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СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ, БИТ СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТРАДИЦИИ, БИТ 
И КУЛТУРА ОЖИВЯХА НА „КАЛЕТО“И КУЛТУРА ОЖИВЯХА НА „КАЛЕТО“

МЕЗДРА, 8 - 22 ОКТОМВРИ 2020 г.

Стотици жители и гости на гр. 
Мездра се потопиха в атмосфе-
рата на късната античност, ран-
ното и късното средновековие. 
Това стана по време на Шестия 
фестивал на средновековните 
традиции, бит и култура “Ка-
лето - Мездра 2020“, който се 
проведе на 19 и 20 септември в 
Археологически комплекс „Ка-
лето“. 

Събитието е от празнична-
та програма за отбелязване на 
70-годишнината от обявяване-
то на Мездра за град и е част 
от дейностите за устойчивост 
по Проект „Добре дошли в 
Средновековието” („Welcome 
to the Middle Ages”), ROBG-
452, реализиран от Община 
Мездра и от Община Добро-
словени, Румъния по Програ-
мата за трансгранично сътруд-
ничество Interreg V-A Румъния 
- България 2014-2020 г. Организатори бяха 
Община Мездра и Сдружение за възста-
новяване и съхранение на българските 
традиции „Авитохол”. 

Фестивалът бе официално открит от кме-
та на Мездра Иван Аспарухов, 
след което Жасмин Първанов 
- председател на Сдружение за 
възстановяване и съхраняване 
на българските традиции „Ави-
тохол”, представи участниците 
във форума. 

В тазгодишното, шесто из-
дание на фестивала, взеха 
участие повече от 70 индиви-
дуални рекреатори и групи за 
исторически възстановки от 
цялата страна, които пресъзда-
доха автентичния бит, тради-
ции и култура на обществата, 
населявали нашите земи през 
античността и средновекови-
ето. Сред тях бяха 8 рекреатор-
ски групи - Сдружение за възстановяване 
и съхранение на българските традиции 
„Авитохол” - Варна, Сдружение „Дукс 
Антика“ („Dvx Anticae“) - Свищов, Сдру-
жение „Ситалк“ - Пловдив, Сдружение 
„Вълкашин“ - София, Сдружение „Жива 
история” - Шумен, Сдружение „Антична 

Тракия“ - Ямбол, Сдружение „Багачин“ 
- с. Дреновец, община Ружинци и На-
ционално дружество „Традиция” - клон 
Велико Търново. От индивидуалните 
рекреатори се изявиха Константин Колев 
от София, Иван Рендаков, Петя Крушева 

и Людмил Захариев от Пловдив, Ивайло 
Енев от Русе, Емил Маринов от Шумен и 
Васил Николов от Лом. 

По време на фестивала в своеобразния 
Музей на открито бяха представени на 
живо късноантичното наследство - облек-
ло, въоръжение, войска и боен строй, ран-

носредновековното 
и късносредновеков-
ното българско об-
лекло, въоръжение, 
снаряжение и вой-
скари. Сред атрак-
циите бяха още при-
готвяне и дегустация 
на средновековни 
ястия по оригинални 
рецепти, демонстра-
ция на бойни умения 
- дуели на среднове-
ковни воини и обуче-
ние на деца и младе-
жи в стрелба с лък и 

в бой с хладни оръжия. 
Посетителите на комплекса имаха въз-

можност да се запознаят със среднове-
ковни занаяти: изработка на защитно 
въоръжение - шлемове, брони, ризници, 
ръкавици и др.; обработка на метали и ме-

талопластика - медальони по 
автентични образци, накити, 
украшения и монетосечене; 
тъкане на кори; изработка на 
бижута, мъниста и стъклоп-
ластика; обработка на кожи от 
диви животни и т. н. 

За особената, празнична ат-
мосфера на фестивала допри-
несе и акустичен дует „Фрея” 
(„Freija”) от Пловдив, който 
претвори красотата на скан-
динавската музика, фолклор и 
облекло. 

През двата фестивални дни 
входът за посещение в Архео-
логически комплекс „Калето“, 

който е един от 100-те национални турис-
тически обекта, бе свободен. 

