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в клоновете на „Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
до 20-о число на всеки месец
Читателите ни от Враца могат да
се абонират и във фирма „Оларт”
Абонаментът в редакцията продължава
до края на всеки месец за следващите
Нашите абонати имат еднократно право
на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника
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Паметник за жертвите
на войни и репресии

►на 3-а стр.

във Винище

СНИМКА: АВТОРЪТ

Българският
емигрант Кирил
Маринов построи
мемориал в
родното си село
Крум КРУМОВ
Мемориален паметник на
загиналите във войните и
жертвите на политическите
репресии преди 1944 година
и след това бе открит в
монтанското село Винище.
Гости на откриването бяха
областният управител на
Монтана Ивайло Петров и
кметът Златко Живков, както и
дарителят за построяването на
паметника Кирил Маринов.
(Продължава на 2-а стр)

В Монтана

Хиляди дойдоха
в храма на Великден

СНИМКИ: АВТОРЪТ

Крум КРУМОВ
Хиляди хора се
стекоха в храма „Свети
Свети Кирил и Методий”
в Монтана на Великден.
Опашката от чакащи
достигна 25-30 метра
извън него. Вярващите
запалиха свещи и бяха
помазани от отците
Николай и Емил със
свещен елей, донесен
специално за случая от
Ерусалим.
За доброто
настроение допринесоха
фолклорни състави от
Монтана и духовият
оркестър „Дико Илиев”,
които изнесоха концерт
пред храма.■

Слово

във фокус

2

БРОЙ 15 (826), 19 - 25 АПРИЛ 2012 Г.

Паметник за жертвите...

"Синя
зона"
и във
Видин
Диди СИРАКОВА
Вече и видинчани ще си
имат своята „синя зона” за
паркиране. Тя ще е в цен
тралната част на града.
Така улица „Цар Симеон
Велики” става еднопосочна
в участъка, който е част от
централната част на града. С
промяната в организацията
на движението, приета от
общинския съвет, се забраня
ва и движението на превозни
средств а с животинска тяга
както в синята зона, така и
по най-натоварените улици и
жилищни квартали.
В синята зона местата
за паркиране ще се таксу
ват по 1 лев на час. Таксата
ще може да се заплаща и
с SMS. Платено ще е вече
и ползването на паркинга
пред Диагностично-кон
султативния център и хотел
„Бонония” във Видин, където
има определени безплатни
места за гостите на хотела.
Общинският съвет във
Видин прие промените в ор
ганизацията на движението с
27 гласа „за”, 4 „против” и 1
„въздържал се”. Според про
тивниците на това решение
„синята зона” дублира дос
тъпа до централната градска
част, който също е платен,
а паркингът пред бившата
поликлиника, както и тези
пред обществени заведе
ния със социални функции,
трябва да са достъпни за
гражданите. При това няма
алтернатива за придвижване
то на хората от жилищните
квартали до работните им
места в центъра на града.
Основно те се придвижват
с автомобили и за всеки час
престой на паркинг през
работния ден ще трябва да
плащат. ■

години, но никога не е
забравял, че е българин
и винаги е мислил за
родината си и за своето
село Винище. Той заяви,
че след 1944 г. е бил
интерниран като член на
земеделското движение,
ръководено от Никола
Петков и е бил принуден
да избяга от България.
Маринов заяви, че
въпреки това не изпитва
омраза към никого, а
съжалява еднакво за
всички избити. Маринов
призова политиците
в България да бъдат
опоненти, а не врагове и
да не разделят народа.
Кметът на Монтана
Златко Живков заяви, че

Маринов е най-големия
дарител в общината в
нейната нова история. Той
припомни, че Маринов е
възстановил със собствени
средства православния
храм във Винище, че е
изградил единствената
у нас часовникова кула
по повод приемането на
България в Европейския
съюз през 2007 година,
че е дал средства за
изграждане на спортни
и детски площадки в
Монтана, за закупуване
на микробус на кукления
театър в Монтана и т.н.
Тържеството във Винище
завърши с концерт на
деца от местната детска
градина.■

