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ПОДКРЕПА В БИТКАТА С COVID-19
В изпълнение на Решение №187/
29.10.2020 г. на Общинския съвет
Община Мездра подпомогна финансово „МБАЛ - Мездра“ ЕООД
за закупуване на дихателен апарат с

висок дебит на кислородна терапия.
Той е необходим за лечението на пациенти с белодробна недостатъчност
и с тежка форма на коронавирусна
инфекция, които се нуждаят от интензивно лечение.
Новото медицинско оборудване
вече е доставено и монтирано в
Отделението по анестезиология
и интензивно лечение и ще се
използва за лечението на тежко
болни пациенти. Респираторът
е от реномираната немска марка
„Dräger Evita XL” и е на обща
стойност 32 000 лв.
„Благодаря на Община Мездра за този навременен жест на
съпричастност и подкрепа, заяви по този повод управителят на
общинската болница д-р Соня
Съботинова. Апаратът ни е изключително необходим, особено
сега, в условията на повишена
заболеваемост от Covid-19. Той
ще осигури по-добри възможности за работа на медицинския
персонал, както и по-ефективна
помощ за пациентите, нуждаещи

се от спешни грижи и лечение.
Много хора ни се обаждат, за да
помогнат, каза още д-р Съботинова.
За което съм им безкрайно благодарна. Приемаме всяко дарение и всяка
подкрепа, която получаваме, защото само с общите усилия на всички
можем да се справим с извънредната
ситуация!“
„Благодаря за усилията на д-р Съботинова и на лекарите от екипа й,
застанали на първа линия в тази битка, сподели от своя страна кметът на
Мездра Иван Аспарухов. Общината,
заедно с добрите и благородни нейни граждани, ще помогнем задължително. Защото сме солидарни с трудностите и стреса на хората от града и
селата на община Мездра! Кога друг
път ще имаме възможност да бъдем
заедно в усилията си, ако не сега! Ще
успеем с Вас и всички самоотвержени медицински специалисти!“
Община Мездра ще подпомогне лечебното заведение да се снабди и с
лични предпазни средства за нуждите на медицинския персонал - защитни маски, ръкавици и шлемове.

ОБЩИНА МЕЗДРА Е СРЕД ФИНАЛИСТИТЕ
НА БАЛКАНСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ
ОСКАРИ
жителности, които се на- Връчването на Балканмират на нейна територия
и привличат все повече
туристи, дори в период на
световна пандемична криза. Сред тях са Археологически комплекс „Калето”,
Черепишкият
манастир
„Успение Богородично“,
средновековната
църква
„Св. Никола” в с. Царевец,
известна с единствения напълно запазен у нас зидан
каменен иконостас, и уникалните скални рисунки и
графити в м. „Говедарника“ и м. „Средния камик“ в
землището на същото село.

ските туристически Оскари 2020 е на 4 декември от
20:00 ч. в столичния хотел
„Маринела“, а организатор
на събитието е агенцията
за публични комуникации
„VIP Communication”.
Сред досегашните носители на престижните
награди за Балкански туризъм са общините Асеновград, Банско, Враца,
Казанлък, Ловеч, Пловдив,
Приморско, Самоков, Созопол, Челопеч, Чепеларе,
Шумен и Струмица, Македония.

ПОЛЕЗНО ДАРЕНИЕ ЗА БОЛНИЦАТА

дарствено писмо до г-н Захариев. „Приемете моите
най-искрени благодарности
за направеното дарение към
МБАЛ - Мездра, се казва в
писмото. Позволете ми от
името на всички граждани
на община Мездра да изразя своята признателност
за проявения жест на човечност и добротворство!
Благодарим Ви, че сте от истинските и достойни хора,
които откликват на нуждите
в изключително трудни за
всички ни времена! Искрено се надявам, че и в бъдеще ще получаваме Вашата
подкрепа и съдействие, за
да осигурим по-добра среда
и условия за развитието на
община Мездра.“

Община Мездра e сред
финалистите в шестото издание на Balkan Awards of
Tourism Industry 2020. Тя

МБАЛ - Мездра получи
като дарение универсална
операционна маса. Новото
медицинско оборудване ще
бъде ползвано за нуждите
на Хирургичното отделение
в лечебното заведение. Дарението е направено от бизнесмена Мирослав Захариев
- собственик на строителна
фирма „ЛКС“.
От името на лечебното
заведение дарението прие
управителят на общинската
болница д-р Соня Съботинова. Тя благодари на дарителя за полезната придобивка и сподели, че старата
операционна маса е била из-

