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“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

ДЕЛИКАТЕСИ

Прочетохме за вас

Елеонора Цанова
Криводолското шосе, 

кръпка до кръпка, като 
стар кожух, не е най-
доброто място за дви-
жение, особено в гъста 
мъгла. Но дотук ма-
гистрали няма и скоро 
няма да има. Въпреки 
мразовитото време, по 
площада щъкат хора 
насам-натам, на стади-
она футболният отбор 
се готви за победи през 
идващия сезон.

Кметът Николай Ива-
нов е мотивирал целия 
екип и тук се работи 
на пълни обороти. По-
среща ни сърдечно, а 
атаката ни е директно с 
въпроса: Каква ще е за 
Криводол настъпилата 
година?

- Още в началото на 
годината, заради криза-
та и нелицеприятното 
отношение на управля-
ващите към общините, 
се наложи да преподре-
дим приоритетите си. 

В момента е важно 
това, което сме си по-
ставили като задачи, 
да го изпълним, да не 
допускаме снижаване в 
качеството на услугите, 
които предлагаме на 
нашите съграждани, да 
не стигаме до закри-
ването на общински 

дейности. Това е много 
важно за нас,  споделя 
кметът, който е един от 
успешните управленци 
в областта.

Според него те са на 
косъм и едва издържат 
да запазят тези завою-
вани с годините пози-
ции - нивото на детски-
те градини, социалния 
патронаж, инфраструк-
турата. Николай Иванов 
казва, че е нужно да се 
повишава активността 
на тяхната дейност в 
две насоки. Първото е 
използване на всички 
възможности по раз-
личните национални 
програми за заетост и 
чрез привличането на 

външни инвеститори, 
което да доведе до на-
маляване на безработи-
цата. И второ, продъл-
жаване на тази успешна 
активност, която имат 
през годините  по отно-
шение на проектите по 
различните европейски 
оперативни програми, 
които дават възмож-
ност за подобряване 
на инфраструктурата, 
за създаване на нови 
работни места, като в 
заключение казва, че 
това са главните задачи 
за финалната година на 
мандата.

Тази година в хазната 
на община Криводол 
предстои да влязат до-

пълнително 6 млн. лв. 
по различните програ-
ми.  

Осигурено е финан-
сирането по одобрен 
проект на общината за 
изграждането на ста-
диона и залесяването 
на близо 900 декара 
общински гори. В мо-
мента очакват до месец 
крайното решение по 
два внесени и одобрени 
проекта - за благоустро-
яването на половината 
от селата в общината 
и за довършване на 
предпазната дига на 
река Ботуня в центъра 
на Криводол, с което се 
решава проблемът със 
сигурността при навод-
ненията. Тези проекти 
са за близо два милиона 
лева.

(Продължава на 2-а стр.)

6 млн. лева очаква Криводол
по различни програми

Работи се на 
пълни обороти

Инж. Николай 
Иванов, кмет 
на община
Криводол: 

Морски орел в Кошава

►На 3-а стр. в "Цветно"

Румен Леонидов

Ако все още Бог е в наличност, знам, 
че духът на Йордан Радичков е заел от-
реденото му място до престола на све-
тия Отец. Това стана на 21 януари 2004 
г., когато душата му на ощастливен вра-
бец отлетя към безкрайните простори… 
Но книгите му останаха при нас и чрез 
тях българската нация получи неръкот-
ворен дар, нужен й за идните години на 
страдания, лутания, морален разпад и 
жадуване на единение.

Едва ли има читав български дом, в 
който да не е кацнала поне книжката му 
“Ние, врабчетата”. Ако отново разлис-
тите необичайните му светове, ще усе-
тите как душата ви, с навити крачоли, 
нерешително ще запристъпва в потока 
на спокойствието и плахо ще започне 
да се оглежда във водното огледало на 
спомена. И ще почне да търси цветни 
речни камъчета по дъното му. И накрая 
съвсем по детски ще клекне да ги изби-
ра и събира.

Точно това се нарича пълно причас-
тие между творец и сътворение. Тук 
няма екшън, психо или шоу – но го има 
простосмъртния човек. В чародейните 
си текстове той плавно ни въвежда в 
своя равномерно дишащ свят и най-
подробно го разглежда през лупата на 
сърцето си. Разглежда го и ни го раз-
казва – като увеличава миниатюрните 
неща, за да прогледнем, да не останем 
слепи към тях, а виждащи и невидимо-
то.

Мъдрецът живееше в елегията на 
безпричинната скръб, особено необяс-
нима за рядко скърбящите. Притворете 
очи и се вижте отстрани през зениците 
на настоящето, не сме ли досущ като 
ония негови жаби, които се опитват да 
пресекат магистралата на бита, без да 
ги сгази някой огромен автовлак? Дали 
това е посоката към нашето изцеление 
и изкупление?

Присетете се и отново прочетете пре-
чистващите четива на простосмъртния 
ни пророк. Защото сянката на малкия 
ни живот също може да бъде голяма…■

В. “Живот и здраве”

Елегия по 
Радичков
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Кметът на Враца д-р Костадин Шахов 
определи краен срок за кметовете на 

малките населени места, най-късно до вторник 
да заявят бройки на безработни за обучение 
по оперативната програма за заетост, съобщи 
„Враца Плюс".

По време на редовна работна среща със 
селските първенци стана ясно, че само 12 от тях 
са подали заявки за обучение на общи работници 
по поддръжка, градинар-озеленители и еколози. 
За Община Враца към момента са предвидени 
140 места. Кандидатите ще бъдат обучавани 
в рамките на 300 часа т.е. около 2 месеца и 
половина и държавата отпуска за всеки от тях 
по 1250 лева. Програмата предвижда след това 
същите хора да бъдат наети на едногодишен 
трудов договор с 8-часова дневна заетост, с 

минимална работна заплата и всички осигуровки.
„Навсякъде, където ходихме и се срещахме 

с хората в края на миналата година основният 
проблем се оказа безработицата. Сега е време 
да им обясните какво е оперативна програма 
и възможностите, които дава. Още повече, че 
с управителя на „Автобусни превози" Георги 
Яков постигнахме договореност хората да не 
дават нито стотинка от джоба си за транспорт, 
за да посещават курсовете във Враца", заяви д-р 
Шахов. 

Парите ще осигурява Община Враца. Мярката 
е предприета, тъй като при първия обучителен 
курс хората се оплаквали, че трябвало да плащат 
билетите, а разходът бил непосилен за повечето 
от тях. 

Сега на транспортната фирма ще се 

издължава Община Враца, а парите ще се 
връщат в общинската хазна, когато пристигне 
предвиденият за транспорт държавен превод. 
„Основен проблем беше, че парите се превеждат 
по- късно. Сега този проблем е решен. Общината 
дори има възможност, ако парите по осигуряване 
на работните заплати на хората след наемането им 
се забавят, да поеме първите 1-2 месеца на същия 
принцип.", категоричен бе д-р Шахов.

