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МЕЗДРА, 9-23 ЯНУАРИ 2020 г.

Десетки посрещнаха Новата
година заедно на площада

БРОЙ 1 (467), ГОДИНА XVIII

ЦЕНА: 0,40 лв.

БЛАГОРОДНА КАУЗА ОБЕДИНИ
УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ
„Дори и най-малкият
акт на добрина не е бил напразен“
Езоп

Б
П

о традиция, установена
от Община Мездра в началото на третото хилядолетие, десетки жители и гости
на гр. Мездра се събраха в
новогодишната нощ на градския площад „България”, за
да посрещнат заедно настъпването на Лето Господне 2020-о след Христа. За
празничното настроение на
ликуващото множество се
погрижиха музикантите от
Новаченската духова музика
с ръководител Васил Николов.
Секунди преди тържествения дванайсети час приветствие към гражданството
отправи кметът на общината
Иван Аспарухов, придружаван от председателя на Общинския съвет Яна Нинова
и от заместник-кметовете
инж. Николинка Кътовска и
Нели Минева.
„Благодаря ви, че отново
сме заедно, каза в словото
си Аспарухов. Знам, че има
хора, които си спомнят как
преди две десетилетия посрещнахме новото хилядолетие тук, на този площад.
Сега се радвам, че след 20
години отново можем да
бъдем заедно. Нека изпратим с уважение 2019 г., защото тя ни поднесе много

трудности, които успяхме
да преодолеем, но ни достави и много радостни моменти, които ни правят обединени. Затова нека изпратим
с аплодисменти старата
година и да й благодарим за
всичко, което ни даде!
Скъпи приятели,
Новата 2020 г. сигурно ще
бъде едно ново начало. Нека
да я посрещнем с надежда.
Бъдете живи и здрави, бъдете благословени и нека
Бог да дари вас и вашите
семейства с много радости!
Да ни е честита 2020 г.!“
Точно в полунощ прозвуча националният химн на
Република България. Посетне на сцената се качи
Юри Крумов, който изпълни народни песни от различни фолклорни области
на страната: „Йовано, Йованке“, „Цветините очи черешови“, „Пустоно лудо и
младо“, „Старата скопска
чаршия“, „Ако умра ил загина“ и др.
Картината на народното
веселие окръглиха кръшни хора, на които се хвана
мало и голямо, и впечатляваща заря. Така - с надежда
за нещо по-хубаво и по-добро - Мездра влезе в 20-ата
година от XXI век.

лагородна кауза обедини за поредна година
ученици, учители и родители в Мездра: да подкрепят Изабела, Сияна и Цветозара, които страдат от детска
церебрална парализа, както
и техните семейства, в борбата им с коварното заболяване. За целта в навечерието
на Коледа СУ „Иван Вазов“
организира благотворителен
спектакъл под наслов „Балкански нрави“, който се превърна в истински Празник
на човешката съпричастност
и надеждата. Паралелно
възпитаници на мездренската гимназия подредиха
благотворителен базар, като
средствата от продажбата
на саморъчно изработените
от тях сувенири отново бяха
предназначени за лечението
на трите деца.
По време на спектакъла подрастващите артисти
пяха и танцуваха, пресъздавайки на сцената в Club
„Royal“ една феерична
Приказка за доброто. В нея
имаше коледни, народни и
популярни естрадни песни.
Имаше български фолклорни танци и емблематични
танци от различни балкански страни. Имаше скечове
и коледуване, съпроводени
с благословии за здраве и
берекет. Имаше дори кръшни цигански мелодии и индийски ритми. Всичко това
- събрано в един пъстър калейдоскоп, претворил ескизи от традиционното музикално-песенно и танцово

богатство на Балканите - и
не само.
„Правете всичкото добро, на което сте способни,
с всички средства, които
имате, по всички начини,
които знаете, на всички
места, където можете, по
всяко време, когато можете,
на всеки човек, на когото
можете - докато можете!“ това непреходно послание
отправиха към всички участниците в спектакъла.
Накрая директорът на СУ
„Иван Вазов“ Мариела Горанова съобщи, че от продажбата на билети за благотворителния спектакъл
и на сувенири от благотворителния базар са събрани
3 720 лв. Така всяко от семействата на Изи, Сиянка и
Цвети получи по 1 240 лв.
за лечението на своето дете.
И - което е още по-важно вяра и увереност, че „Мисията е възможна“. Когато