Снимки: Vency Krystev

ДЕНЯТ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
С тържествен ритуал и празнична програма на 22 септември 

Мездра отбеляза 112-ата годишнина от провъзгласяването на 
Независимостта на България. Честването на празника започна 
с издигане на националния флаг и на знамената на Община 
Мездра и на Европейския съюз. Особен колорит на ритуала 
придадоха младите кадети Мария Цекова, Денислав Димитров 
и Радостин Николовски, пременени в гвардейски униформи, 
които отдадоха „За почест“ под звуците на „Мила Родино“. 

„Тази дата е доказателство, че когато българският дух е съ-
буден, когато имаме национален идеал - той непременно ще 
получи своята реализация, каза в словото си кметът Иван Ас-
парухов. Това е единственият акт в новата ни история, който е 
осъществен само от българи, без чужди влияния, с единната 
воля и на политиците, и на народа, обединени от идеята да 
тръгнем в една посока. 

Сигурно си заслужава заради тези усилия да помислим дали 
днес, когато членуваме в НАТО и в Европейския съюз, когато 
сме изложени и на други външни влияния - дали има място за 
Независимост? Да, защото българският дух трябва да остане 
независим! Този дух на нашето Възраждане трябва да е жив! 

Нека да си спомним с почит за всички онези хора, които са 
били преди нас, за това, което са дали на страната ни, за това, 
че осигуриха просперитет на държавата ни през тези повече 
от 100 години. И отново да призовем към обединение. За да 
можем и ние, съвременните поколения, и тези след нас, да въз-
кликнат като нашите предци преди 112 години: „Да живее сво-
бодна и независима България!“

Празнична програма по случай Деня на независимостта из-
несе Вокална група „Wings” с художествен ръководител Тони 
Яшова от „Новото поколение на талантите“. Тереза Стоянова и 
Ева Христова изпълниха песните „Майчице, Българийо“ и „Де е 
България?“, а вокалната група - „Майчице, Българийо“ и „Песен 
за Мездра“. 

Музикално-литературното матине допълниха Ваня Любоми-
рова от Комплекс социални услуги за деца и лица с уврежда-
ния с песента на Емил Димитров „Моя страна“ и третокласни-
кът Стоян Димитров от групата за художествено слово при НЧ 
„Просвета 1925“, който рецитира стихотворението „България“ 
на Михаил Лъкатник. 
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OТВОРИ ВРАТИ ОБНОВЕНАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В МОРАВИЦА

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
В Международния ден на въз-

растните хора - 1 октомври, в с. 
Лютиброд се проведе конферен-
ция на тема „Как е възможно 
социално предприятие в Севе-
розапада. Случаят Патронажна 
кухня „Северозапад“.“ Органи-
затор на форума бе Фондация 
„Северозапад“, която преди 
една година успя да изгради и 
да стартира Патронажна кухня 
и столова. Чрез тях в момента тя 
обслужва възрастни хора от 12 
населени места в общините Мез-
дра и Враца, като им осигурява 
всеки работен ден топъл обяд 
срещу заплащане на минимална 
такса за услугата. 

В дискусията взеха участие 
заместник-министърът на тру-
да и социалната политика д-р 
Султанка Петрова, кметът на об-
щина Мездра Иван Аспарухов, 
Елица Баракова - директор на 
Фондация „BCause“, Виктория 
Блажева - директор „Връзки с 
обществеността и комуникации“ 
в Уникредит Булбанк, Даниел 
Киряков - мениджър „Комуни-
кации“ в Американската търгов-
ска камара в България, Теодора 
Демирева - държавен експерт 
в Дирекция „Жизнен стандарт, 
демографско развитие, полити-
ки и стратегии“ на МТСП, Надя 
Шабани - директор на Български 
център за нестопанско право, 
Станимира Георгиева - собстве-
ник на Шоколадова къща „Ста-
нимира“ и др. 