Подробностите бяха обяснени още веднъж 
на селските кметове лично от директора на 
Бюро по труда - Враца Маргарита Ангелова 
и ръководителя на звено „Временна заетост" 
в общината Васко Василев. Експертите бяха 
категорични, че това е реален шанс за хората от 
малките населени места и кметовете би трябвало 
да се възползват максимално.■

Община Враца предприе
нови мерки срещу 
безработицата в селата
По оперативна програма за заетост ще се обучават общи 
работници по поддръжка, градинар-озеленители и еколози Д-Р КОСТАДИН ШАХОВ

Във връзка с изработването на 
два проекта за кандидатстване 

по Оперативна програма „Регио-
нално развитие” 2007 – 2013 г. на 
ЕС Община Мездра организира 
кръгла маса за обсъждане на про-
ектни идеи и предложения. Първият 
проект, чието работно заглавие е 
„Free fest: Магията на Мездра”, е 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Приоритетна 
ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, операция 1.1: 
„Социална инфраструктура”, схема 
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкре-
па за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития”, а 
вторият проект е за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
по Приоритетна ос 3 „Устойчиво 
развитие на туризма”, операция 
3.1: „Подобряване на туристи-
ческите атракции и свързаната 
с тях инфраструктура”, схема 
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа 
за развитието на природни, култур-
ни и исторически атракции”. 

В дискусията се включиха пред-
ставители на общинската админи-
страция, секретари на читалища 
и директори на училища, ръково-
дители на културни и просветни 
институции, творчески колективи 
и медии. Разяснения по проекта на-
правиха кметът на общината Иван 
Аспарухов и Валентин Вълчев – ди-
ректор на дирекция „Икономическо 
развитие и хуманитарни дейности”. 
Направените предложения ще бъ-
дат взети предвид при изготвяне на 
окончателните варианти на проекти-
те. ■Слово плюс

►Нов софтуерен
продукт  за събиране
на данъци и такси
Нов софтуерен продукт 

ще обслужва събирането 
на местни данъци и такси 
в община Монтана. Систе-
мата ще заработи до края 
на месеца. Тя е по-ефек-
тивна и лесна за поддър-
жане, съобщи кметът на 
общината Златко Живков. 
Досега базата данни на 
данъчно задължените 
лица е обслужвана чрез 
софтуер, закупен преди 20 
г. Информацията от него 
ще бъде транслирана  в 
новата система. Едно от 
най-ценните предимства 
на новия продукт е, че 
следи сроковете  за де-

клариране на имущество и 
внасяне на дължими суми. 
При просрочия софтуерът 
отчита акт за администра-
тивно нарушение, без на-
месата на служителите. 

►Японци
преговарят за завод
Японска фирма прегова-

ря с общината във Враца 
за изграждането на завод 
за окабеляване на леки 
автомобили. Фирмата 
“Азаки” има намерение да 
открие в началната фаза 
около 500 работни места. 
Окончателното решение 
за бъдещия японски завод 
ще се вземе след разго-
ворите, които кметът на 
Враца д-р Костадин Шахов 
ще проведе в края на сед-

мицата.
Интерес за изграждане 

на фотоволтаична центра-
ла на терен от 4 дка има 
проявен от друга външна 
фирма. Това е едно от 
хубавите неща, които се 
очаква да се случат, заедно 
с изграждането на завод 
за сферични панели. По-
следната инвестиция и по-
строяването на този завод, 
който в бъдеще ще даде 
препитание на 120 човека, 
обаче ще наложи премест-
ване на далекопровод, 
собственост на ЧЕЗ, от 
отредения терен за новия 
завод.

► 8 реализирани проекта
Врачанската община 

през миналата година е 

разработила 20 проекта, от 
които 8 вече са реализира-
ни. 6 проекта са в оцени-
телната комисия, а 2 чакат 
още от октомври 2009-а  и 
за тях няма резултат,  за-
яви д-р Костадин Шахов. 
Осъществените проекти са 
на стойност над 1 млн. лв. 
Неодобрени са само 2 про-
екта, по които Врачанската 
община е дала своите въз-
ражения, в процес на под-
готовка са 4 нови проекта. 
Един от най-атрактивните 
проекти - “Подобряване 
на туристическите атрак-
ции и инфраструктурата 
на пещерата “Леденика”, 
на стойност над 6 млн. 
лв., поради промени в 
нормативните документи 

и включването в него на 
ново строителство беше 
отхвърлен и до средата на 
февруари т. г. общината 
ще кандидатства отново с 
него.

►Община Монтана
с ново отличие
Грамота за най-добро 

изпълнение на проект по 
оперативна програма “Ре-
гионално развитие” получи 
Монтана. Наградата е за 
изграждането на югозапад-
ния вход на града – един-
ствения път, направен през 
миналата година в облас-
тта. 

Евросредствата са израз-
ходвани целесъобразно и 
прозрачно. За пътя общи-
ната получи 1 млн. лв. ►
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Кръгла маса за 
проектни идеи
и предложения

В Мездра

(Продължение от 1-а стр.)
Кметът съобщава, че общината няма неодо-

брен проект през миналата година. Могат да 
се похвалят и със стопроцентното приемане на 
разработените от екипа  внесени проекти. А 
осигурените чрез проекти пари надвишават дори 
бюджета на общината. За изминалата година 
Николай Иванов има едно определение - изклю-
чително трудна от бюджетна гледна точка. Не 
скрива, че имат неразплатени ангажименти към 
доставчици, за капиталови разходи, но пък нямат 
забавени плащания на работни заплати и оси-
гуровки, както и за издръжката на общинските 
дейности. Прогнозира, че настоящата година ще 
е много по-тежка  и се моли дано орязаният бю-
джет не ги принуди отново да съкращават хора 
от администрацията. Аргументите му са, че тук, 
в общината, за разлика от държавните ведомства, 
всеки чиновник контактува пряко с гражданите 
и извършва реални услуги на хората. Всяко на-
маляване на капацитета на общините ще доведе 
до влошаване качеството на работата с хората, 
смята той.

Като областен лидер на социалистите, на въ-
проса в кондиция ли е областната структура на 
БСП за задаващите се двойни избори, местни и 
президентски, Николай Иванов беше категори-
чен: “Подготвени сме за  участие и спечелване 
на явно трудните избори, всички тежки въпроси 
и проблеми вече са зад нас. Врачанските общин-
ски партийни организации са мобилизирани за 
изключително важните избори, които ни очакват  
и вярвам, че с капацитета, който имаме като пар-
тия и натрупания опит през тази година и поло-
вина след изборите през 2009-а, когато прежи-
вяхме много тежки моменти и изпитахме много 
горчилка, мисля, че отново сме основният играч 
и това ще го докажем на изборите.”■

Работи се на
пълни обороти

 Кметът на община Мездра Иван Аспарухов направи разяснения по 
проекта. СНИМКА: В. "МЕЗДРА XXI ВЕК"



Областният уп-
равител на Враца 
Пепа Владимирова 
предприе мерки за 
интеграция на ромите 
в областта. Албена 
Кисьова, експерт по 
етнически и демо-
графски въпроси, 
проведе срещи с 
роми-гимназисти от 
селата Девене и Три 
кладенци за разясня-
ване на възможността 
да продължат да учат 
висше образование 
след гимназия. Това 
е по програмата на 
Ромския образова-
телен фонд и “Отво-
рено общество” за 
подпомагане с пари 
на роми-студенти. 
Стипендиите, които се 
осигуряват, са 80 евро 
на месец в рамките 
на една академична 
година. Срещите са 
проведени в сгради-
те на читалищата на 
двете села при голям 
интерес. Присъствали 
са предимно родите-
лите и семействата на 
гимназистите. Заедно 
с Албена Кисьова в 
Девене и Три кладен-
ци участие са взели 
и две студентки ром-
ки, членове на Клуб 
„Роми-студенти” във 
Враца. Галина Петро-
ва учи в Медицинския 
колеж във Враца, а 

Валентина Кочева 
следва „Маркетинг” в 
Стопанската акаде-
мия в Свищов. Те са 
акцентирали на моти-
вацията на подраства-
щите да продължат 
образованието си и на 
подкрепата от страна 
на семейството, коя-
то е задължителна и 
важна. Родителите 
задавали много въ-
проси. Ще се връщат 
ли парите, ако студен-
тът прекъсне да учи, 
и дали тези пари са 
достатъчни за един 
студент, са били част 
от питанията. 