каузата стане обща.
Показателни са думите на
благодарност, които майката на едно от трите деца
- Десислава Маньовска,
отправи към Посланиците
на доброто, присъединили
се към благотворителната
инициатива: „Благодаря ви
от сърце за това, че предпочетохте да не си затворите
очите, а да подадете ръка.
Безценна е тази подкрепа.
Просто нямам думи, за да

изкажа благодарността си,
че за поредна година не забравяте Сиянка и, по един
или друг начин, ни подкрепяте в тази наша борба.
Искам да ви кажа, че ние в
никакъв случай няма да се
откажем да се борим за това
тя да бъде един самостоятелен човек. Never Give Up!
Просто няма да се спрем,
както и вие не го правете.
Никога не се предавайте!
Каквото и да ви се случи!”

изостаналост „Вяра, Надежда и Любов“ изнесоха
Ансамбъл „Мездра“ и талантливата подрастваща
певица Елизабет Виталиева. В разгара на тържеството рокерите изненадаха приятно децата и младежите в риск с коледни подаръци, предимно лакомства.
След което - за тяхна голяма радост - им позволиха да се
качат на мотоциклетите и дори повозиха някои от тях.
Благотворителната инициатива бе запечатана в снимки
за спомен и видеоматериали.
„Много хора с големи сърца се отзоваха и развеселихме целия град, но най-вече зарадвахме децата и със
сигурност направихме Коледата им различна и незабравима!“, написаха по този повод в социалната мрежа
организаторите от Български мотористи „Кан Аспарух
681”.
„Толкова е лесно да накараш някого да се усмихне, да
те прегърне, виждайки те за първи път... Толкова е лесно
да накараш някого да те попита: Ще дойдете ли пак?“,
сподели от своя страна един от мездренските рокери.

Рокери подариха една незабравима Коледа
Дни преди Рождество Христово представители на
Български мотористи „Кан Аспарух 681”, техни събратя от групата „Магистрални прасета“ и самодейци от
градското читалище подариха една по-различна и незабравима Коледа на децата и младежите от Комплекс
социални услуги за деца и лица с увреждания в гр. Мездра. Десетки рокери от различни краища на България,
пременени в костюми на Дядо Коледа и придружавани
от Снежанка, се събраха пред новата Клубна къща „Онгъл“ на „синовете на вятъра“ на общинския кооперативен пазар.
По-сетне пъстрото шествие от мотористи направи почетна обиколка на града, след което се отправи към специализираната социална институция, където се състоя
коледно тържество. Фолклорно-музикална програма
в двора на бившия Дом за деца и младежи с умствена
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Общество

ДОБРОТВОРЦИ СТОПЛИХА ДУШИТЕ
НА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА В НУЖДА

М

ладежи от столицата стоплиха душите
на възрастни хора в
неравностойно положение в
община Мездра и сбъднаха
коледните желания на деца
и лица с увреждания, лишени от родителска грижа. Добротворците подпомогнаха
с хранителни продукти 55
крайно нуждаещи се пенсионери и самотно живеещи от
селата Зверино, Моравица,
Горна Кремена, Ребърково и
Крета и зарадваха с подаръци
потребители на Комплекс социални услуги за деца и лица
с увреждания в гр. Мездра.
Това стана възможно благодарение на дарителската кампания „Запази доброто“, организирана от ученици от XII
клас в 81 СУ “Виктор Юго“
О.з. капитан Илия Григоров и о.з. поручик Никола
Илиев са последните живи
участници във Втората
Световна война от нашата
община. Първият е роден
през 1923 г. и живее при
сина си в с. Царевец, а вторият - 1924 г. и е при дъщеря си в Мездра.
В навечерието на Коледните и Новогодишни празници представители на
Общинската организация
на ветераните от войните
в България посетиха двамата бивши фронтоваци и
им пожелаха още дълги години живот, здраве, добруване и спокойни старини.