СНИМКИ: КРУМ КРУМОВ

► от 1-а стр.
Паметникът
представлява четири
големи мемориални
плочи, върху които са
изписани 80 имена на
жители на Винище,
загинали в Първата
и Втората световна
война, Балканската и
Междусъюзническата
войни, а също имената
на репресираните и
избитите по политически
причини преди 1944 г. и
след това. Сред имената
на емигрантите по
политически причини е и
това на Кирил Маринов.
Кирил Маринов заяви,
че е живял в чужбина 63

Христо Кузмов е предложен
за почетен гражданин

ХРИСТО КУЗМОВ

Калин ТОДОРОВ
В деловодството на
Общински съвет – Монтана,
беше внесено предложение
за удостояване на актьора
Христо Кузмов с Почетен знак
на oбщина Монтана и звани
ето „Почетен гражданин на
Монтана”.
Предложението е подкр
 епе
но от бивши и настоящи слу
жители на Драматичен театър
– Монтана и действащи служи
тели в Регионална библиотека
„Гео Милев”. То е инициатива
по повод навършв
 ането на 90
години от рождението на актьо
ра и 50 години от основаването
на ДТ - Монтана.
Христо Николов Кузмов е
роден на 29 юни 1922 в с.
Бачково, Асеновградско. След

На разходка с

завършване на образование
в Асеновград, постъпва на
работа в пощите. По-късно
започва работата си като ста
жант актьор и актьор в теат
рите в Асеновград, Враца,
Видин, Провадия, снима се във
филма “На всеки километър:
Хищникът”.
От 1963 постъпва в ДТ –
Монтана, където работи до
пенсионирането си през 1990
г. Директор е на Драматичен
театър - Монтана в периода от
1964 г. до 1969 г. Носител е на
национални награди и държав
ни отличия.
Запомнящи се оста
ват ролите му на монтан
ска сцена в спектаклите:
„Романтичният юг”, „Коварство
и любов”, „Балкански арис

велоклуб "Герак"
Интересна и полезна
информация за колоездене
то споделиха членовете на
велоклуб “Герак” – Враца,
по време на своята презен
тация в природозащитен
център “Натура”.
Присъстващите се запозна
ха с техническите парамет
ри за градско и планинско
колоездене, как да изберат
подходящо колело, как да
го поддържат и да се гри
жат за него. Членовете на
клуба наблегнаха на основ
ните правила за безопас

ност за движение и необхо
димите предпазни средства.
“Задължително трябва да
ползвате каска, дори да из
лизате само до магазина”,
сподели Иван Стоянов от
велоклуб «Герак». През
тази година членовете на
клуба имат амбицията да
организират велокурсове
и велопреходи за ученици
и възрастни. Всеки, който
желае да се запише, е не
обходимо само да изпр ати
мейл на info@velo-vr.org.
■Слово плюс

тократи”, „Любовта и сянката”,
„Господарите”, „Железният
светилник”, „Червено и ка
фяво”, „Събота 23”, „Любов
необяснима”, „По-силен от
боговете”, „С дланите наго
ре”, „Пари за Мария”, „Малка
земя”, „Лев Гурич Синичкин”,
„Албена”, „Отвъд миражите”,
„Зидари”, „Честна мускетарс
ка”, „Иван Шишман”, „Царска
милост”, „Дивият ангел”, „Я,
колко макове”, „Когато срещ
неш чудото”, „Майка на всич
ки”, „Януари”, „Инспектори”,
„Бряг”, „Виновните”,
„Майстори”, „Новото пристани
ще”, „Разделянето на атома”,
„Ромео и Жулиета”, „Горещо
лято”, „Снаха”, „Горещници”,
„Комедия от грешки”,
„Големанов” и много други.■