Документи се пода-
ват от февруари до 
април. За стипендии 
могат да кандидат-
стват и абитуриенти, 
които тази година ще 
бъдат кандидат-сту-
денти. При постъпва-
нето си във ВУЗ те ще 
получават стипендии 
още от първия месец.  
Още след първото 
посещение в Баница 
на 27 декември,  две 
майки на гимназисти 
са питали за тази про-
грама”, казва Албена 
Кисьова. 

Освен информация 
в дискусията при ви-
зитите са раздадени 
и печатни материали. 
Ще бъдат посетени 
общо 32 населени 

места от Врачанска 
област.

Пепа Владимирова 
изпрати и свои хора 
на посещение при 
настанените в поме-
щенията на бившето 
ХЕИ на 30 ноември 
45 роми. Визитата 
установи, че ромите 
пазят и стопанисват 
добре помещенията, 
които Областна адми-
нистрация предостави 
на Община Враца. 
По време на провер-
ката част от ромите 
се бяха заели да 
хигиенизират общия 
коридор. В момента 
общината е събрала 
документи във връзка 
с картотекиране на 
граждани и предстои 
заседание на коми-
сия. Комисията ще 
излезе с решение за 
временно настанява-
не. На базата на тези 
документи ромите ще 
могат да получават 
вече и енергийни по-
мощи. 

В сградата, където 
те са настанени сега, 
ЧЕЗ са монтирали 
и два електромера. 
Всяко домакинство е 
отделено към тях със 
свой електромер. Част 
от 12-те семейства 
се топлят на дърва, а 
другите на електрое-
нергия. ■

Крум Крумов

С много веселие и 
традиционните за 

Василовден ястия – 
печена гъска, пълнени 
сармички, баница, 
баклава и т.н., ромите 
в Монтана отбелязаха 
своята Нова година на 
14 януари.
Гости на празника 
в ромските 
квартали „Огоста” 
и „Кошарник” бяха 
кметът на Монтана 
Златко Живков 
и бизнесменът 
Борислав Великов. 
Над 300 деца ги 
сурвакаха за здраве 
и получиха от тях 
дребни пари. Великов 
раздаде и малки 
подаръци на децата.
На 15 януари по 
повод ромската Нова 
година в ресторант 
„Житомир” в Монтана 
бе организирано 

честване на Банго Васил с участието на ромския елит от 
региона. Гости на проявата бяха кметовете на Монтана 
и Видин Златко Живков и Румен Видов, депутатите от 
Монтана Димитър Аврамов, Янаки Стоилов и Любомир 
Иванов. За доброто настроение на празнуващите се 
грижеха Софи Маринова и оркестър „Кристали”. ■
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младежки страници
на  “СЛОВО плюс”

®

Стотици ромски деца 
сурвакаха Живков и 
Великов на Василовден
Инициатива
за интеграция
на ромите 

Първолета Цветкова
Агенция “Стандарт нюз” 
Едра граблива птица от вида морски 

орел долетя и се засели на брега на Ду-
нава при село Кошава, съобщиха от Реги-
оналната инспекция за околната среда в 
Монтана.

Екземплярът е бил засечен при напра-
веното среднозимно преброяване на во-
долюбивите птици.

Морският орел, който е включен в чер-
вения списък на световнозастрашените 
видове, се среща в България изклю-
чително рядко. В цяла Европа гнездят 
около 5000 двойки, но в западната и част 

видът почти е изчезнал.
1928 птици от 15 вида са преброени по 

българския бряг в западния участък на 
Дунава. Покрай язовир “Огоста” живеят 
3318 птици от 21 вида. При  Лом е забе-
лязан къдроглав пеликан, а между Ново 
село и Връв – 5 неми лебеда. Останалите 
са речни чайки, големи гларуси, качула-
ти потапници, малък гмурец, звънарки. 
Най-много са били зеленоглавите патици, 
лиските и големите корморани.

Преброяване на водолюбивите птици 
посред зима се извършва в цяла Европа. 
У нас то е дело на МОСВ и Българското 
дружество за защита на птиците.■

Морски орел
се засели
в Кошава
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Вокалната група с композитора Хайгашот Агасян на награждаването на 
“Лачени обувки”

ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС “НИЕ, ВРАБЧЕТАТА”

Призьори на
“Лачени обувки”

Вокално студио „Детски смях” от Обединен 
детски комплекс «Ние, врабчетата»  - Мон-

тана спечели  I награда на 18-ия международен 
фестивал на изкуствата „Лачени обувки” в Бер-
ковица.

Малките певци, които се представиха с песни-
те „Синди” и Асерехе”, грабнаха приза в състе-
зание с 12 вокални групи от страната. 

С втора награда в първа възрастова група бе 
удостоена Габриел-Емануела Дренски от вокал-
ното студио при ОДК. Първа награда в тази въз-
растова група журито не присъди. Шестгодишна-
та Габи се пребори с конкуренцията от 18 деца 
на възраст от 5 до 8г. Тя се представи с песните 
„Голяма” и „Кукла на конци”. 

Поощрителна награда в трета възрастова 
група получи и тринадесетгодишния Борислав 
Вълов от ОДК, който изпълни песните „Душа” 
на Диана Експрес и „ My Life Would Suck Without 
You” от репертоара на Кели Кларксън. Борислав 
се представи отлично, за което получи бурните 
аплодисменти на публиката.

Жури с председател композиторът Хайгашот 
Агасян, оценяваше изпълненията на над 150 
певци в разделите индивидуални изпълнители и 
вокални групи. 

Общо над 644 деца от България  участваха в 
категориите танцово изкуство, изобразително 
изкуство, театър и музика в изданието на „Ла-
чени обувки” – 2010 г. Поради проблеми с ви-
зите, съставите от Сърбия и Русия, дали заявки 
за участие, не успяха да участват в проявата. 
■Слово плюс

Вчера имах рожден ден 
и за подарък ми подне-

соха илюстрована енцикло-
педия с богатствата по света. 
Когато останах сама, я пре-
листих и попаднах на съкро-
вище на английска кралица. 
Бяха наредени едно до друго 
много стар часовник, монети, 
брачна халка и една краси-
ва корона. На пръв поглед 
нищо особено. Но изведнъж 
ме осени идея - оказа се, че 
всичките те имат по нещо 
общо – кръглата 
им форма. Дадох 
си сметка, че 
кръгът всъщност 
ни заобикаля 
навсякъде – като 
започнем от кръ-
говрата на живо-
та, минем през 
това, че Земята е 
кръгла и стигнем 
до тези вещи на 
английската кра-
лица. Наистина 
най-загадъчното 
нещо е кръгът. 
Неслучайно споме-
нах за колелото на 
живота.Последното 
ни сграбчва с неумо-
лимите си лапи и ни 
пуска чак при смър-
тта ни. Слава богу, 
не му липсва разноо-
бразие – като карти-
ни от калейдоскоп се 
редуват тъга и ра-
дост, щастие и скръб, любов 
и омраза. Какво бихме пред-
ставлявали, ако можехме да 
се погледнем отстрани? Щя-
хме да приличаме на онова 
хамстерче, което се върти в 
своето колело, докато най-
накрая разбере, че всичко е 
измама и слезе от него. За 
съжаление, когато най-сетне 
и ние осъзнаем това, вече е 
станало твърде късно. 