„Социалната и солидарна ико-
номика е много важна, защото тя 
създава работни места и защото 
дава възможност да бъдат вклю-
чени на пазара на труда уязвими-
те групи - хора с трайни уврежда-
ния, продължително безработни, 
младежи до 29 г., безработни над 
55 г., родители, които отглеждат 

деца с трайни увреждания, лица 
със зависимост към алкохол или 
наркотични вещества и т. н., каза 
по време на дискусията зам.-ми-
нистърът на труда и социалната 
политика Султанка Петрова. Тя 
е изключително важна и защото 
дава възможност в малките на-
селени места, като напр. Люти-
брод, да създаваме социални 
услуги, да разкриваме работни 
места и в крайна сметка - да за-
пазим хората в тях.“ 

„През 2014 г. направихме про-
учване в 10 общини от Севе-
розападния регион и избрахме 
да стартираме дейността си в 
община Мездра, сподели Яна 
Рупева, директор на Фондация 
„Проект Северозапад“. И до 
ден-днешен не е имало случай, 
в който да помисля, че сме сбър-
кали. В Община Мездра ни каза-
ха: „Каквото ви трябва - ние сме 
насреща. Каквото искате от нас - 
ние ще го направим!“ И така ра-

ботим заедно и до днес. За което 
сме безкрайно благодарни. Днес, 
6 години по-късно, имаме реги-
стрирана местна организация, 
имаме работеща патронажна 
кухня, имаме регистриран склад 
за хранително банкиране, в парт-
ньорство с Българска хранител-
на банка, имаме регистрирана 
трудотерапевтична работилни-
ца, в която работят и изработват 
сувенири лица с интелектуални 
затруднения - сувенири, които 
се продават в целия регион, в 
партньорство с Община Мездра 
и с Врачанската св. митрополия. 
Мисля, че постигнахме много 
за тия няколко години, каза в за-
ключение Рупева. Ние работим 
за това да създаваме общност. 
Надяваме се да сме поставили 
първото камъче за нейното съз-
даване!“ 

„Както и досега, винаги може 
да разчитате на помощ от наша 
страна, увери кметът на Мездра 

Иван Аспарухов. За да се прео-
долеят трудностите в социална-
та политика, трябва много упор-
ство. Но трябва и много подкрепа 
- и от местната общественост, 
и от общината, и от държавата. 
Благодаря ви за това, че избра-
хте нашата община. Социалните 
предприятия от този тип имат го-
лямо бъдеше. И когато обединим 
вашите усилия с нашите усилия 
в патронажната грижа, мисля, че 
ще стигнем до най-важното. А то 
е: да приближим социалните ус-
луги към хората, а не обратното - 
да докараме хората в социалните 
заведения. Това е изключително 
важна задача.“ 

Социалните предприемачи 
настояха за повече подкрепа от 
страна на държавните институ-
ции и за по-облекчена регулация 
от страна на контролните орга-
ни. Подкрепиха ги представите-
лите на бизнеса и на неправител-
ствените организации. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕЦИЯ
На 29.09. 2020 г. в Община Мездра се проведе финална 

пресконференция по Проект BG16RFOP001-2.002-0020 
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в една об-
щинска сграда и четири многофамилни жилищни сгради в 
град Мездра“ по Договор за БФП №BG16RFOP001-2.002-
0020-C01/ 08.03.2019 г., който е осъществен с финансовата 
подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинан-
сирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално разви-
тие (ЕФРР). 

Ръководителят на проекта инж. Розалина Георгиева от-
чете резултатите, постигнати  в резултат на изпълнението 
на проекта. Тя отбеляза, че в административната сграда 
на пазара и в четири многофамилни жилищни сгради в гр. 
Мездра са въведени група от енергийни мерки, чрез кои-
то са подобрени експлоатационните характеристики за 
удължаване на жизнения цикъл на сградите и за достигане 
по-висок клас на енергопотребление. Повишена е енер-
гийната ефективност на сградите - обект на интервенция, 
което пряко допринася за намаляване на крайното енер-
гийно потребление, а косвено - за намаляване на емисиите 
на парникови газове в града. По този начин е постигнато 
по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна 
среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие 
и опазването на околната среда. 

Реализирането на проекта способства за постигане на 
индикативните национални цели за пестене на енергия за 
2020 г., заложени в Националния план за действие за енер-
гийна ефективност 2014-2020 г. и повишава публичната 
информираност за интелигентно използване на енергията 
сред населението.

Общата стойност на проекта е 1 195 851,98 лв., от които 1 
016 474,17 лв. (85%) европейско финансиране чрез ЕФРР и 
179 377.81 лв. национално съфинансиране.