е номинирана в категорията „Културно-исторически
туризъм“ заради културно-историческите забеле-

ключително амортизирана,
което затруднявало работата
на специалистите. „Нуждата
от нова маса беше голяма,
каза д-р Съботинова, това е
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удобство както за хирурзите, така и за пациентите и
анестезиолозите.“
По този повод кметът Иван
Аспарухов изпрати благо-

ЦЕНА: 0,40 лв.
`

ПОЧИТ КЪМ ДИМИТЪР
МАКЕДОНСКИ
В деня, в
който се навършиха 106
години
от
рождението
на художника Димитър
Македонски
(1914-1993 г.)
- 14 ноември,
в родното му
село Дърманци беше открита ретроспективна изложба живопис
на твореца. Организатори на проявата бяха Кметство Дърманци, НЧ „Подем-1926“ и Община Мездра.
Вернисажът събра близки и роднини на художника,
представители на Общинската администрация, жители на селото.
Експозицията включва 9 живописни платна - пейзажи, натюрморти и портрети. Три от тях са от фонда на Градската художествена галерия - „Пейзаж от
Балчик“, „Цветя“ и „Стара къща в Дърманци“, а останалите са предоставени от кмета на селото Димитър
Тронков, който е негов потомък.
Кметът на Мездра Иван Аспарухов благодари на
Тронков за подетата инициатива и изрази увереност,
че подобни събития ще намерят трайно място в културния календар на селото. „Радващо е, че в Дърманци са родени такива личности, които обичат родния
си край и са пример за сегашните и идните поколения“, каза Аспарухов.
Преди възпоменателната проява бяха положени цветя на гроба на
Димитър Македонски.
Възприета бе идеята на
мястото, където е била
родната къща на художника, да бъде поставена
паметна плоча, а след
реализиране на проекта
за нов дом на Градската
галерия в Мездра тя да
бъде именувана „Димитър Македонски“.
Димитър Македонски-Макето (1914-1993) е роден на 14 ноември 1914 г. в с. Дърманци, Врачанска околия, в семейството на
Евтимия и Иракли Македонски. Майка му Евтимия (1888-1958)
произхожда от заможно земеделско семейство от с. Вълчедръм, Фердинандско, а баща му Иракли (1885-1954) е дългогодишен учител и училищен инспектор в Искърския край през първата половина на миналия век, кмет на Дърманци и Рашково,
Орханийско.
Дядото на художника, на когото е кръстен - Димитър Ив. Македонски (1861/62-1917), е български революционер и строител,
роден в с. Прогър, Костурско, Македония (дн. Progër в Албания,
окръг Девол, област Корча), участник в четата на войводата
Лазо Юруков, а впоследствие сформирал своя собствена чета
в родния си край.
През 1944 г. Димитър Македонски завършва Художествената
академия в столицата, специалност „Живопис” в класа на проф.
Никола Ганушев. От 1947 г. до 1965 г. работи като уредник в
Софийска градска художествена галерия. Твори предимно в
жанровете портрет, пейзаж и натюрморт. Има 12 самостоятелни изложби - в София (1948, 1955, 1959, 1965, 1978 г.), Мездра (1962 г.), Гоце Делчев и Сандански (1965 г.), Враца (1967,
1979 г.), Хасково (1980 г.), Бургас (1983 г.), както и участия в
множество общи художествени изложби.
Негови живописни платна са притежание на Национална художествена галерия, Софийска градска художествена галерия,
Художествена галерия „Иван Фунев“ - Враца, Художествения
фонд на МВнР, Централна библиотека на Българската академия на науките и др., както и на частни галерии в Бразилия,
Естония и Унгария. Във фонда на Градска художествена галерия - Мездра се съхраняват 13 негови картини, а в този на врачанската галерия - 16.
Носител е на „Наградата на София“ (1973 г.) и на Орден „Кирил и Методий“ - I степен (1974 г.). Димитър Македонски умира
на 27 май 1993 г. в столицата на 78-годишна възраст, погребан
е в родното му с. Дърманци.
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Събития

15 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК
ПОЛУЧИХА ЛАПТОПИ

Комплекс социални услуги
за деца и лица с увреждания в
гр. Мездра получи 15 преносими компютри и 3 лазерни
принтери, закупени по Целева програма за подпомагане
образователния процес на
децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност
от резидентен тип и домове
за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас на
Министерство на труда и социалната политика (МТСП).
Новите лаптопи с лицензиран софтуер ще се ползват от
15-те деца и младежи в риск,
настанени в трите Центъра
за настаняване от семеен тип
към комплекса. Със средства
по същата програма ще бъдат
покрити разходите на трите