Друга особеност на кръга 

е, че няма край. Да вземем 
за пример брачната халка 
на английската кралица. Ис-
тината е, че никой не знае 
как става така, че попадаме 
в омагьосания кръг на лю-
бовта, а впоследствие – и на 
брака. Освен безименния 
пръст, след време халката 
превзема ума и портфейла 
на нищо неподозиращата 
жертва, която, подобно на 
муха, се оплита в изкусно на-
правената мрежа на паяка. 

Нищо чуд-
но тогава, 
че толкова 
трудно се 
разтрогва 
брак. Раз-
трогването 
му коства 
също 
толкова 
усилия на 

човека, колкото и на мухата 
да се освободи от мрежата. 
На това му се казва да си в 
омагьосан кръг или в „Пара-
граф 22”.

Един огромен кръг е и 
Земята, приютила в себе си 
подземни богатства, които, 
подобно на мислите на чове-
ка, излизат наяве само ако 
нещо ги предизвика. А ние, 
хората, ровим в човешката 
душа и в земните недра, като 

търсим там отговори, с които 
да запълним белите петна на 
неведението си.

И все пак, кралицата... Тя е 
живяла върху кръглата земя, 
носила е кръглите си вещи, 
борила се е с колелото на 
живота, а то я е захвърлило 
и предало в ръцете на при-
родния кръговрат. Ето, тя е 
имала пари, корона, брак, 
власт над народа. Но най-
големият й враг, както и за 
нас, се е оказал часовникът 

й. Въртели са се 
в кръг стрелки-
те му, бавно и 
неумолимо и са 
довели най-на-
края старостта. 
Странното в този 
случай е, че ча-
совникът отдавна 
е спрял, но не и 
времето със своя 
побратим - смър-
тта. Кралицата, 
като представи-
тел на богатите, 
е имала всичко, 

но не и контрол над тези 
неща, защото те са част от 
кръговрата на живота...

Пари, корони... Ако имаш 
едното, имаш и другото. И 
двете, лъскави и кръгли, от 
край време са привличали 
като магнит хората, изваж-
дайки наяве най-лошите им 
качества. Болезненото же-
лание да ги имаш е погубило 
може би повече хора, откол-
кото епидемиите.

Най-накрая затворих книга-
та. От всичко това стигнах до 
извода, че ние живеем с ма-
гията на кръга – ту черна,ту 
бяла, но винаги движеща 
сила, перпетуум мобиле на 
живота около нас.

(Есето е спечелило кон-
курса за учители-творци 
на „Анубис“ , „Булвест“ и в-к 
„Сега“ през 2009 г.)

В края на миналата седмица във Враца при-
ключи младежки международен проект. Ини-
циативата е под наслова  „Мрежа от градове 
партньори” и се реализира между младежи от 
Враца, немските градове Хайлброн, Франк-
фурт-Одер и полския град Слубице от 2008 го-
дина. 

През двегодишния период на проекта ре-
довно бяха провеждани летни лагери, мла-
дежки конференции, фотопленери, нарече-
ни  РаnODERama, спортни семинари. 

Последната среща в рамките на проекта бе 
във Враца. По време на двудневното си посе-
щение 11-те гости от Хайлброн, Франкфурт-
Одер и Слубице се срещнаха с традиционните 
си партньори – група ученици от ЕГ „Йоан Ек-
зарх” – Враца. В рамките на визитата беше про-
веден мултимедиен семинар, в който младите 
хора от побратимените градове представиха 
мултимедийни презентации за ползотворното 
сътрудничество през последните две години. 
В залата на Община Враца, три работни гру-
пи създадоха един общ мултимедиен продукт с 
много снимков материал за реализирания про-
ект, който приключва на 22 януари 2011 г. След 
ползотворната работа, гостите присъстваха на 
закриването на изложбата „Слубфурт”. Врачан-
ските ученици представиха подробна инфор-
мация за историята и природните и културни 
забележителности на града. Гостите посетиха 
Регионалния  исторически музей във Враца, 
разгледаха двете емблематични врачански 
кули - Куртпашовата и Кулата на мешчиите, 
както и църквата”Св. Николай”.■Слово плюс

Във Враца 
приключи 
международен 
младежки проект

тел. 096 306 969 GSM: 0886 922 092

Магията 
на кръга

Есе от Румяна 
Кръстева, Враца



Ако имаш желание
да учиш, нищо не
може да ти попречи
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Преди 62 години 
в търговската 

гимназия  на Монтана  /
тогава Михайловград/ 
завършиха едновремен-
но два випуска. Дипло-
мите на учениците от 
единия випуск удосто-
веряваха, че притежате-
лите им са завършили 
осми клас /днешният 
12-и/, а от другия се ди-
пломираха след седми. 
Този парадокс стана 
възможен  в резултат на 
направените реформи 
в образователната сис-
тема и оттогава  гим-
назията се завършваше 
за четири, вместо за 
пет години. Ние бяхме 
последния петгодишен 
курс.

Пет години по-рано, 
на 15 септември 1944-а, 
в класната стая на ІV 
“б” влязохме плахо, но 
с голямо желание да 
учим 33 деца. От село 
Хайредин бяха девет, от 
Винище се записахме 
седем. Останалите бяха 
от Фердинанд /градът 
ни все още се наричаше 
така/ и околните близки 
села. Имахме дори една 
съученичка от София. 
Класната ни ръководи-
телка Надка Тодорова 
посрещна дружелюбно 
своите ученици, от дре-

шките на  повечето от 
които, макар и усърдно 
изпрани, си личеше, 
че живеят в беднотия. 
Видимо се различаваха 
учениците от Хайре-
дин – явно родителите 
им бяха по-заможни. 
Някои  от нас бяха по-
големи, защото бяха 
пропуснали една, две, 
или три години преди 
да продължат образова-
нието си.    

Времената бяха труд-
ни, затова и на нас не 
ни беше лесно. Сменя-
ше се обществено-ико-
номическата система. 
Съветският съюз току 
що бе обявил война на 
България. Властта се 
взе от Отечествения 
фронт. Бащите на мно-
го от нас отидоха да до-
вършват войната срещу 
хитлеристка Германия. 

На родителите ни беше 
трудно да свързват два-
та края. 

Много от дотогаваш-
ните учебници бяха из-
хвърлени от употреба. 
Почти до завършването 
ни учителите не можа-
ха да решат проблема с 
учебниците. Налагаше 
се да си водим записки 
от преподаваните ни 
уроци. Сутрин за закус-
ка ни раздаваха по една 
чаша сухо мляко в го-
реща вода. Останалата 
храна си осигурявахме 
сами – кой каквото си е 
донесъл от село.

Но когато имаш же-
лание да се образоваш, 
много трудно нещо 
може да ти попречи. 
Винаги ще си спомням 
за Перо Чимев / Петър 
Стоянов Чимев/.  Беше 
сираче, отгледан от 

баба си и дядо си. Той 
никога не е получавал 
друга оценка освен 
шестица от началото до 
завършването на гим-
назията. Помагаше и на 
другите, като се включ-
ваше в кръжоците и 
като отделяше време 
за някои съученици, на 
които им беше по-труд-
но. Перо почина в края 
на 2008 година. 