---------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден в рамките на проект 

№BG16RFOP001-2.002-0020 „Въвеждане на мерки за енер-
гийна ефективност в една общинска сграда и четири 
многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра“, който се 
осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Региони 
в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез Ев-
ропейския фонд за регионално развитие. Цялата отго-
ворност за съдържанието на публикацията се носи от 
Община Мездра и при никакви обстоятелства не може 
да се счита, че този документ отразява официалното 
становище на ЕС и на Управляващия орган на ОПРР 2014-
2020 г.

НАБИРАТ ПРЕБРОИТЕЛИ 
И КОНТРОЛЬОРИ 

От 15 септември започна набиране на преброители и 
контрольори в община Мездра за предстоящото през 
януари и февруари 2021 г. Преброяване на население-
то и жилищния фонд в Република България. 

В срок до 30 октомври кандидатите за преброители и 
контрольори трябва да подадат заявление по образец в 
Община Мездра. Документите за кандидатстване мо-
гат да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021: 
https://census2021.bg мили от сайта на Община Мез-
дра: https://www.mezdra.bg/ 

Най-подходящи за преброители и контрольори са 
хора, които имат поне средно образование, занятие в 
икономическата и финансовата сфера, с технически 
познания и практикуващи социални дейности и адми-
нистрация, както и студенти. Необходимо условие е да 
бъдат и комуникативни. 

Преброителите ще бъдат с „работно време“ от 8:00 
до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е 
времето, през което те имат право да посещават дома-
кинствата от техния преброителен участък. Преброи-
телите ще се легитимират със служебна карта, издаде-
на от Националния статистически институт. 

Всеки преброителен участък включва около 200-250 
души и 80 жилища. Един контрольор ще координира 
работата и ще отговаря за няколко преброители. За-
плащането на преброителите ще бъде индивидуално 
и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и 
сгради. 

Кандидатите за преброители и контрольори могат 
да подават необходимите документи, както и 2 броя 
снимки - формат за документи, в Центъра за услуги и 
информация на гражданите към Община Мездра все-
ки работен ден от 8:00 до 17:00 часа.

С водосвет за здраве, отслу-
жен от отец Дилян Иванов, и 
празнична програма официално 
беше открита новата учебна го-
дина в детската градина в Мора-
вица. Това лято забавачницата, 
която е филиал на ДГ „Роза“ - 
гр. Мездра, беше ремонтирана 
основно за пръв път от постро-
яването на сградата преди близо 
половин век. 

Цялостната реконструкция на 
източното крило е извършена от 
ОбП „Чистота“ и доброволци от 
селото с подкрепата на Община 
Мездра и с дарения на родолю-
биви моравчани, които живеят у 
нас и в чужбина. Напълно обно-
вени са занималнята, спалното 
помещение, приемната и съб-

лекалнята, здравният кабинет, 
кухнята и складовите помеще-
ния. Старите дървени прозорци 
и врати са подменени с PVC 
дограма, върху вътрешните сте-
ни е положен гипсокартон, а на 
пода е монтиран ламинат. 

В словото си при откриване-
то на учебната година дирек-
торът на ДГ „Роза“ Габриела 
Стойчева благодари специално 
на кмета на Моравица Росен 
Ценов, по чиято инициатива е 
извършен ремонтът, на кмета на 
Мездра Иван Аспарухов за ока-
заното съдействие от страна на 
Общината, както и на десетките 
доброволци и спомоществова-
тели за положения от тях без-
възмезден труд и предоставени 

безвъзмездно средства. Думи 
на благодарност към всички, 
допринесли за успешния завър-
шек на това добро дело, отпра-
виха също Росен Ценов и Иван 

Аспарухов. 
През учебната 2020/2021 г. в 

моравешката детска градина 
ще се обучават и възпитават 12 
деца на възраст от 2 до 6 години.

ДЕН НА БЕЗОПАСНОСТТА
С Ден на безопасността на движението ДГ „Мир“ – Мез-

дра се присъедини към международната кампания „Дни 
на безопасността на пътя“. Тя се провежда в страните от 
ЕС в периода 16-22 септември, когато по традиция е и 
Европейската седмица на мобилността. Тазгодишното 
мото на кампанията е „Stay alive and save lives“, което за 
България е транспонирано като „Остани жив! Пази жи-
вота!“. 