центъра за интернет до края
на тази година.
Целта е да се осигури непрекъснат
образователен
процес на децата и младежите, лишени от родителски
грижи, както и да се подпомогне тяхната самостоятел-

ност. С подкрепата за усвояване на учебния материал
впоследствие ще се повишат
шансовете им за успешно
завършване на учебната година, преминаване в следваща форма на обучение, а за
някои от тях - възможност

за придобиване на степен на
образование, професионална
квалификация по професия
и подобрени шансове за професионална реализация на
пазара на труда и скъсяване
на прехода от училище към
работното място.
През м. август Община
Мездра и Фонд „Социална
закрила“ към МТСП сключиха договор за финансиране
изпълнението на проект за
закупуване на преносимите
компютри и лазерни принтери, както и за покриване
на разходите за интернет до
31.12.2020 г., по Целевата
програма. Бюджетът на проекта е на обща стойност 8 310
лв., а продължителността на
проектните дейности - до 15
ноември 2020 г.

Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.

СЪВМЕСТНИ УСИЛИЯ СРЕЩУ
ПРИРОДНИТЕ БЕДСТВИЯ
На 28.10.2020 г. в гр. Мездра се
състоя начална пресконференция
по Проект “Съвместни усилия срещу природните бедствия” (“Joint
Efforts Against Natural Disasters”),
ROBG 416. Той се изпълнява съвместно от Община Мездра, България, в качеството й на водещ
партньор, и от Жандармерийската
служба в окръг Мехединци, Румъния, в качеството й на партньор по
проекта, и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие в
рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020 г.
Поради въведените противоепидемични мерки в страната пресконференцията се проведе online чрез
видеоконферетна връзка. Събитието, което е част от дейностите по
информация и публичност на проекта, уважиха кметът на община
Мездра Иван Аспарухов, лейтенант
Василе Николае - главен инспектор
на Жандармерийската служба в

Осем читалища от община
Мездра ще получат целеви средства от Министерство на културата на обща стойност малко над
12 000 лв. за обновяване на библиотечните си фондове с книги и
други информационни източници. Техните проектни предложения са одобрени за финансиране
във втората конкурсна сесия по
Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за
четене и информираност” 2020 г.
Най-много средства - 4 018,10
лв., ще бъдат отпуснати на НЧ
„Просвета 1925“ - Мездра. Следват: НЧ „Искър-2004“ - Злидол
с 1 214,74 лв., НЧ „Просвета-1897“ - Долна Кремена с 1
214,56 лв., НЧ „Съзнание-1899“
- Типченица с 1 213,93 лв., НЧ
„Наука-1919“ - Лик с 1 210 лв.,
НЧ „Факел-1926“ - Зверино с 1
174,13 лв., НЧ „Светлина-1926“
- Моравица с 1 128,25 лв. и НЧ
„Светлина-2007“ - Крапец с
876,31 лв. Предстои да бъдат
сключени договори между чита-
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Общинският съвет (ОбС) прие вътрешни компенсирани
промени в капиталовите разходи на Община Мездра за
2020 г. Решението бе взето на октомврийската сесия, а вносител на докладната е кметът Иван Аспарухов. Чрез частичната актуализация на капиталовите разходи в бюджета
Общината ще подпомогне финансово с около 35 хил. лв.
МБАЛ - Мездра да се снабди спешно с апарат за обдишване, необходим за лечението на пациенти с COVID-19.
На сесията бяха приети изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, с които се регламентира провеждането на заседания на постоянните комисии и на съвета в условията на
извънредно положение - чрез видеоконференция или подписка.
Местният парламент даде съгласие да бъдат погасени
задължения в размер на 19 хил. лв. на „Транс-Авто-2015“
ЕООД към НАП чрез сключване на споразумителен протокол за разсрочване на равни месечни вноски за 6 месеца и
учредяване на залог в полза на Агенцията на част от активите на дружеството, а именно - автобус.
ОбС обяви конкурс за управител на „Мездра-Автотранспорт-2003“ ЕООД и определи изисквания към кандидатите за заемане на длъжността, условията за провеждане на
конкурса, необходимите документи, място и срок, в който
да бъдат подадени и избра временна комисия за неговото
провеждане.
Създадена бе и временна комисия за преработка на условията, реда, критериите и правилата за кандидатстване по
общинска програма „Малки местни инициативи“, която в
срок до 20 ноември трябва да представи доклад и проект
за промените.
ОбС възложи на кмета на община Мездра да се провери
състоянието на базата на детската градина в с. Игнатица и
да се извършат съответните ремонтни дейности, да се планират средства в Бюджет 2021 за обезпечаване нормалната
работа на детското заведение и да се предприемат всички необходими действия за разкриване на филиал на ДГ
„Звездичка“ - Зверино в планинското селище.
От редакционната поща