Години след за-
вършването на нашия 
випуск, гимназията бе 
преместена в сграда на 
мястото на говеждия 
пазар до Черния мост. 
В старата и сграда беше 
настанен завод “Акус-
тика”. Но ние винаги 
ще си останем  нейни 
възпитаници. Съжаля-
вам само, че не можа-
хме да се организираме 
да се срещнем. През 

1989 година / тогава се 
навършиха 40 години 
от дипломирането ни / 
разговарях  по идеята 
за среща на випуска  
с Христо Казаков, с 
Първан Наков от Славо-
тин,  с Венета Крумова. 
Но до среща така и не 
можахме да я докараме. 
Може би защото отново 
се появиха проблеми 
в битието ни  –   пак 
започнахме да сменяме 
обществено-икономиче-
ската система. А може 
би причината е в това 
, че  не  установихме 
навреме тази традиция, 
която други  училища  
отдавна имат. 

Не съм информиран, 
но вероятно и  търгов-
ската гимназия събира 
в определен ден би-
вшите си възпитаници. 
А ако не го прави, бих 

си позволил да подсетя, 
че от това има и нужда 
и полза. Не толкова за 
нас, бившите, колкото  
за тези, които днес се 
учат в нея. 

Спомням си, че още 
когато аз бях ученик, 
един ден, тръгвайки  
си за село видях, че се 
събират много хора в 
двора и. Оказа се, че  
това се бивши нейни 
ученици. Значи, още 
тогава традицията е 
съществувала...

Тази година се на-
вършват 62 години 
от дипломирането на 
“последния осми клас”.  
Дано през 2011 да са 
здрави и жизнени  ос-
таващите все по-малко 
негови ученици, които 
през 2010  навършиха  
80 години! Защото има 
още   какво да разказват 
на своите внуци.

 А на днешните уче-
ници сигурно не им е 
по-лесно от проточилия 
се прекалено дълго нов 
преходен период, ма-
кар че проблемите им 
вероятно са по-други. 
Уверен съм, че ще се 
справят, така както се 
справи някога  моят 
съученик Перо.
Записа: 
Станислав Станчев

Спомен на Псалтир Иванов,
завършил Търговската гимназия
в Михайловград, днес Монтана, през 1949 г.

Концерт – 
лектория в 
Криводол

На 20 януари 2011 г. в читалище „Н. Й. 
Вапцаров-1924”- гр. Криводол, децата от 
всички детски градини на територията на 
общината имаха първа среща с музика-
та. 

С концерт – лектория гостуваха струнен 
музикален квартет при Държавна фил-
хармония Враца. Лектор беше Валери 
Вачев – диригент, който запозна малчу-
ганите със струнните музикални инстру-
менти – цигулка, виола и виолончело. 
Децата – зрители, заедно с водещия, се 
превърнаха в участници в представле-
нието. Те се забавляваха и научиха нови 
неща за музикалното изкуство, възпри-
емайки жива музика. Децата чуха пиеси 
от Пърсел, Моцарт, Шуберт, Големинов и 
Чайковски. Концертът – лектория завър-
ши с песента „Шаро и първият сняг”, коя-
то децата изпълниха заедно със струн-
ния квартет. 

Мероприятието е част от запланувани-
те дейности на библиотеката към читали-
щето за запознаване на подрастващите с 
музикалното изкуство. На 27 и 28 януари 
предстои провеждането на две лектории, 
свързани с 255 годишнината от рождени-
ето на великия композитор Моцарт. ■

Деинституционализацията на деца и младежи 
с умствена изостаналост беше основната 

тема на проведената работна среща. в Община 
Берковица. 

Поводът за срещата беше представянето на 
проект “Детство за всички”, който се реализира 
по Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”.

Участници във форума бяха координаторът 
на проекта за област Монтана Илина Гечовска, 
директорът на ДДМУИ гр. Берковица Борислав 
Петров, директорката на ДСП Берковица Петя 
Христова, началник отдел “Закрила на детето” 
към ДСП – Силвия Антонова , Цветелина Шейно-
ва – соц. работник и Юлия Евгениева – н-к отдел 
“Човешки ресурси, социална, етническа и демо-
графска интеграция”.

Бяха представени основните дейности по реали-
зирането на проекта. Бенефициент е Държавната 
агенция за закрила на детето, а партньори в на-
чинанието са Агенция за социално подпомагане 
и Министерство на здравеопазването. Част от 
предстоящите дейности са: анализ на институции-
те, извършване на комплексна оценка на децата с 
увреждане, организиране на кампания за прием-
на грижа и ден на отворени врати.

Бяха обсъдени възможностите за предлагане 
на нови социални услуги в общността за децата с 
увреждане.

Планирана е среща на екипа по проекта през 
март 2011 г. относно анализа на институциите.■

Европроект
“Детство за всички”
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Страдащите от самота са подложени 
на не по-малка опасност от любителите 
на цигарите и алкохола. Такива са 
данните от изследване, проведено от 
учени от Университета ''Бригъм Янг''. 
Алкохолизмът, пушенето и вредната 
храна разрушават здравето. Но също 
толкова вредно е и чувството за самота и 
изоставеност. Учените провели подробен 
анализ на показания при голям брой хора. 
В изследването взели участие повече от 
300 000 души.

Анализирайки данните учените стигнали 
до следния извод: подкрепата от роднини 
и близки хора помага на човек да запази 
здравето си и увеличава с 50 на сто 
шансовете му да доживее до старост.

Съответно, чувството на самота вреди 
на здравето. Според своето негативно 
въздействие то е равно на изпушването 
на 15 цигари на ден или системна 
злоупотреба със спиртни напитки. 
Липсата на общуване и подкрепа са 
много по-вредни от затлъстяването. 
Учените предполагат, че това може да се 
отнесе към основните рискови фактори 
от преждевременна смърт. Един от 
авторите на изследването обяснява този 
феномен. Хората, които имат близки и 
роднини, усещат своята отговорност към 
тях. А липсата на общуване дава точно 
противоположния резултат.

Психолози твърдят, че много от 
самотните хора са склонни към 
напълняване. Според Мери Джо Рапини, 
психотерапевт от Центъра по контрол 
на теглото в Хюстън (САЩ), хората се 
опитват с ядене да заглушат чувството 
на емоционален дискомфорт. Те се 
чувстват самотни и потиснати и именно 
в яденето виждат своя антидепресант. 
Действително за известно време храната 
може да приглуши душевната болка и 
да забравите за самотата си. Но много 
скоро възникват допълнителни проблеми, 
свързани с качването на килограми. 
Хората започват да страдат за външния 
си вид, изпитват чувство за вина и още 
повече се потапят в своята депресия.

Д-р Мери Джо Рапини забелязала, че 
емоционалният дискомфорт най-добре 
се преодолява като се следват съветите 
на добри специалисти. Много помага в 
случая самоизразяването чрез изкуството 
- рисуване, писане на стихове, разкази, 
театрални етюди, шаржове.■

Мара Донева
Стоим в тая стая и не си 

говорим. Заобикаляме се с 
погледи и се разминаваме грубо 
на вратите. Компютрите ни са 
щитове, зад които се крием. 
Никой не напада.

Неделя. Слънчево е. Спахме 
до късно и денят обещаваше да 
е хубав. Обещания мразя. Аз 
нямам какво да обещая, защото 
нямам нищо.

Стоим си в стаята, която се 
опитваме да направим уютна от 
едно известно време, но навън 
е студено и вътре топлината 
не ни се получава. Някаква 
манекенка разказва за себе си и 
за това колко е красива. Аз пък 
съм депресирана, напълняла и 
със злокобно изгризани нокти.