- София.
Похвалната инициатива бе реализирана със съдействието на Христо
Христов, бивш управител на Центъра
за настаняване от
семеен тип №3, а
понастоящем психолог в ОУ „Христо
Ботев“ - Мездра.
Благотворителната кампания „Запази доброто“ се
реализира за трета
поредна
година.
През 2017 г. добротворците от 81
СУ „Виктор Юго“
зарадваха с топли дрехи децата от Дома за сираци „Св. Николай“ в с. Нови хан, община

Елин Пелин, а през 2018 г.
подпомогнаха
Сдружение
„Бъдеще за децата“ с неща от
първа необходимост за ново-

родени, деца и подрастващи с
увреждания, както и интерната към ОУ „Христо Ботев“ - с.
Лопян, община Етрополе.

Уважение към ветераните

От името на Областната и
Общинската организации
на Съюза на ветераните от
войните председателят на

Общинското ръководство
инж. Стефчо Симеонов
им връчи пакети с Коледно-Новогодишни подаръ-

ци, осигурени от директора на Общинския център
за социални услуги и дейности Наталия Христова
- Горанова, общинския съветник Надежда Йорданова и управителя на кафене
“Кевчето” Иван Първанов.
Скромни парични дарения и специални поздрави
ветераните получиха от
председателя на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните във
Враца Любомир Генов и от
кмета на общината Иван
Аспарухов.

Поредно дарение
от
„Тавита България“
За четвърта поредна годи- ности и проекти“ в Дирекция

на Фондация „Тавита България“ зарадва с коледни
подаръци потребителите на
Комплекс социални услуги
за деца и лица с увреждания
(КСУДЛУ) в гр. Мездра. Със
съдействието на Общината
56-те деца и младежи в неравностойно положение, настанени в трите Центъра за
настаняване от семеен тип,
Защитено жилище - 1 и 2 и
Преходно жилище, получиха
поларени одеяла и лакомства
- дарение от неправителствената организация. Индивидуалните подаръчни пакети
раздадоха зам.-кметът Нели
Минева и Ивалина Петрова,
мл. експерт „Социални дей-

„Социални и хуманитарни
дейности“.
Ползотворното сътрудничество между Община Мездра и „Тавита България“ датира от 2016 г. Инициативата за
това е на секретаря на общината Севдалина Джамбазка.
Оттогава фондацията, която
подпомага деца и младежи в
неравностойно положение от
социалните домове у нас с
участието на доброволци от
Холандия, Великобритания,
Германия и САЩ, ежегодно
прави дарения за Коледа и
Великден в КСУДЛУ, както и
на социално слаби лица и се- За трета поредна година Фондация „ADRA Bulgaria” замейства в риск, включително радва с коледни подаръци деца в риск от община Мездра.
от малцинствените групи.
301 малчугани в неравностойно положение и ученици
от основен курс получиха подаръчни пакети, дарение от
хуманитарната организация. Благотворителната инициатива се реализира със съдействието на Община Мездра
по проекта „Деца помагат на деца“, партньор по който е
фондацията. Всеки от пакетите съдържа дрехи, играчки,
ученически пособия и лакомства, приготвени от деца от
различни западноевропейски страни.
Миналата Коледа „ADRA Bulgaria” изненада приятно
за Рождество Христово 323 деца в риск от община Мездра, а по-миналата година - още 290. Съгласно волята на
дарителя, пакетите се предоставят въз основа на данните
за броя на децата от социално слаби семейства, подадени
в Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ от детските и учебните заведения.
Проектът „Деца помагат на деца“ се осъществява у нас
от 2017 г. насам. Благодарение на тази кампания през
последните две години повече от 12 000 български деца
получиха за светлия християнски празник подаръчни пакети.
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Информационна среща