Слово
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Симеон KЕРЕМЕДЧИЕВ

едях тази сутрин и пиех
С
кафе на прозореца
си, както правя всяка

сутрин през последните
2 години. Зад гърба ми
е купчина от над 5000
страници с британски
закони и дела, чакащи
да бъдат пресъздадени в
курсова работа по право на
недвижимото имущество.
Гледам в далечината
покрайнините на Кардиф,
океана и Бентлито на
съседната улица. Свежо е
и любимите ми английски
облаци някак изолират
и потискат всичко, което
оставих на летището в
София през септември 2010
г. През двете ми години
като студент по право тук
изградих имунитет към
България.
Липсват ми най-близките
ми роднини и нищо повече.
Всеки път, когато се сетя за
майка си или за бабината
къща на село, краката ми
омекват. Спомням си с
умиление дните когато
помагах да копаем картофи,
да берем царевица, да
мачкаме грозде за вино.
Едва ли другаде ще усетя
опияняващия аромат на
ожънати ниви, който помня
от детството си. И едва ли
ще видя очите на майка
си без бръчки от нерви и
неплатени заплати. Заплати,
които ме хранят и ми купуват
кафето, което държа, и които
плащат наема за стаята,
от чийто прозорец гледам
океана.
Но тази сутрин нещо в
мен се разбълбука. Не е от
кафето, изпито рано сутрин.
Мисълта за България две
години беше оковавана в
съзнанието ми от бляскавите
вериги на британската
красота. От осезаемата
перспектива, която дори като
един не просто чужденец,
а по-лошо - българин тук,
аз успях да почувствам.
От мраморните подове на
сграда, разположена на
брега на Темза, в която
имах привилегията да бъда
обстойно изпитван от богати
и успешни адвокати.
От това, че
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Прочетохме за вас в webcafe.bg

До България
и назад
Кралството и т.н.
И чак днес, с чаша кафе в
ръка, натиснах бутона "=" на
калкулатора. В България

пресата, частниците,
дъжавните органи и
държавата като институция,
са твърдо срещу
собствения си народ.
Почти като в Америка
- страната, в която
образованието, финансите
и част от управлението са
строго манипулирани от
шепа богозибрани, и която
постави света на колене,
като празна врата Фернандо
Торес (милия).
Учат и те, както ние учим,
за "3-те морета", колко
велика е страната им,
как парите са еквивалент
на магически прах и как
капакът на ценностите на
човек - морални и духовни
- не трябва да надвишава
ипотека, кола, малко дрехи
кризата тук е нещо, с което
и храна. И точка. Но те поне
не хората, а държавата
се водят за световна сила,
се бори (успешно).
американците. А ние?
И не океана, облаците
Защо учим за "3-те
или Бентлито ми донесоха
морета", за какво ни е
мисълта за България.
книжката на Петър Берон,
Един български депутат,
за какво ни е студентството
когото имам честта да
(аааа, не така - трябва да се
познавам отблизо, ми
пие)?
беше казал нещо преди
За какво, при положение,
да замина, което не знам
че ние сме си още рая?
защо чак сега си припомних.
С какво се е подобрил
"Как", попита ме той, "ще
животът
на средната класа
се оправи България, като
българи
(средната
класа
всички кадърни българи
май
даже
постепенно
или заминават като теб,
съвсем се стопи) от времето,
или се давят в блатото на
когато Левски се спъваше с
българското беззаконие".
цървули?
Помня, че тогава нямах
И тогава сме имали горе
отговор. Сега имам
долу
толкова добър живот и
предположение.
привилегии, колкото и днес.
За последно прелиствах
Могли сме да се учим, да
български вестник преди
ходим на църква. Имали сме
точно една година. И видях
пари за ядене, дрехи и може
статии за роми, за кучета,
би къща. И сега е така.
за подкупен министър. И
Но най-страшното е,
изпитах краткотрайна ярост
че сме запазили оттогава
към това, че в издания
манталитета на овца като Guardian, The Times,
стрижат, дърпат, доят и
Independent се говори за
хранят по малко.
настроенията в Европа;
А ние чакаме Левски и
в детайли се обяснява с
Ботев. И днес ние чакаме
какво точно се занимава
герой (единствено число). Не
правителството и как това
колектив.
ще помогне на страната (и
И преди 500 години сме
то наистина помага); за нови
обвинявали султана, пашата,
бизнес начинания в Азия;
за следкризисния възход на бея и ефендито. И сега -