Не бива да се гледат женски 
предавания. Напрягат много. 
Опъват кожата на някаква, 
докато друга обяснява колко е 
важно да откриеш себе си. Къде 
да се търся? Не помня къде 
съм се оставила. Не мога да си 
звънна, за да се намеря. Нямам 
батерия.

Стоим в тая стая и не си 
говорим. Заобикаляме се с 
погледи и се разминаваме грубо 
на вратите. Компютрите ни са 
щитове, зад които се крием. 
Никой не напада.

Телевизорът говори силно 

с дразнещите гласове на 
рекламите и със слузестото 
маниерничене на жени, които 
говорят умалително за всичко. 
Имат красиви дрехи и лица. Не 
знам дали се будят така. Аз се 
будя по пижама. Чорлава. Не 
приличам на нищо. Сигурна 
съм, че той не ме иска. И аз да 
бях, и аз нямаше да се искам.

Вероятно съм се отказала от 
себе си. Явно наистина и аз 
самата не се искам вече. Искам 
да съм някой друг. Трябва да 
съм някой друг. Докато аз си 
пиша тия глупости, той пуфка 
пред неговия си компютър и 
иска да се справи с настройките 
на някакъв рутер, който му 
скъси живота. 30-те секунди 
щастие ги няма. А днес 
изглеждаше, че може да ги има.

Станах от дивана, за да 
повърна. Не знам защо, но ми 
се доповръща ужасно много. 
Не съм яла от два дни като 
хората. И храната вече не ми 
е интересна. Не разбрах какво 
повърнах. Някакво отчаяние и 
разочарование от мен самата 
вероятно. Сетих се поне да си 
измия зъбите. Не че имаше 
значение. Днес няма да се 
целувам с никого.

Може би няма да мръдна 
от дивана. Скоро съвсем ще 
се срасна с него и ще умра 
от глад и обездвижване. А, 

и от цигарите. Пуша ги една 
след друга. Когато тръгнат 
да ме вдигат от дивана за 
погребението ми, ще трябва да 
режат плътта ми от дамаската. 
Сигурна съм. Или може и да 
не си правят труда и да ме 
погребат в гроб за слон заедно 
с дивана. И без това съвсем 
скоро ще достигна размерите на 
малко слонче.

Гледам нагоре и виждам 
дъното. И му се радвам. 

Има прекрасни цветове. Дори 
дъното ми се струва като дъга. 
Толкова е тъмно под него.

Замислям се дали да не си 
извадя сърцето с голи ръце и 
да го плясна на монитора му. 
Вероятно няма да му направи 
впечатление. 

Ще го вземе с два пръста и 
ще забърше отвращанието си 
с някой от гадните оранжеви 
парцалчета, дето се мотаят из 
кухнята.

Не съм сигурна дали може да 
се направи нещо. Минали са 
едва три месеца, а май не сме 
щастливи. А в началото беше 
друго.

Днес изтръпвам на всичко. А 
пък по телевизията ядат супа 
топчета с манекенки по хавлии. 
WTF?

P.S. Стана и пусна радиатора. 
Преди като ни беше студено, 
идваше да се прегръщаме.■

Преди се прегръщахме, 
сега пускаме радиатора

Колко е 
страшно да
си самотен

От webcafe.bg

Марио Тодоров
За такава се опре-

деля настоящата 2011 
година. Според китай-
ския календар година-
та започва на 3 фев-
руари. Астролозите 
смятат, че тази година 
ще бъде тържество на 
справедливостта. Кой-
то незаконно е завла-
дял чуждо имущество, 
може да го загуби. 
Кризата ще продължи 
да ни мъчи, но краят 
на годината ще донесе 
сериозно облекчение. 
Ако мечтаете да има-

те семейство, 2011-а 
е идеално време за 
това.

Според източните 
хороскопи заекът ще 
покровителства всеки, 
който има отношение 
към науката. Особено 
добра ще бъде година-
та за хората с творче-
ски професии. Децата, 
родени през тази годи-
на, ще бъдат даровити 
и доброжелателни, но 
ще се стараят да бъ-
дат независими.

Ако сте заек, иде-
ално ви подхождат 

овцата, свинята и ку-
чето. Абсолютно не ви 
подхожда петелът.

Знаменити личности,
родени през годината
на заека, са: 
Конфуций, Епикур,
Йосиф Сталин, 

Константин 
Симонов,
Фидел Кастро,
Алберт Айнщайн,
Мария Кюри,
Моше Даян,
Кристина Онасис,
кралица Виктория.■

Годината на заека 
– тържество на 
справедливостта

ЛЮБОПИТНО



Д-р Даниела Стоянова
oбщопрактикуващ лекар, 
специалист  по
Обща медицина

Работно време:
всеки работен ден
от 8,00 до 13,00 часа.
Набира пациенти.
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

Ветеринарен
кабинет
д-р Станислав Якимов 

● Рентген, ехограф, 
биохимичен анализ, 
подстригване и 
електрохирургия
● Зоомагазин –
храни и аксесоари
за кучета,
котки и гризачи

гр. Монтана,
бул. “Парта” 8

тел. 0888/543011

Словоплюс
www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339

Печатница
“БГ Принт” Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

Екип Враца 
ул.“Цв. Кръстенякова” 13 
ОКС, 3000, п.к. 140, 
тел.: 092/665 400; 0897/658 888
Екип Монтана
3400, п.к. 133,  
ул. “Пейо Яворов” 1,
бизнесцентър “Огоста”,
ет.4, тел. 096/588 292;
                   0882/ 910 550
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349
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www.traur-montana.com. 

Погребална агенция
“Траур” – Монтана
(до паркинга срещу портала на болницата)

Предлага всичко, необходимо за 
погребение и други траурни ритуали
● 2- вида погребали ковчези с цена от 38 
до над 1000 лева;
● кръстове – 6 вида от 8 до 50 лв.;
● венци – 6 вида от 15 до 60 лв.
Осигуряваме специализиран транспорт:
● на покойник – от 0,60 до 1,00 лв./км;
● доставки на ковчег от магазина до дома 
на покойника – безплатно.

Монтана, ул. “Сирма Войвода” 5
тел. 096/30 75 29, 31 37 87,  0889/51 41 12

† “БОРТОМ”  
ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ
Монтана, бул. “Трети март” 116,   тел. 096 301 110

Богат асортимент леки, лекотоварни и
специални гуми от всички видове и марки, вътрешни 
гуми, ремъци, лагери, масла, добавки и аксесоари

ГУМИ – СЕРВИЗ
Монтана, ул. “Диана” № 17,          тел. 096 329 696

Всички видове ремонти по
● ходовата част и двигател, 
● регулиране на преден, заден мост
● регулиране на фарове, 
● компютърна диагностика и много други
В магазинната част се предлага богат асортимент 
от гуми, масла, авточасти и аксесоари

Покана
Kооперация “Журналист” – гр. Монтана, кани

всички свои член-кооператори, живущи в Мон-
тана, Видин, Враца и София да вземат участие 
в годишното отчетно-изборно събрание, което 
ще се проведе на 11 февруари 2011 г. (петък) 
от 10 часа при следния 

дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет
     за работата през 2010 г.
    Докладва: председателят
2. Избор на ръководни органи.
3. Избор на пълномощници
    за Общото годишно отчетно
    събрание на ОКС Враца.
4. Други.
Събранието ще се проведе в конферентната 

зала на хотел "Огоста" в Монтана. 
Председател на УС: Параскева Маркова

Продавам
обзаведен апартамент 64 кв. метра 
в Монтана, “Младост” 1, бл. 2, етаж 6
(до Флестера)

Цена: 45 000 лв.
Справки на телефон: 

0885/318857

27 януари -
2 февруари 2011

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР ►ДОБРЕ Е ДА ЗНАЕТЕ

Еврокомисарите, 
от които можете 
да търсите помощ

Хоакин Алмуния /испанец/ - 
конкуренция.