Енергийна ефективност
в периферните райони
При голям интерес от страна на гражданите
премина информационната среща, организирана от Община Мездра във връзка с обявената на
28.11.2019 г. от Управляващия орган на ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР) процедура за
подбор на проекти BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3” по
Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. На нея кметът Иван Аспарухов и зам.-кметът
инж. Николинка Кътовска направиха разяснения
относно реда и условията за кандидатстване,
критериите за допустимост и подбор и методиката за оценяване на подадените проектни предложения.
Настоящата процедура е за набиране на проектни предложения на конкурентен подбор, при
която проектните предложения на Община Мездра ще се конкурират с тези на останалите 27
общини от четвърто ниво на националната полицентрична система.
Всяка община кандидат по процедурата може
да подаде максимум 3 проектни предложения,
като няма ограничение в броя и вида на сградите, които могат да бъдат включени в един проект.
Минималният допустим размер на безвъзмездното финансово подпомагане за всеки индивидуален проект е 200 000 лв., а максималният не
може да надхвърля 1,5 млн. лв.
Предимство се дава на жилищните сгради с
по-голям брой самостоятелни обекти, поради
факта, че повече собственици на самостоятелни обекти и живеещи лица ще бъдат облагодетелствани от подобрената инфраструктура и
съответно проектите ще имат пряк ефект върху
по-голяма целева група.
Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване по тази процедура са:
• многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април
1999 г. в строителните граници на гр. Мездра;
• многофамилни жилищни сгради, строени по
индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ
кофраж и разновидностите им в строителните
граници на града.
Сдруженията на собствениците (СС) кандидатстват пред Общината като подават Заявление за
интерес и финансова помощ (ЗИФП) за участие
в проекта на базата на постигнато 67% съгласие
от собствениците на самостоятелни обекти. Заявлението задължително трябва да бъде придружено от обследване за енергийна ефективност и
от техническо обследване на съответната сграда, които се извършват от правоспособни лица,
консултанти и проектанти за сметка на собствениците на самостоятелни обекти.
ЗИФП се подават в деловодството на Община
Мездра всеки работен ден до 17:00 ч. на 20 февруари 2020 г.
Подробна информация за процедурата, начина
на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична на уеб страницата на
ОПРР: www.bgregio.eu, в меню “Кандидатстване”,
подменю “Актуални схеми”, както и на сайта на
Община Мездра: https://www.mezdra.bg/, в Секция “Енергийна ефективност на жилищни сгради
в гр. Мездра”.
Този документ е създаден в рамките на процедура BG16RFOP001-2.003 “Енергийна ефективност в периферните райони-3”, която се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж” 20142020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 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 Европейския съюз и Управляващия
орган на ОПРР 2014-2020 г.
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Шахмат

„АНЕЛИЯ“ (МЕЗДРА) ОТНОВО ТРИУМФИРА Николай Георгиев спечели
коледния турнир по блиц
В ТУРНИРА „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ“

З

а трета поредна година
ЖКХГ „Анелия“ (Мездра) стана комплексен
победител в традиционния
турнир по художествена
гимнастика „Коледни звездички“. Домакините събраха най-много точки - 118 в
крайното отборно класиране. Подгласнички на победителите станаха СКХГ
„Елегант“ (Плевен) със 72
т. и СКХГ „Елит“ (Стара
Загора) с 67 т. Топ 6 допълниха дебютантът СКХГ
„Аида“ (Хасково) с 38 т.,
СКХГ „Гълъбово“ с 34 т. и
СНЦ „Ритмика“ (София) с
28 т.
В тазгодишното, 15-о издание на турнира взеха
участие 123 гимнастички
на възраст от 5 до 14 г. от
8 спортни клуба, които се
съревноваваха в иновативния формат мини ансамбли
- двойки и тройки. Съгласно регламента, най-малките

грации от 5 до 8 г. изпълниха по два пъти съчетания
без уред, а останалите (от 9
до 14 г.) - с уред по избор.
Главен съдия на състеза-

нието бе Валя Маркова, съдия международна категория.
Гимнастичките на „Анелия” спечелиха общо 13
медала в 8-те възрастови категории - 7
златни и 6 сребърни.
Златни отличия заслужиха двойката и
тройката при 6-годишните, тройката
при 7-годишните и
двойката при 8-годишните, тройката
при 10-годишните,
както и двойката и
тройката при девойките младша възраст.
Със сребърни медали
се окичиха двойката при 7-годишните и тройката при

8-годишните, двойката и
тройката при 9-годишните,
двойката при 10-годишните
и тройката при девойките
старша възраст.
Така възпитаничките на
треньорите Лили Николова и Цветелина Цинцарска вдигнаха купата
за комплексен победител
в юбилейното издание на
„Коледни звездички“. Със
специална награда си тръгна най-малката участничка
в турнира - 4-годишната
Александра Андонова от
„Ритмика“ (София).
Призьорите в отделните
възрастови категории получиха медали, грамоти и
предметни награди, а клубът комплексен победител
- купа и парична премия.