КОГАТО СРЕЩНЕШ ДОБРОТО

окръг Мехединци, служители в Общинска администрация - Мездра и
в Inspectoratul de Jandarmi Județean
Mehedinți, представители на медиите и на други заинтересовани
страни.
Ръководителят на проекта Пламен Червенков представи целите

на проекта, неговия бюджет и продължителност, както и предвидените дейности - по управление на
проекта, по информация и публичност, по изработване на Стратегия
за борба с природните бедствия в
трансграничния регион и на План
за действие при кризисни ситуации,

провеждане на информационна
кампания, дейности за подобряване
капацитета на партньорите по проекта, строителни дейности за въстановяване на свлачище в с. Игнатица
и за доставка на специализирано
оборудване за нуждите на Жандармерийската служба в Мехединци.

ОСЕМ ЧИТАЛИЩА ЩЕ ПОЛУЧАТ
СРЕДСТВА ЗА НОВИ КНИГИ

лищата и културното ведомство
за реализиране на одобрените
проекти.
Проектните предложения на
пет читалища от общината - тези
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в Дърманци, Оселна, Ребърково, Руска Бела и Царевец, не са
одобрени за финансиране, тъй
като не отговарят на Правилата
за условията и реда за финансо-

во подпомагане на проекти на
обществените библиотеки при
обновяване на фондовете им с
книги и други информационни
източници по Програмата.

Поискаха моите деца да ме правят гражданка, но не стана. От човек, раждан и живял на кошарата в гората - не се
получи. Коренът ми е дълбоко в земята и си ме тегли тук,
на село, където съм отраснала.
Върнах се в родната си къща. Подпрях се на патериците
си до вратичката. В това време по улицата минаха две
момчета. Познавам ги, пред очите ми израснаха. Поздравиха ме и едното ме попита:
- Да не си тръгнала на горната чешма за студена водица?
А аз им се заоплаквах, че докато ме е нямало, дворът ми
е потънал в бурени. Лозичките пък - и те плачат за чистене и пръскане. Момчетата се спогледаха и, без повече
приказки, запретнаха ръкави. Едното започна да чисти
лозичките. Другото взе мотиката. А на мен ми идеше да
хвръкна от радост…
Младостта си е младост, но само с младост не става.
Мерак трябва, мерак! И най-важното - възпитание. Човещина. Тези момчета свършиха чудесна работа, а когато
си тръгнаха, им предложих пари. Като им споменах за
парите, излязоха на бегом от двора.
Мили хора, как да не се радваш на такива деца! Това са
Калоян Калинов Иванов и Кристиян Тихомиров Коцев. И
двамата са ученици в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в Мездра.
Хвала́ на тези деца, на техните родители и учители!
Цветана Лилова, с. Типченица

В следващите дни рожденици са:
• Елена Нанова, началник на отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ в Община Мездра - на 27 ноември,
• Богомилия Коцева, бивш кмет на с. Люти дол на 27 ноември,
• Стоян Велинов - спортен деятел - на 30 ноември, 74 г.,
• Наталия Христова, педагог - на 30 ноември,
• Николинка Дишова, кметски наместник на с.
Люти дол - на 7 декември,
• Д-р Илияна Михайлова-Тихолова, общински
съветник - на 11 декември,
• Георги Луканов - бивш футболист на Локо (Мездра) - на 12 декември, 75 г.
• Никола Илиев, адвокат, ветеран от Втората световна война - на 12 декември, 96 г.
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Спорт и култура
ХАНДБАЛ

ЯСНИ СА НОМИНАЦИИТЕ
ЗА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА“
25 състезатели бяха номинирани от своите клубове в
традиционната анкета „Спортист на годината”, която се
организира от Община Мездра
за юбилейната, 20-а поредна
година. Треньорските номинации са четири, а за „Отбор
на годината” се съревновават
шест клубни формации.
Най-много индивидуални
номинации за „Спортист на
годината 2020” - по 5, са подали СК “Атлет“ - Милица Мирчева, Митко Ценов, Мартин
Балабанов, Мирослав Спасов
и Мелани Венциславова, ХК
„Локомотив“ - Божидар Симеонов, Йордан Тонов, Илиян
Младенов, Милен Валентинов и Валентин Гачев и ОФК
„Локомотив“ - Валдемар Стоянов, Генади Петров и Лионел Матадос
(мъже), Паоло Петков (юноши ст. в-ст)
и Александър Лазаров (юноши мл. в-ст).
По три номинации имат ШК “Локомотив“ - ССМ Тошко Кирков, ССМ Данаил
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АТЛЕТ НА БЪЛГАРИЯ 2020