Сийм Калас /естонец/ - транс-
порт.

Вивиан Рединг /люксем-
бургчанка/ - правосъдие, основни 
права и гражданство.

Катрин Аштън /британка/ - 
външни работи и политиката на 
сигурност.

Нели Крус /нидерландка/ - ци-
фрови технологии.

Антонио Таяни /италианец/ 
- промишленост и предприемаче-
ство.

Марош Шефчович /словак/ 
- междуинституционални отноше-
ния и администрация.

Янез Поточник /словенец/ - 
околна среда.

Оли Рес /финландец/ - иконо-
мически и парични въпроси.

Андрис Пиебалс /латвиец/ - 
развитие.

Мишел Барние /французин/ - 
вътрешен пазар и услуги.

Андрула Василиу /кипърка/ 
- образование, култура, многоези-
чие и политика за младежта.

Алгирдас Шемета /литовец/ - 
данъчно облагане и митнически 

съюз, одит и борба с измамите.
Карел де Гухт /белгиец/ - тър-

говия.
Джон Дали /малтиец/ - здраве-

опазване и защита на потребите-
лите.

Мойра Гейгън-Куин /ирландка/ 
- научни изследвания и иновации.

Януш Левандовски /поляк/ - 
бюджет и финансово планиране.

Мария Даманаки /гъркиня/ - 
морско дело и рибарство.

Кристалина Георгиева /бъл-
гарка/ - международно сътруд-
ничество, хуманитарна помощ и 
управление в кризисни ситуации.

Гюнтер Йотингер /германец/ - 
енергетика.

Йосанес Хаан /австриец/ - реги-
онална политика.

Кони Хедегаар /датчанка/ - 
действия в областта на климата.

Щефан Фюле /чех/ - разширя-
ване и европейска политика на 
добросъседство.

Ласло Андор /унгарец/ - зае-
тост, социални въпроси и социал-
но приобщаване.

Сесилия Малмстрьом /шведка/ 
- вътрешни работи.

Дачан Чолош /румънец/ - сел-
ско стопанство и развитие на сел-
ските райони.

Адресът на Европейската комисия е: 
The European Commision Balaymont, 
hue de la Loi 200, B-1040 Brussels, 
Belgium.

Подготви за печат:

ч 27 Пренасяне 
мощите на св. Йоан 
Златоуст

п 28 Св. преподобни 
Ефрем Сириец
с 29 Пренасяне 
мощите на св. 
Игнатий Богоносец

н 30 † Неделя 14 
след Неделя подир 
Въздвижение – на 
Закхея. Св. Три 
светители велики 
архиереи: Василий 
Велики, Григорий 
Богослов и Йоан 
Златоуст.
п 31 Св. 
безсребреници и 
чудотворцию
Кир и Йоан
в 1 *Св. мъченик 
Трифон – 
Трифоновден.
Св. мъченица
Фивия Перпетуа
с 2 Сретение 
Господне от 
праведния Симеон

“Строител-Криводол” 
ЕООД

извършва всички видове
СМР и производствено-
бетонови изделия

гр. Криводол, 
бул. “Г. Димитров” 63
тел. :  09911/72216; 
факс: 0911/72424; 
            0911/72284

G

Кооперативните съюзи
във Враца, Монтана и Видин

дават помещения 
под наем за офиси в 
административните си сгради

За справки телефони: 

►092/66-07-21 и 66-07-19
►096/303-606
►094/600-371 и 600-360

Антоан Димитров
В гимназия в Лонг 

Айланд (Ню Йорк) раз-
дадоха таблети* ipad на 
два класа като част от 
пробна програма, която 
цели повишаване на 
интереса на учениците 
към учебния процес. 
Основната цел на про-
грамата е улесняването 
на учащите се тийней-
джъри, като устрой-
ствата ще заменят теж-
ките чанти. А наистина 
положителната страна 
е възможността младе-
жите да черпят инфор-
мация чрез безплатния 
интернет (Wi-Fi) по 
време на междучаси-
ята. Според управата 
на училището това ще 
улесни учениците, като 
ще им спести излишно-
то разкарване до биб-
лиотеката.

Замяната на тради-
ционната тетрадка с 
тази високотехнологич-

на “джаджа” безспорно 

ще възбуди интереса 
на учениците към мате-
риала.

Но отзивите на уче-
ните спрямо програма-
та никак не са добри. 
Според тях вредите 
от нововъдението са 
повече от ползите. 
Това все пак не спира и 
австралийците да въве-
дат тази система в ре-
номираните гимназии, 
но с далеч по-евтини 
лаптопи. Ако програма-
та на гимназията в Лонг 
Айланд има успех, то 
за да може всички уче-
ници да бъдат оборуд-
вани с таблети, учили-

щето трябва да похар-

чи около 750 долара 
за всеки, а учениците в 
гимназията надвишават 
1000 души.

Да се надяваме, че 
програмата ще има 
успех, за да може един 
ден да дойде и в Бъл-
гария. И така да успеем 
да върнем интереса на 
младите българи към 
учението. (По матери-
али от интернет)

*Таблет е вид джо-
бен компютър с кон-
тактен дисплей. Той 
наподобява лаптоп, 
но е по-компактен и 
функционален

►ЛЮБОПИТНО

Джобни компютри 
улесняват
обучението



Поетичен салон

Антифашистка поезия

“Ворошилов”
От дограмата до боята 
AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндира-
ни врати, строителство – ремонти и изолации.
Промоция 4 в 1– при поръчка на AI и PVC дограма 
получавате:

Монтана, бул. “Трети март” № 71, 
тел. 096 30 66 88; 0892 440 196;  www.voroshilov.com
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Анастасия Ваташка

* * *
Къде в студеното и мокро време
отиват да се свият и подремнат
бездомните и гладни 
кучета и котки, Господи?

Бездомното улично коте
и кучето, което спи
на мократа земя,
на твоята милост се надяват,
  природо.

Асен Кискимов

Първите стъпки 
на певеца от 

Борован са в детските 
утра на борованската 
прогимназия “Отец 
Паисий” под ръковод-
ството на учителката 
Параскева Вълева, 
сетне неговият път 
минава в белослатин-
ската гимназия, къде-
то за щастие учител 
по пеене и музика е 
Светослав Обретенов 
– впоследствие виден 
български композитор 
и хоров диригент.

И неслучайно сами-

ят Иван Пановски с 
признателност казва: 
“… Той много напра-
ви за мен!”

В периода 1942-
1943 г. като войник в 
Школата за запасни 
офицери във Вели-
ко Търново той има 
щастлива среща, с 
композитора и дири-
гент Тодор Попов, 
който е организатор 
на художествената са-
модейност в школата. 
Оттук Иван Пановски 
за първи път чува своя 
глас по Радио София 
като изпълнител на 
народни песни. След 
офицерските годи-
ни в гарнизоните на 
Белоградчик, Враца 
и Плевен той е пре-
подавател в Народно 
военно-гранично учи-
лище. Хубавите думи 
за командира певец 

тук вече се заместват 
с десетките почетни 
грамоти, удостовере-
ния и награди в общо-
войсковите прегледи 
на художествената 
самодейност. 