В рамките на инициативата детското заведение под-
реди на моста на река Боденска изложба на детски ри-
сунки и снимки под наслов „Пази децата!“. Експозици-
ята включва 30 тематични рисунки и 10 цветни фотоси 
на възпитаници на подготвителните групи „Мечо Пух“, 
„Патиланци“ и „Васил Левски“. Под контрола на служи-
тели на „Пътна полиция“ към РУ “Полиция“ се състоя и 

демонстрация на безопасно пресичане на пътното платно 
от група деца по пешеходна пътека. 

„Решихме да отбележим по този начин Деня на безопас-
ността, защото ежедневно ни се налага да превеждаме 
пътуващите деца през уличното платно от транспортната 
фирма, която ги превозва до родните им места, и обратно, 
разказа директорката на ДГ „Мир“ Диана Вутова. Искаме 
да привлечем вниманието на шофьорите, за да намалят 
скоростта като видят, че минават деца. По същата причи-
на избрахме да направим изложбата на детски рисунки и 
снимки на моста, за да може преминаващите оттук да се 
замислят и да пазят децата на пътя.“    

Обучението по безопасност на движението е залегнало 
и в учебната програма на ДГ „Мир“. Догодина детската 
градина ще кандидатства за финансиране по Национал-
ната програма на МОН „Осигуряване на съвременна об-
разователна среда“ за изграждането на площадка за обу-
чение по безопасност на движението по пътищата.
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В следващите дни рожденици са: 
• Радко Антонов, обществен възпитател - на 9 октомври, 
• Инж. Стефан Табаков, общественик - на 10 октомври, 
• Д-р Владимир Цеков, завеждащ АГО в МБАЛ - Мездра 

- на 11 октомври, 
• Петър Марков, бизнесмен - на 11 октомври, 
• Доля Йотова, ст. специалист „Обредни дейности“ - на 

18 октомври, 
• Габриела Стойчева, директор на ДГ „Роза“ - на 18 ок-

томври, 
• Инж. Божко Александров, мл. експерт „Транспорт“ - на 

18 октомври, 
• полк. Любомир Попов, бивш началник на РПУ и Транс-

портна полиция - на 20 октомври, 
• инж. Никола Мицев, спортен деятел - на 20 октомври, 

89 г., 
• Диана Павлова, гл. експерт „Устройство на територия-

та, техническа инфраструктура и опазване на околната 
среда“ - на 20 октомври, 

• Иван Тошев, общественик - на 21 октомври. 

С поредица от велопрояви 
за 19-а поредна година на 
22 септември отбелязахме 
Европейския ден без автомо-

били. В спортния празник, 
който се проведе в рамките 
на Европейската седмица на 
мобилността, взеха участие 
повече от 200 деца и възраст-
ни. Активностите бяха част 

от най-голямата инициатива 
за активен начин на живот 
у нас - „Нестле за Живей 
Активно!“, в която Община 

Мездра се включи за пръв 
път. 

По традиция Денят без ав-
томобили започна с велопо-
ход до Долна Кремена и об-
ратно. Осемкилометровият 

преход, който нямаше състе-
зателен характер, изминаха 
над 80 любители на колоез-
денето от различни възрасти. 

Новост в тазгодишното 
издание на European Car 
Free Day бeше демонстра-
цията на екстремни стрийт 
спортове. За огромна радост 
най-вече на тийнейджърите, 
на специално изградената 
рампа своите умения де-
монстрираха най-добрите 
хиксъри у нас Христо Или-
ев, Боян Стоев и Теодор 
Михайлов от столичния тим 
1UP BMX. 

Много позитивни емоции 
предизвика и състезанието 
за майсторско управление 
на велосипед, в което се 
включиха около 120 учени-
ци от I до VII клас от ОУ 
„Христо Ботев“, ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“ - СУ 
„Иван Вазов“ - Мездра, 

ППМГ „Акад. Иван Ценов“ 
- Враца и възпитаници на 
градските детски градини. 

Победители в отделните 
възрастови групи станаха: 
I-II клас: момичета - Нанси 
Спасова (ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“), момчета - Да-
ниел Иванов (ОУ „Хр. Бо-
тев“); III-IV клас: момичета 
- Ивайла Ангелова (ОУ „Хр. 
Ботев“), момчета - Цвето-
мир Гергов (ОУ „Хр. Бо-
тев“); V-VI клас: момичета - 

Цвети Павлова (ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“), момче-
та - Илиян Йончев (ОУ „Хр. 
Ботев“), VII клас: момиче-
та - Преслава Генова (ОУ 
„Св. св. Кирил и Методий“), 
момчета - Димо Иванов (ОУ 
„Хр. Ботев“). 