Гимнастички положиха успешно изпит
27
гимнастички
на ЖКХГ „Анелия“
(Мездра) на възраст от
7 до 14 г. положиха успешно изпит за Ниво
1 от Програмата на
Българската федерация по художествена
гимнастика (БФХГ)
„Спортно-технически
нива в художествената гимнастика „Златна
роза“. Той е задължителен за всички подрастващи грации, за да
бъдат картотекирани
и да участват в състезанията от Държавния
спортен календар на
БФХГ.
Изпитната комисия
бе в състав: Мария Петрова
- вицепрезидент на БФХГ
и президент на Техническия комитет на European
Gymnastics, Мария Кънчева, член на Треньорската
комисия към БФХГ и Любомира Казанова - треньор
на ансамбъла жени на СК
„Левски Илиана“, държавен шампион за 2019 г.

Спортно-техниче ските
нива „Златна роза“ представляват система за оценяване на подготовката,
подобряване на техниката
и уеднаквяване изпълнението на основни упражнения в художествената гимнастика при най-малките.
Те са още една възможност
за изява на всяко момиче и
признание за труда, както

на гимнастичките, така и
на треньорите, които работят в клубовете.
Програмата включва 10
нива, които покриват четири вида подготовка:
техническа с тяло и уред,
физическа, танцова и музикално-творческа. Всяка
гимнастичка, положила успешно изпита за съответното ниво, получава серти-
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фикат и специална шнола
- розичка в цветовете на
дъгата: индиго, виолетова,
синя, зелена, жълта, оранжева и червена. Последните три шноли са с цветовете на медалите - бронзова,
сребърна и златна. Така
всяка малка грация се стреми да подобрява нивото си,
докато се окичи със златна
шнола.

Николай Георгиев стана победител в 30-ото,
юбилейно издание на коледния турнир по блиц
(5-минутна
контрола),
който се проведе навръх
Рождество Христово в
Мездра. Организатори на
спортната проява, традицията за чието провеждане датира от 1990 г., бяха
ШК „Локомотив“ и Община Мездра.
В турнира взеха участие
18 състезатели. Те играха
помежду си по кръговата система „всеки срещу
всеки”. Доайени сред тях
бяха 84-годишният Иван
Стаменов и Любомир
(Любен) Лишковски, който през месец март догодина ще навърши 80 г.
Крайното класиране оглави Николай Георгиев,
който събра най-много
точки - 16, актив, натру-

пан след 15 победи, 2 ремита и нито една загуба.
На второ място се нареди
Генади Димитров с 14 т.,
а на трето - Емил Манолов с 13,5 т. Челната шестица допълниха Данаил
Димитров с 13 т., Цветослав Тончев с 12,5 т. и
Ивайло Гаврилов с 12 т.
Класиралите се от първо
до шесто място получиха
парични награди, а призовата тройка - и грамоти, осигурени от Община
Мездра. Наградите връчи
м. с. Тошко Кирков, председател на ШК „Локомотив“ и главен съдия на
турнира.
Миналата година победител в коледния турнир
по блиц стана м. с. Йоло
Тренчев, през 2017 г. - м.
с. инж. Ивайло Цеков, а
през 2016 г. - д-р Гроздан
Лозанов.