Трима мездренски атлети са номинирани в традиционната
анкета „Атлет на България за 2020 г.”, организирана от списание „Атлетика“. Това са (по азбучен ред) Йоло Николов
(бягания на дълги разстояния), който в момента се състезава
за АК „Орхание“ - Ботевград и състезателите на СК „Атлет“ Мездра Милица Мирчева и Митко Ценов (бягания на средни
и дълги разстояния).
В допитването, което се организира от списание „Атлетика”

Димитров и ССЕ инж. Александър Парушев, и Клуб по снукър „Мездра 2013“
- Радослав Дочовски, Мартин Монов и
Тихомир Йорданов.
АСК „Зверино 4х4 Екстрийм“ е номинирал два свои екипажа - Кирил Захаринов/ Владимир Христов
и Валери Бисеров/ Иван
Ефремов.
Треньорските
номинации са четири - Йоло
Николов (СК „Атлет“),
Евгени Йоловски (ХК
„Локомотив“), Лили Николова (ЖКХГ „Анелия“)
и Тошко Кирков (ШК
„Локомотив”).
За „Отбор на годината”
се конкурират шест клубни формации: представителният отбор мъже и

юношите ст. възраст на ХК „Локомотив“,
отборът по кореспондентен шахмат на
ШК „Локомотив“, юношите ст. възраст
на ОФК „Локомотив“, ансамбълът девойки старша възраст и дуетът Валерия и
Виктория Захариеви (девойки ст. в-ст) на
ЖКХГ „Анелия“.
10-те най-добри спортисти, Спортист
№1, отбор и треньор на годината на община Мездра ще бъдат определени от
10-членна комисия с председател кмета
Иван Аспарухов, в която влизат представители на ОбС и ОбА, журналисти и
спортни деятели.
Награждаването е на 16 декември от
18:00 ч. в Денс клуб „Роял“. Община
Мездра си запазва правото да промени
датата или формата на събитието, ако
епидемиологичната обстановка не позволява неговото провеждане в досегашния
му вид.

за 23-а поредна година, са намерили място 27 водещи български атлети, които имат най-добри резултати (по сравнителната таблица на IAAF) и най-големи успехи на международно
и на национално ниво.
Останалите атлети, които са номинирани, са: Александра
Начева (троен скок), Валентин Андреев (чук), Васил Вла-

СРЕБРО И БРОНЗ ЗА ДЕЦАТА НА ЛОКО (МЕЗДРА)
Две отборни и две индивидуални отличия спечелиха детските отбори на
ОФК Локомотив (Мездра)
- момчета, родени 2010 г.
и 2011 г., на традиционния
футболен турнир за Купа
„Черно море“, който се
проведе в Бургас. В надпреварата взеха участие 30
клубни формации от цялата страна, разпределени
в 5 възрастови категории
- деца, родени 2008, 2009,
2010, 2011 и 2012 г.
При момчетата, родени
2010 г., участваха 8 клубни
формации, разделени в две
предварителни групи, които се съревноваваха във

формат Футбол 7. В груповата фаза възпитаниците
на треньора Стоян Стоянов победиха с 4:1 Чавдар
(Троян) и с 3:0 (служ.) Янтра (Габрово) и завършиха
наравно - 2:2 с домакините
от ДФК „Звездичка“ и 1:1
със Созопол. На полуфиналите те отстъпиха с 2:4
пред Несебър, а в мача за
III-IV място се наложиха
над ДФК „Звездичка“ с 4:2
и заслужиха бронзовите
медали в тази възрастова
група. За най-добър халф
при набор 2010 беше определен полузащитникът
на малките „железничари“
Цветомир Караиванов.

При момчетата, родени 2011 г., се включиха 5
клубни формации. Те играха помежду си по системата „всеки срещу всеки“ във формат Футбол
7. Децата на Локо (Мз)
ремизираха - 1:1, с ФК
„Звезденбург“, победиха
с 4:1 „Шипка старс“ (Асеновград), загубиха с 3:6
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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от Несебър и надделяха с
6:4 срещу ДФК „Звездичка“. Така те заеха второ
място в крайното класиране. Индивидуалния
приз за най-добър халф
в тази възрастова категория заслужи 9-годишният
Емил Росенов, който е син
на кмета на с. Моравица
Росен Ценов.