Призьорите получиха ме-
дали и грамоти. Отличен бе 
също най-малкият участник 
в спортния празник - 3-го-
дишният Мариус Цветанов. 
Най-възрастният участник 

във велопохода бе 53-го-
дишният Иван Дерменджи-
ев. 

Накрая беше разиграна 
томбола с над 30 предмет-
ни награди - ученически и 
спортни пособия, осигу-
рени от Община Мездра. 
Най-големите награди - 
професионален велосипед 
BMX, скейтборд и троти-
нетка, спечелиха Нанси 
Спасова, Кристиян Панов и 
Кристияна Тодорова.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДЕН 
БЕЗ АВТОМОБИЛИ БЕЗ АВТОМОБИЛИ 

НАД 500 ДУШИ СЕ ВКЛЮЧИХА 
В „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО!“ 

От 22-и до 24-и септем-
ври Община Мездра ор-
ганизира поредица от ак-
тивности, с които за пръв 
път се присъедини към 
най-голямата инициатива 
за балансирано хранене и 
активен начин на живот в 
България - „Нестле за Жи-
вей Активно! 2020“. По-
следното събитие, с което 
бяха финализирани проя-

вите от кампанията, беше 
пешеходна разходка и зум-
ба тренировка. 

Начело с националния 
рекордьор в дисциплината 
3000 м стипълчейз Митко 
Ценов, 208 души от раз-
лични поколения извър-
вяха заедно маршрута от 
градския площад до ста-
дион „Локомотив“. Всеки 
от тях измина по 2 900 

крачки или общо 603 200 
крачки. За финал всич-
ки участници се включи-
ха в разтоварваща зумба 
тренировка под ръковод-
ството на лицензирания 
инструктор Йоанна Аспа-
рухова. 

С това общият брой на 
привържениците на ини-
циативата „Нестле за Жи-
вей Активно!“ от община 

Мездра, които се отзоваха 
на предизвикателството, 
надхвърли 500. 

Останалите събития, кои-
то бяха организирани по 
време на кампанията, бяха 
велопоход от Мездра до 
Долна Кремена и обратно, 
демонстрацията на екс-
тремни стрийт спортове от 
най-добрите хиксъри у нас 
Христо Илиев, Боян Сто-

ев и Теодор Михайлов от 
столичния тим 1UP BMX 
и състезание за майсторско 
управление на велосипед 
за ученици от I до VII клас. 

Разиграна беше и том-
бола с над 30 предметни 
награди - ученически и 
спортни пособия, осигу-

рени от Община Мездра, 
а участниците в пеше-
ходната разходка и зумба 
тренировката получиха 
фланелки с логото на ини-
циативата, предоставе-
ни от организаторите на 
„Нестле за Живей Актив-
но!“
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ПАРАДОКСЪТ НА XXI ВЕК*
XXI век е време на дигитално развитие, технологичният на-

предък на човечеството е повече от забележителен. Все по-го-
лямо става производството на телефони, които са от модерни 
по-модерни, навлиза виртуалната реалност, както и роботика-
та, модернизират се социалните мрежи… И всичко това е за 
наше улеснение. Но дали това улеснение няма отрицателно 
влияние върху нас? 

Няма спор, че социалните мрежи и Интернет ни предлагат 
много възможности и информация, актуална или не. Дори бих 
казала, че в много случаи ни спасяват в дадена ситуация. Но 
на преден план излиза проблемът, който сериозно засяга всич-
ки хора, като започнем от най-малките и завършим с най-го-
лемите, а именно „Защо сме позволили телефоните да станат 
толкова важна част от ежедневието ни и да заменят комуника-
цията и истински важните неща в живота ни?“ 

Създадени са десетки приложения за комуникация в Интер-
нет пространството, за да можем да достигнем по-лесно до 
хората, които са далеч от нас или пък са един етаж под нас. Те-
лефоните и видео връзката замениха зрителния контакт, елек-
тронните книги взеха превес над хартиените. Все неща, които 
по един или друг начин сме започнали да омаловажаваме. 