В следващите дни рожденици са:
• Александър Александров, директор на НАП - Враца - 13 януари;
• Катя Йотова, общински съветник - 15 януари;
• Владислава Димитрова, бивш управител на Дома за стари
хора - 19 януари ;
• Румен Велчев, управител на фото студио - 20 януари;
• Николинка Кътовска, зам.-кмет на Общината - 21 януари;
Нашенска летопис
• 8 януари 1960 г. - В Мездра е създадено есперантско дружество “Н.Й.Вапцаров”. Негови основатели стават 24 любители на
международния език. Сред най-активните членове на дужеството
са Йордан Груев (избран за негов председател), Иван Даскалов,
Димитър Щърбов, Христо Петков, Анчо Анчев, Иванчо Тошков,
Радка Пръвчанска и Симеон Цолов. Мездренските есперантисти
поддържат контакти със свои колеги от над 20 страни по света;
периодично се организират и курсове за начинаещи.
• Януари 1910 г. - В Мездра е основана група на Българската работническа социалистическа партия (БРСП - т.с.);
• 12 януари 1899 г. - За кмет на новообразуваната Мездренска
селска община е избран Иван Мишев от с. Крета;
• 1930 г. - На посещение в новопостроеното училище “Т.Балабанов” в Мездра идват дарителят Иван Т. Балабанов, бившият
министър-председател професор Ал. Цанков, бившият министър
Хр. Калфов, проф. Л. Диков, народният представител Д. Бошняков и журналистът Сава Донов-Добрянов;
• 13 януари 1930 г. - Членове на местната организация на Партията на широките социалисти в Мездра изнасят вечеринка с томбола. Представят комедията “По неволя доктор”. Главната роля
изпълнява адвокатът Йордан Христов.
• 18 януари 1948 г. - При завръщането на българската правителствена делегация от Румъния Георги Димитров приветства на
гара Мездра събралите се трудещи се от Врачанска област.
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Куклена театрална „КОЛЕДНА ПРИКАЗКА“ И ЧИТАЛИЩЕН КОНЦЕРТ
постановка гостува
ДУХА НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
в Ослен Криводол ВЪЗКРЕСИХА
опулярни
класиче-

П

По инициатива на новия
кметски наместник на
Ослен Криводол Роман
Иванов дни преди Рождество Христово столични актьори представиха
пред деца и родители от
Ослен Криводол, Лик и
Дърманци детската театрална постановка „Трите прасенца“. Кукленият
спектакъл по едноименната английска народна приказка „The Three
Little Pigs“ събра в салона на местното кметство
десетки малчугани и възрастни от трите съседни
села.
Повече от час и полови-

на актьорите Коле и Мила
Китанови от Куклен театър „Мале-мале“ - София
забавляваха зрителите от
различни поколения с невероятните приключения
на трите малки прасенца
и големия лош вълк.
За празничната атмосфера допринесе също
уникалното
сапунено
шоу и тематичната програма от коледни песни
и стихове, изнесена от
групата за художествено
слово при Народно читалище „Наука-1919“ - с.
Лик. А накрая, както подобава, Дядо Коледа раздаде на децата подаръци.

ски мелодии, коледни
песни и фолклорни
танци създадоха празнично
настроение в навечерието
на Рождество Христово за
ценителите на прекрасното
в Мездра. Дни преди светлия
празник на сцената в Дома
на железничаря гостува музикалният спектакъл „Коледна приказка“, представен
от Симфониета - Враца с диригент Христо Павлов. Рождественски благослов чрез
своето изкуство отправиха
също самодейни колективи от НЧ „Просвета-1925“,
които изнесоха празничен
концерт.
В „Коледна приказка“ една вълнуваща история,
разказана вълшебно от шармантната актриса Деляна
Хаджиянкова, своето певческо майсторство разкриха
солистката на Националния
музикален театър Валентина
Корчакова (сопрано) и нейният колега - тенорът Марио
Николов. Партнираха им талантливите млади дарования
Ана-Мария Крайчева, Мария
Божилова и Виктор Кръстанов. Те изпълниха в атрактивни нови аранжименти
популярни класически мелодии и коледни песни - „Silent

Night‘, „O Tannenbaum”,
“Ave Maria”, „Jingle Bells”,
„White Christmas“, „Let It
Snow“ и др., които изпълниха залата с магията на Рождество и бяха възнаградени
от зрителите със заслужени
аплодисменти.
За особената празнична атмосфера допринесе и коледният концерт на градското
читалище, в който се изявиха
Ансамбъл „Мездра“, Групата
за стари градски песни „Мездрея“ и Женският народен