сов (десетобой), Венелин Георгиев (100 м, 200 м), Веселин
Живков (60 м, 100 м, 200 м), Габриела Петрова (троен скок,
скок на дължина), Добромир Николов (110 м с пр., 60 м с пр.),
Евгени Енев (овчарски скок), Ива Александрова (седмобой),
Ивет Лалова-Колио (100 м, 200 м), Инна Ефтимова (100 м,
200 м), Маринела Нинева (бягания на дълги разстояния),
Мартин Проданов (1500 м, 3000 м), Милена Миткова (скок
дължина), Мирела Демирева (скок височина), Петър Пеев
(100 м, 200 м), Станислав Станков (60 м с пр., 110 м с пр,
400 м с пр.), Тихомир Иванов (скок височина), Яна Копчева
(гюле, диск), Ясна Петрова (бягания на дълги разстояния),
Лиляна Георгиева (800 м, 1500 м), Михаела Петкова (копие),
Марк Славов (копие) и Елена Митева ( 60 м с пр., 100 м с пр.).
Всеки може да гласува за любимия си атлет (или няколко
атлета) с бутона „Харесвам“ под снимката на номинирания
на страницата на списание „Атлетика“ в социалната мрежа
Фейсбук: www.facebook.com/spisanie.atletika, до 23:00 часа
на 27 ноември. Атлетът, събрал най-много „харесвания“, ще
бъде обявен за „Любимец на феновете“, а първите десет ще
получат точки в генералното класиране за „Атлет на България“, което се провежда сред експертите на сп. „Атлетика“ и
спортни журналисти, пишещи за леката атлетика.
Резултатите от анкетата ще бъдат обявени на официална церемония в началото на месец декември.
Миналата година Милица Мирчева беше определена за Атлет №9 на България, а нейните съотборници Иво Балабанов
и Митко Ценов се наредиха съответно на 10-о и на 14-о място
в допитването.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 23 ноември в 10:00 ч.

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Книга за народната певица Гергана Цекова