Интернет ни е обсебил до такава степен, че в днешно време 
запознанство се развива по следния начин: намираш някой го-
тин в Инстаграм, последваш го, виждаш, че е качил история, 
отговаряш на историята му и така завързваш разговор, след 
което си пишете известно време и евентуално се разбирате да 
излезете, за да се видите на живо. 

Едва на 17 години съм, а толкова много пъти ми е правило 
впечатление как хората се страхуват да говорят открито - дали 
ще е за чувствата си или за проблемите си. С течение на време-
то всеки осъзнава колко по-лесно е да се комуникира онлайн и 
точно това е проблемът, защото така не можеш да почувстваш 
отсрещния човек, не виждаш мимиките и жестовете, които 
ги има при живия контакт, не знаеш интонацията на гласа му. 
Просто четеш съобщението и не вкарваш особени чувства. Не 
изключвам и факта, че все повече млади хора стават по-буйни 
или депресирани, натрупват негативна енергия, в повечето слу-
чаи е благодарение на онлайн игрите, било то с бой или пък с 
духове и несъществуващи чудовища. 

До такава степен сме вглъбени в телефоните си, че те по един 
или друг начин заместват любимите ни хора и времето, прека-
рано с тях. Веднага ще дам пример как вечер, когато си легнем, 
хващаме телефона и разглеждаме безцелно всевъзможни ма-
ловажни неща в социалните мрежи и вместо да проведем един 
нормален разговор било то с любимия ни човек, с майка си или 
баща си, ние просто мълчим и предпочитаме телефона си. Това 
наричаме ние „почивка“. 

Когато съм в училище, всяко междучасие ми прави впечатле-
ние как дори малките деца, вместо да играят на нещо навън или 
да си говорят, те  държат телефоните си, излезли в коридора, а 
понякога дори учителите следват примера на децата. 

Технологиите са заели толкова важно място в ежедневи-
ето ни, че сме забравили истински важните неща за нас. Все 
по-трудно ни е да комуникираме с някого, затова и в повечето 
случаи оставаме неразбрани или нечути. Много от ценностите 
ни вече ги няма или са променени коренно. 

Ако някога някой ме попита „Ако имаше нещо, което искаш 
да промениш в света, какво би било?“, веднага бих му отгово-
рила, че искам на мода да бъде любовта и зрителният контакт 
между хората, вместо телефоните ни, които са ни обсебили, 
защото отделяме много повече внимание на тях, отколкото на 
хората, които обичаме. 

Много пъти съм си задавала въпроса „Какво ли е да живееш 
в старото време, когато не е имало модерни технологии? Как са 
живели хората тогава? Как са се забавлявали?“ и ако трябва да 
съм честна, вярвам, че са водили един по-нормален, но и по-ин-
тересен живот от нас, радвайки се и ценейки повече малките 
неща, които са им се случвали. 

Времето ни е ценно и никога достатъчно, затова трябва добре 
да помислим кой е приоритетът в живота ни, да ограничим до 
минимум порока „социални мрежи“ и да отделяме повече вни-
мание на хората, които обичаме. Само така ще се почувстваме 
щастливи и разбрани, и ще открием истинския смисъл на жи-
вота. 

Силвия Йолова, XI “б“ клас, СУ „Иван Вазов“ - гр. Мездра 
* Текстът е отличен с втора награда в категорията „Есе“ в 

XIV Националeн конкурс за ученическо творчество „Бодлите на 
таралежите“, организиран от Фондация „Братя Мормареви“.

Ф о т о е с к и з

Фолклорен фестивал 

ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И В ПЕЙ, ТАНЦУВАЙ И В 
МОРАВИЦА ЛУДУВАЙ МОРАВИЦА ЛУДУВАЙ 

СКАЗАНИЯТА НА ЦВЕТКО СТЕЕВ 

Представяне на историче-
ския роман на Цветко Стеев 
„Сказание за Сирм - Царят 
на трибалите“ и на неговата 
културологична книга - “Реч 
от сърцето на Стара Европа. 
Митове, легенди, писмена“ се 
състоя в Археологически ком-
плекс „Калето“. Събитието бе 
от празничната програма за 
отбелязване на 70-годишни-
ната от обявяването на Мездра 
за град. Двете белетристични 
творби на родения преди 73 
лета в село Игнатица самоби-
тен писател излязоха през тази 
година под щемпела на Изда-
телство „Мултипринт“. 