хор. Като прелюдия към него
чаровната водеща Михаела
Христова припомни евангелския разказ за раждането на
Иисус Христос.
Възпитаниците на хореографа Мирослав Аспарухов
представиха танцови композиции от четири фолклорни
области на България - „Пирински танц“, „Родопски
танц“, „По гроздобер“ и
„Копаница“, формацията за
шлагерни песни с ръководител Валентин Иванов изпъл-

ни „Тиха нощ, свята нощ“,
„Рождество Христово“ и
„Звънят звънчета“, а „славеите“ на Юлияна Антимова
- „Коледна песен”, „Мама
Георги дума” и „Баба винце
пила”.
В знак на уважение и благодарност за създаденото
празнично настроение, артистите, взели участие в
музикалния спектакъл и в
коледния концерт, получиха красиви подаръчни комплекти от Община Мездра.

Благотворителен базар Читалища подредиха кулинарна изложба
Навръх Никулден по стар
в подкрепа на талантливи деца стил
читалищата в община
Мездра подредиха коледна

На прага на един от най-светлите православни празници
- Рождество Христово, в Иновативно основно училище “Св.
св. Кирил и Методий” - Мездра
организираха благотворителен коледен базар под наслов
“Дай малко, направи много!“.
Предпразничната инициатива
обедини в обща кауза ученици,
учители и родители.
По време на базара се предлагаха за продажба на символична цена ръчно изработени
сувенири, лакомства, коледни
картички и украса. Събраните
средства ще бъдат заделени

във фонд за подпомагане на
талантливи възпитаници на
учебното заведение. Само за
броени часове децата успяха
да съберат сумата от 476,13
лв. Главният инициатор и организатор на благотворителния базар Елеонора Бутакова
сподели, че артикулите, които
учениците не са успели да
продадат, ще бъдат предоставени на доброволците от Клуб
„Приятели на БМЧК“, а те от
своя страна ще ги предложат за
продажба в организирания от
тях благотворителен базар под
наслов „Панаир на добротата“.

Децата на Община Мездра

Сияна, 7 г.
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кулинарна изложба. С постни ястия, салати и тестени
изделия, които неизменно
присъстват на бъднивечерската трапеза, в нея се включиха културно-просветните
средища в Боденец, Брусен,
Върбешница, Горна Кремена, Дърманци, Елисейна,
Зверино, Зли дол, Игнатица,
Крапец, Лик, Люти брод,
Моравица, Оселна, Ребърково, Руска Бела, Типченица и
Царевец.
Сред тях бяха характерните за празничната софра на
Бъдни вечер пълнени чушки
с боб и с ориз, различни видове лютики, баници с тиква, сирене и локум, обредни
хлябове. На празничната
трапеза не липсваха също
сушени и пресни плодове,
разнообразни сладкарски
изкушения.
Особен интерес предизвикаха пълнена тиква с плодове и орехи на НЧ „Пробуда-1928“ - Върбешница,
печен лук с червен пипер,
приготвен по оригинална
рецепта от НЧ „Просвета-1928“ - Царевец, салата
с червено цвекло, морков и
бяла ряпа на НЧ „Просвета-1925“ - Ребърково, печена
тиква с мед, орехи и канела
на НЧ „Факел-1926“ - Зверино и салата „Снежко“ на
НЧ „Н. Й. Вапцаров-1919“
- Игнатица.
Празнично настроение на
събитието придадоха малките коледари от I „б“ клас в
ОУ „Христо Ботев“ и група-

та за художествено слово при
Центъра за подкрепа за личностно развитие с ръководител Лилия Христова, които
рецитираха коледни стихове

и изрекоха благословии за
здраве и берекет.
Първолаците и участниците в кулинарната изложба
бяха поздравени от зам.-кме-

та инж. Николинка Кътовска,
която им благодари за положеното старание, пожела им
весели празници и им връчи
символични подаръци.

Фотоескиз
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