да се
почувстваме българи, съпричастни, да запалим локомотива и нашият град, и нашата
община да тръгне отново напред. Честит празник!“
Аспарухов поздрави специално младите хандбалисти от
ХК „Локомотив“, които през
новия сезон за пръв път в ис-

общината съвместен спектакъл изнесоха Ансамбъл
„Мездра“, Tанцов състав
„Хемус“ - Враца, популярните изпълнители на народни песни Светлин Миланов
и Юри Крумов и пазителите
на традициите на духовата

повече енергия да работим
по-добре“, каза в словото си
пред събралото се множество
кметът на общината Иван
Аспарухов.
„Позволете ми от ваше име
да благодаря на всички онези
хора, които са допринесли с

торията на клуба ще се състезават в „А“ РХГ мъже и им
пожела успех при дебюта им
в елита на българския хандбал.
Магията на българското
фолклорно танцово изкуство пресъздадоха Ансамбъл

ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС НА СНЕЖАНА ПЕТРОВА
По покана на Градската художествена галерия уредникът на
Арт център „Калето“ Снежана
Петрова подреди самостоятелна изложба живопис в Община
Мездра. Експозицията включва
14 живописни платна, нарисувани през последното десетилетие, които събуждат ярки асоциации и болезнен копнеж по
неуловимото - „Огнени жита“,
„Ново измерение“, „Дърво
на живота“, „Сила“, „Символ
„Вяра и Надежда“, „Галактика“, „Море и слънце“, „Храм на
живота“, „Дъжд и светкавици“,
„Звездни сияния“, „Духовна
светлина“ и „Колебание“.
„В платната на Снежана съзираме отгласи от далечни древни
митове и легенди, знаци от изчезнали писмености и символи

от прастари религии, но и прозорци към далечното, необятното, необяснимото - към сърцето
на Космоса и бъдещето, каза
при откриването на изложбата
Светла Дамяновска, гл. експерт
“Културно наследство и религиозни дейности” в Община
Мездра. Пътуваме далече назад
и далече напред във Времето,
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поглеждаме в душата си, странстваме през вълшебните територии на други светове“.
„Чрез изкуството ние летим
в Космоса, Пространството и
Безкрая!“ - това непреходно
послание отправя към ценителите на Прекрасното самобитната авторка.
Снежана Петрова е родена в
гр. Мездра. Завършила е ЮЗУ
„Неофит Рилски” - Благоевград,
специалност „Икономика и
управление в социално-културната дейност - Мениджмънт на
културата”. Има самостоятелни
изложби в Бургас, Созопол, к.
к. „Слънчев бряг“, София, Пловдив, Враца, Мездра и др., както
и във Франция. Другото й творческо амплоа е поезията - автор
е на стихосбирките „Какво е
любовта?” (2000 г.), с превод на
френски език, и „Космическа
любов” (2011 г.).

„Мездра“ с художествен ръководител и хореограф Мирослав Аспарухов и Представителният танцов състав
„Хемус“ с художествени
ръководители Геновева Спасова и Валери Спасов, които
„взривиха“ публиката с вихрените си изпълнения на
„Родопски пролетен танц“,
„Шопски танц“, добруджанския „Житница“, северняшкия „По гроздобер“ и на

съвместния тракийски танц
„Копаница“.
На сцената се изявиха също
победителят в Конкурса за
авторска македонска песен
на Международния фестивал „Пирин фолк“ Сандански 2016 Светлин Миланов
и носителят на трета награда в тазгодишното издание
на фестивала Юри Крумов,
които заслужиха аплодисментите на публиката със

знакови песни от своя репертоар.
За празничното настроение
на жителите и гостите на
Мездра се погрижиха още
виртуозните музиканти от
оркестър „Виво Монтана“
с ръководител Пламен Крумов, които огласиха топлата
септемврийска вечер с български народни мелодии,
гарнирани с култови балкански етно „парчета“.

Ф о т о е с к и з

Избрани моменти от Първия Национален
фолклорен фестивал „Хорцето на Дефилето“
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