ЛЕТОПИСЕЦЪТ НА КАЛЕН
ТОШКО МАРИНСКИ НА 90

В този дом (вж. снимката) на 29 август 1930 г. в с.
Кален е роден нашият земляк и приятел Тошко Марински. Деветдесет години! Това са 788 940 часа, 32
872 дни - пресмята добрият математик Тошко. Толкова много слънчеви или бурни изгреви и залези посреща и изпраща с ведра усмивка и готовност за труд
и борба с несгодите в бедното ни село, но с вяра в
днешния ден. За него е нашият поздрав, поздравът на
Пенсионерския клуб в с. Кален, в името на нашенските традиции.
Ще си позволя да направя една скромна ретроспекция за още по-скромния и мълчалив, но велик човек
Тошко. Той наследява генетичните ценности на три
рода: Дилковци, Маринци и Газибарци, и успешно ги
доразвива. Сега пред нас, по-точно сред нас, е живата
мъдрост на с. Кален, човек с дълбок ум и християнски ценности, съумял да ги съхрани през годините. И
днес той непрекъснато чете и трупа „богатство“ във
всички области на човешкото знание. Може да разговаря и да спори на всякаква тема с изключителния
си интелект, възпитан и жертвоготовен към всеки, без
разлика дали е циганин или българин. С което си е
спечелил уважението и признателността не само в селото, но и на много места в България, където е работил, Защото името му е име-емблема, име-призвание,
име на професионалист, живял смислено и полезно
всеки ден, и най-важното - той продължава днес в същия дух.
Скъпи земляци, нашият сладкодумен разказвач Тошко е подредил в паметта си, като на филмова лента,
всички спомени от малък, та чак до голям - добри и
лоши, весели и тъжни. Ще си позволя да се докосна
само до някои от тях, защото те са неизброими.
Представете си каленското училище със старовремските дълги чинове, на които седяха по пет деца. Малкият Тошко седи на първия чин на четвъртото място.
Учителката на I-во отделение Гана Гърмодолова-Ващенко решава да се запознае с учениците си, като ги
приканва всеки да изпее любимата си песен. Децата
пеят с наслада. Идва ред на Тошко и тя го пита: „Тошко, ти коя песен ще изпееш? А той тихо и кротко отговаря: „Сега не ми се пее!“ „Добре, казала учителката.
Ще пееш, когато ти се пее.“ Свиден спомен, нали?!
Сега споделя още нещо, което е записано в училищната Главна книга, там се вписва годишният успех и
всичко за всеки ученик. Тошко преминава от трето за
четвърто отделение с успех Отличен 5 ⅞! Тези оценки
в дробни числа говорят за педантичност в оценката
на знанията. Интересно, нали? Очевидно, не се е учило само четене, смятане и пресмятане, както днес с
присмех подценяват училището в миналото и хукват
да правят реформи.
Във всички училищни степени Тошко е един от
най-силните ученици, защото е жаден за знания, а тогава единственият източник на знания и информация
са книгите. И той много чете.
Така отличният гимназист Тошко минава през много пречки и премеждия (и все от „близки хора“!), записва се в университета в София да следва Зоотехнически науки. Чете неуморно, денонощно. Защо ви
казвам това ли? Защото теоретичната му подготовка
е фундамент, иначе казано, здрава подплата, за бъдещата практика. И той придобива умението умело и
без грешка да напипва приоритетите на своята професия. И успява! Знае и доказва, диагностицира повече
от ветеринарите специалисти проблемните домашни
животни. И, разбира се, затова е истински и дълбоко
оценяван навсякъде, където е работил, заради неговия перфектен професионализъм.
Та, ето, този земен човек и великан на духа, е нашият Тошко Марински. Нека му подарим и нашата
радост, да съпреживеем заедно с него Неговия ден.
Честит юбилей и на многая и благая лета, Тошко!
Бъди благословен!
От Пенсионерския клуб в с. Кален и от цялото село
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СЛАВЕЯТ НА СЕВЕРОЗАПАДА
Така е озаглавил своето проучване за народната певица Гергана Цекова (1919-1979)
филологът и краевед Никола Ценкуловски.
Това е четвъртата му книга след „Погледец
към народната култура“ (в съавторството с
Нешка Туртанска), „Страници от миналото
на село Червен бряг“ и „Родовете на Койнаре“. Той е роден в гр. Койнар̀ е, който до 1979
г. се числеше към Врачански окръг. Завършил е български език и история, бил е учител в с. Камено поле, в гимназията в Койнаре
и специалист в отдел „Култура“ на Община
Червен бряг.
В своята изследователска дейност на
българския фолклор Ценкуловски открива
отдавна забравени народни певици от миналото, между които и свързаната трайно с гр.
Мездра Гергана Цекова. Тя е една от първите

в с. Бренѝца. Когато е едва на 5 годинки,
тя научила и изпълнила за първи път на
Архангеловден в родното си село една
от любимите си песни - „Рано е ранила
Бановата кака“. Това било първото й излизане на сцена, три пъти я извикали „на
бас“, по-късно многократно я изпълнява
по радиото. А когато била на 9 години,
известният музикален фолклорист Васил Стоин записал изпятата от нея песен
„Стоян си керван водеше“, която помества в сборника „Народни песни от Тимок
до Вита“ (1928 г.).
В архива на Института за изследване
на изкуствата се съхраняват шест грамофонни плочи на Гергана Цекова, на
който са записани седем песни - „Рано
е ранила Бановата кака“, „Како Тодорке,