Литературоведски анализ на 
романа „Сказание за Сирм…“ 
направи рецензентът Светла 
Русева, която в заключение за-
яви, че тази книга е една пълна 
и всеобхватна енциклопедия 
на нашите предци - траките, 
която ни изпълва със заслу-
жена национална гордост. 
„Авторът предава аромата и 
атмосферата на онова далечно 
време и повежда читателя по 
неподозирани пътеки за тайн-
ственост, красота и страсти 
на живеещите във Валве, сто-
лицата на трибалите“, пише в 
анотацията на книгата. 

„В “Реч от сърцето…” Стеев 

се опитва да повдигне нацио-
налното ни самочувствие, 
доказвайки с много цитати и 

тълкувания, че културата на 
Европа се заражда в тракий-
ските земи, каза при пред-
ставянето на книгата Светла 
Дамяновска, председател на 
Литературен клуб „Христо 
Ботев“. Книгата вероятно ще 
предизвика много полемики 
между привържениците на ут-
върдените схващания в наука-
та и хората, готови да прегър-
нат новите хипотези. Но това 
само ще изостри интереса на 
обществото към темата и из-
следването.“ 

Добри думи за автора и не-
говите две последни книги 
споделиха управителят на 
Издателство „Мултипринт“ 
Асен Асенов, Димитър Хри-
стов от Съюза на българските 
писатели и кметът на Мездра 
Иван Аспарухов. Цветко Стеев 
отговори на зададените му 
въпроси и раздаде автографи. 
А тези, които си закупиха от 
неговите книги, получиха като 
подарък новелата му „Кру-
шарката“ (София, 2017 г.).

Повече от 150 самодейци 
- певци, танцьори и инстру-
менталисти, взеха участие в 
първото издание на Нацио-
налния фолклорен фестивал 
“Пей, танцувай и в Моравица 
лудувай“, който се проведе 
на 26 септември в с. Мора-
вица. Организатори на съби-
тието бяха Кметство Мора-
вица и НЧ „Светлина-1929“ 
със съдействието на Община 
Мездра. 

В продължение на повече 
от четири часа на открита 
сцена се изявиха 12 самодей-
ни читалищни състави и тан-
цови клубове от общините 
Мездра и Враца: Ансамбъл 
„Мездра“, Фолклорен танцов 
клуб „Хорце, винце и още 
нещо…“ и Фолклорен тан-
цов клуб „Луд гидия“ от Мез-
дра, Танцов клуб „Виктория“ 

- Враца, Смесена фолклор-
на група „Морава“ при НЧ 
„Светлина-1926“ и Фолклор-
на група „Славей“ от с. Мо-
равица, Танцова група „Ме-
раклии“ при НЧ „Просвета 
1925“ - с. Ребърково, Сме-
сена фолклорна група „Рос-
на китка“ при НЧ „Подем 
1928“ - с. Руска Бела, Танцов 
клуб „Ритъмът на Балкана“ 
при  НЧ „Н. Й. Вапцаров - 
1919“ - с. Игнатица, Нацио-

нално сдружение „Народно 
щастие“ – с. Горна Кремена, 
Женска певческа група „Бал-
кански славеи“ при НЧ „Фар 
1930“ - с. Паволче и Танцов 
клуб „Северняшки ритми“ - 
с. Нефела. 

За празничното настроение 
на събралите се множество 
любители на фолклора се 
погрижиха също победите-

лят в Конкурса за авторска 
македонска песен на Между-
народния фестивал „Пирин 
фолк“ Сандански 2016 Свет-
лин Миланов и неподража-
емият представител на мез-
дренската школа музиканти 
Валери Вълканин-Картофа, 
които изпълниха избрани 
песни от своя репертоар. 

Пъстрата картина на фол-

клорния празник допълниха 
сценичните изяви на Етро-
полската духова музика, впе-
чатляваща заря и несчетен 
брой хора̀, които се извиха 
на площада в центъра на се-
лото. Всички участници във 
фестивала получиха грамота, 
плакет и сувенир, които им 
бяха връчени от кмета на Мо-
равица Росен Ценов. 

Есе
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