Паметна ще остане 
за Иван Пановски ес-
ента на 1951 г., когато 
се явяват пред про-
фесионална комисия. 
Големият водораздел е 
дошъл! Той сваля во-
енния муднир и поема 
по пътя на професио-
налния народен певец. 
Започват концертите 
в страната. Множат се 
приятелите и почита-

телите на из-
пълнителя, към 
“еничарите” 
вече се приба-
вят и “Покани 
Гендо кумич-
ки”, “Димитър 
дума Диляна”, 
“Залюбил Ге-
орги буля си”, 
“Стоян си ста-
до изкарва”. 
С тях певецът 

разкрива една широка 
панорама на народ-
ната душа, на онзи 
народен оптимизъм, 
който лъха от всеки 
ред, от всяка музикал-
на строфа. При него 
има нещо изключи-
телно – свързване на 
характерната мелодия 
със смислен поучите-
лен текст. Множи се 
репертоарът от нови 
песни: “Огреяла ме-
сечинка”, “Либе ле, 
либе денгубо”, “Иван 
на Рада думаше”, “Де 
се е чуло и видяло син 
баща на съд да кара”, 
“Залюбила ми Тодора” 
– хороводни песни, ту 
на пайдушката, ту на 
правите хора и ръче-
ницата…

Всекидневните 
срещи с кооператори, 
работници, войници и 
учители, записите по 

Радио София увели-
чават популярността 
на народния певец 
Иван Пановски. А той 
винаги беше акуратен, 
дисциплиниран, ор-
ганизиран и пеещ без 
умора на тези хора, от 
които е произлязъл. А 
от посещенията си в 
родното Борован той 
сякаш се зареждаше с 
нови сили. Тридесет и 
пет години в редиците 
на професионалните 
народни певци, певи-
ци и инструменталис-
ти! 

Жив ветеран и жива 
история на българска-

та концертна дейност, 
сам допринесъл за 
нейното утвърждаване 
у нас и в чужбина. Хи-
ляди пъти на сцената! 
Хиляди пъти срещи 
с най-разнообразна 
публика! Хиляди грей-
нали от усмивки лица 
посрещат и изпращат 
и очакват неговата по-
ява, за да ги завладее с 
магията на народната 
песен, да им достави 
голямата човешка ра-
дост и наслада. Среща 
радушен прием на 
публиката в бившия 
Съветски съюз, Ун-
гария, Чехословакия, 
Полша, Румъния, 
Югославия и др. и ни-
как не е случайно, ген. 
Пенков, бившият шеф 
на гранични войски, 
ще признае: “… Ва-
шите песни, заучавани 
най-напред на гранич-

ните застави, на тези 
последни метри родна 
земя, където най-сил-
но се чувства духът на 
Родината и в бъдеще 
ще вдъхновява бойци-
те и командирите със 
зелени пагони…”

За Иван Пановски 
още преди много годи-
ни ветеранът на бъл-
гарската народна му-
зика Георги Бояджиев 
написа: “… Твоето 
име е свързано с една 
от най-хубавите, съ-
държателни и трога-
телни песни – “Янича-
ри ходят, мамо”. Няма 
българско сърце, което 

да не трепне, когато 
слуша тази песен. И 
само това да си ос-
тавил на народа си, е 
достатъчно, за да се 
запише името ти със 
златни букви в съкро-
вищницата на песен-
ния ни фонд!

Ето какво е записал 
за историята на тази 
песен известният 
български писател 
– изследовател на на-
родното творчество 
Борислав Геронтиев в 
своята книга “Камба-
ните бият”, издадени 
през 1983 г.

Търсенето на корена 
на “Яничари ходят, 
мамо” ни отвежда към 
Борован – Врачанско. 
Маша Белмустакова, 
представителка на 
най-старото поколение 
народни изпълнители, 
е слушала песента от 
майка си и баба си. 

Те са две от десетте 
боровански певици, от 
които през декември 
1927 г. Васил Стоин 
записва песни за сбор-
ника от “От Тимок до 
Вита”. 

От нея Иван Панов-
ски научава песента, 
а през 50-те години я 
записва в Радио Со-
фия.■

90 години от рождението на 
народния певец Иван Пановски

В люлката 
на песента

Яничари ходят, 
мамо
Яничари ходят, мамо,
от село на село.
Мъжки рожби вземат, мамо,
яничари правят.

Взели, кого взели, мамо,
взели и Стоила,
а Стоил си беше, мамо,
едничък на майка.

Плакала е много годин 
Стоилова майка,
все за Стоила тя си мисли,
дребни сълзи рони.

Плакала е много годин,
три пъти по седем,
коси вече побелели,
очите й изтекли…

Повеля на времето
И нека след теб 
 бръщолевят си 
  хорица сити, 
че сляп е народът, 

 бездушен, студен, 
че липсва ти жар, 
 че не си ти 
  Камил Демулен. 
Че ти не си Васил Левски, 
 нито Александър Велики, не си, 
  и борбата не е Буцефал. 
Че в твоите думи 
 сам Дон Кихот вика, 
  от гроба станал. 
Че най-добро било 
 в някое кътче да кюташ 
и тъй да запазиш живота си скъп. 
Мълчание е днеска 
 уютния пристанищен стълб... 
Ще съскат 
 и теб ще съветват 
  де що мижитурки, 
че млад си и буен, 
 че жалят за теб... 
На тях остави им 
 къдели и хурки... 
Напред и напред! 
Забий мисълта си в живота, 
 подобно сонда, 
до дъно разбий 
 тоз зловонен боклук! 
Стори от юмрука си бомба, 
 от думата - чук!...
И ако ще би в тоя път 
 и Сатурн да се тръшне, 
с мощна ръка грабни земната ос! 
Речеш ли, вселената даже обръщаш 
 с огромния лост!...
Разлей вместо кръв 
 по снагата си жива жарава, 
раздухвай в очите си мълнии зли 
 и в щурм удави оръдейната врява 
  от вражи коли!...
Да бъдеш сред първите 
 първи в разгара на схватките,
от първите пръв да се килнеш сразен - 
 но да видиш бляна си, че става 
  гранитна порядка
на новия ден!   

Гранитна 
сплав
от воля и 
възторг

Такава е поезията на 23-годишния студент и пар-
тизанин Атанас Манчев. Върху позивите, които раз-
пространява по време на Соболевата акция, Атанас 
Манчев е записвал стиховете:

Кажете, листчета любими, / че жив е дядо ни 
Иван, / че необятната Русия, / като пророк, като 
месия / света повежда къмто бряг желан...

Житейският му път започва от бургаското село, 
кръстено на Тодор Каблешков. 

Роден е на 28 януари 1921 г. Отрано се сблъсква 
със суровата неправда в живота на бедните и се 
ориентира към ремсистката борба. Изразява този 
свой порив в поетичен патос. Емоционален талант 
в литературата, подобен на Моцарт в музиката, Ата-
нас Манчев като студент в Софийския университет 
получава прякора Моц. Като бонсист той е съчета-
ние и сплав на възторжен лирик и твърд боец. Във 
въоръжената борба срещу германските и български 
фашисти участва като политкомисар на партизан-
ската чета “Васил Левски”. 

Атанас Манчев загива на 21 май 1944 г. след нера-
вен бой край Айтос. Остават безсмъртни стиховете 
му, актуални и днес.

“В редовете 
на борбата...”
Подбор и представяне:
Юрий Сапунджиев