Анета Тодорова, майка й престанала, по неизвестни причини, да пее по Радио София
през 1945 г. Сменила професията си и станала учителка. Необяснимо защо песента у
нея секва. Пресъхва един извор, незаписан
напълно и непроучен, съхранил се частично
в няколко грамофонни плочи и в спомените
на близките й.
През 1965 г. Гергана Цекова и съпругът й
Илчо Иванов от с. Типченица се установяват да живеят в Мездра, заедно с 10-годишБитова група на детските учителки –
ната си дъщеря си Анета (б. а. д-р Анета
гр. Мездра, 60-те-70-те г. на XX век
Тодорова). Тук тя оставя прекрасни спомени
като човек и педагог. Пее в градския хор,
певици у нас, запели „на живо“ пред микро- Тодорке“, „Дърт ерген“, „Да дойдеш Недко у свири на акордеон и устна хармоника, сама
фона на Радио София, редом с Гюрга Пин- дома“, „Замръкнал ми е Димитър“, „Отдолу прави костюми на хористките и карнавали с
джурова, Атанаска Тодорова и Мита Стойче- идат черни татари“ и „Зима - студ и мраз“, а тях. Организира детските учителки в битова
ва. Това става през 1936 г.
в „Златния фонд“ на Радио София е запазена група, с която участва във фестивали на хуВ книгата си авторът проследява житей- само една нейна плоча на фирмата „Симо- дожествената самодейност, организира ноския и творческия път на Гергана Цекова. навия“, която съдържа две Герганини песни вогодишни и осмомартенски тържества. Тя
Документира мнения и оценки за нея като - „Цвета мома хубава“ и „Мащеха Радка ре- е душата на всеки празник.
изпълнител и човек, изказани от именити шеше“. Сигурно са щели да останат и други, За съжаление, Гергана Цекова не е предала
музиканти и певци, от народни учители, но при американските бомбардировки над никому своите песни. Могла е да продължи
както и от нейни роднини, общественици и София сградата на радиото била унищоже- като професионална певица и да постигне
обикновени хора, които са я познавали.
на, а заедно с това и музикалният му фонд от големи успехи, но се е отказала в името на
От народно-песенния репертоар на певица- над 15 000 плочи. Малцина вече си спомнят семейството и на учителската професия.
та, който включва над 200 песни, Ценкулов- за такива ценни „бисери“ като „В Бреница с Народната певица Гергана Цекова умира
ски е успял да събере 15 и да ги публикува в вино карат воденица“, „Мицината“ и „Да- на 17 декември 1979 г., едва на 60-годишна
своята книга.
вай, тате, голямата нива“.
възраст, погребана е в гр. Мездра.
Гергана Цекова е родена на 5 август 1919 г. По спомени на дъщерята на певицата д-р
Кирил Радовенски
“Кент”…
Антология „Ескус“
Хотелът, Общината, ДСК־а…
и кестените ще разцъфват пак,
Познавам всяка плочка отдалеко… където две липи стоят пред къща. Бучи шосето, дето бе пътека.
И колко струва всеки спомен друг?
А вечер с клонче люляци в ръка
Из старите квартали на града
в градинката седим - на Гено Цеков… Приѐсен тежък мирис на отел
(заслушана в неделните експреси)
от дворчетата глъхнещи се носи. От столицата с влак между палàнки…
засищам на мечтите си глада На среща под големия плакат…
С дъхът на дим към зимата поел, Цъфти априлчето… Тече капчук…
А ти летиш сред цъфналите джанки…
със миналото - бъдеще се меси.
Пред киното са цъфнали пансетки… но вече без излишните въпроси.
На входа лелка строга къса в такт
Сега от стара Мездра ни следа
Пред гарата е старият площад,
билетчета с наметната жилетка.
И сякаш вчера в есенна мъгла
пресичан от съдби милиони пъти,
с престилка, чанта и букет от астри не е останала. Ни - мирис даже.
Единствено звездите над града
свидетел на прегръдки в звездопад, Край пощата с изправена снага
в училището първа бях дошла…
на тръпната раздяла и - вкусът й.
е крушата, покрита с дреха бяла. Прозираше градът през алабастър. са все едни и същи - светла стража.
Столетница - жив паметник сега
Накрая на гитантско дефиле,
Не си почива никой вече век
от общото тегло е загрубяла.
И заедно с голямата река,
и бори се с ръце, с душà, с коляно.
която свързва Мездра със Всемира, което през Балкана криволичи,
е моят град - край старото Калѐ
Завъртат се човек подир човек,
Привел над своя черен труд глава трепти над нас онази светлинка и аз от памтивека го обичам.
а младост е имàнето пиляно.
човекът, дето ботите ви лъска,
в гнездото родно, дето не умира.
Рени Митева
с усмивката и с топлите слова
По мрамора на белия фонтан
криле ви дава, да летите дръзко. В подмолите на каменния мост,
се виждат тъмни жилки от скалата,
под сводовете влажни на живота
подобно йероглиф неразгадан
Под гълъбите кацнали на страж
живее всеки просто като гост,
от древния пазител на недрата.
по кръглата чешмичка на перона със белезите свои от хомота.
една жена с детенце и багаж
Алеята със сенчестия РЕП…
отпи вода и тръгна към вагона.
Наоколо - разкопки и следи
Притихнали във времето въпроси…
сред пластове антични, кръстоСъдбовно разминаване със теб Сладкарката със бялото боне
носни
навярно непозната дреха носим… на пътниците банички продава.
разнищват дълбините от преди Потегля влакът. Сякаш по Моне
събития в съдбите високосни.
Училището, киното, брегът
жена стои с чадър… Вали забрава.
и споменът под цъфналия кестен…
Минава Искърът и бент след бент
Голямата сладкарница, снегът
Завоят ще се слее с този влак,
прескача, озаптен като човека.
Художник: Светла Дамяновска
и пътят ни със изход неизвестен… от Мездра който тръгва и се връща Прелита влака… Някой пуши
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