"Бойко - простак", "Дянков
- некадърник"... И дотам.
Страхлива е раята. Страх от
това да плюеш на заплатата
и на шефа, който се гаври с
теб.
Страх, че утре ще си с
двата крака на улицата, а
днес си само с единия.
Къде са митингите, къде
са новите стълбовете на
българщината, къде са
будителите? В чужбина,
приятели.
Плетем мартенички, месим
козунаци, търсим родопски
одеала, миришещи на
нафталин, и играем
ръченица и хоро.
Но защо трябва да
избягаме от България, за
да почнем да сме българи в
сърцата си?
Трябваха ли ми наистина
две години живот в
нормална страна, нормално
образование и нормална
среда, та да се сетя за
България?
С чашата кафе се запътих
към компютъра да търся
мнението на приятели за
това дали аз, като човек
с вече различен, "чужд"
мироглед, трябва да се
върна и да търся пенкилер
за страната си. Първите
отзиви бяха:

„Може и да успееш,
но ще те застрелят",
"Не си заслужава,
няма да стане",
"Цялата държава
е корумпирана."
Някак ти секва желанието
да правиш каквото и да е
в тази насока, нали? Всеки
абдикира от това да бъде
българин, а не рая, защото е
по-лесно. Адски лесно е да
живеем в омагьосания кръг
на следващото бездарно
правителство, ниската
заплата, която стига за
първобитни нужди, чалгата и
безобразното образование.
Защото образованието
наистина е безобразно. Аз
уча всеки ден. Поне по 6
часа. Пия алкохол веднъж в
месеца, пуша още по-рядко,
излизам с момичета. С две
думи нормален студент съм.
Но знам, че когато отида
на лекции, пред мен ще

стои един професор, който
трябва само да вдигне ръка,
за да млъкнат 600-те души в
залата.
Знам, че на изпит е
теоретично и практически
непосилно да препиша.
Знам, че когато
кандидатствам за работа в
кантора, ще се боря в найдобрия случай с минимум
още 199 симпатяги като мен.
За мен това да пропусна
лекция, семинар или
дискусия е недопустимо.
Средата ме направи такъв.
Завърших Първа анлийска в
София с успех 5.92. 50% от
оценките ми се дължат на
преписване.
Защо тук, за недългия
период от 2 години, започнах
да уча всеки ден, започнах
да търся професионална
реализация в първи курс и...
се научих на нормалност.
Научих се да не плюя на
улицата, да не си мятам
фасовете навсякъде и да
не крещя псувни в лицата
на учителите ми. Научих
се сутрин докато пия кафе
да чета политическите и
икономическите новини от
Европа, Азия и Америка. Не
съм дете-гений уверявам ви.
Средата ме подтикна.
Средата движи и България.
Средата няма да я създадат
корумпирани управници и
учители, които са безсилни
срещу чадата на БИАД и
платения ректор. Средата
трябва да бъде създавана от
народа.

Народ, който чете,
интересува се и не се
примирява с 200 лв. месечна
заплата, може да
промени България.
Достатъчно е всеки да
направи малка стъпка не
само към собственото си
облагородяване, но и към
това на съседа. Ако всеки се
научи да не гледа Бентлито
с ненавист, а се опита сам
да си проправи път към
него, всичко ще изглежда
много по-различно. Ако
всеки търси нови хоризонти
в ценностната си система и
се бори за интелектуалния
си прогрес, жълтите павета
отново ще затреперят, както

трепереха, когато гледах
тълпата от раменете на баща
ми през 1996-а.
И да, шепа американци
събуха гащите на целия свят
с подкрепата на народ, който
от деситилетия насам е
воден по образец, сходен на
българския.

Шепа българи пък събуха
гащите на народа (и ги
скриха) пред света, като
сложиха самоубийственото
оръжие с хлабав спусък в
ръцете на самите жертви.
Оставиха ги в лесната
компания на примирението
и слепотата. Компания,
към която народът разви
хероинична зависимост
и единствената опция за
доставка на още една
дозичка виси на това кротко
да наведеш глава и да
кажеш "Криза е".
А аз, от този прозорец
и с чаша кафе в ръка, се
чудя накъде да тръгна към мраморните офиси в
Лондон, където никак няма
да ми е лесно, или към
старите си познати, които
прекарват студентството си в
БИАД?
Да продължавам ли да
се боря с оправданата
предубеденост в чужбина
към думата „българин" или
да се върна и кротко да
сведа глава?
А аз искам да се върна,
за да помогна на близките
си, на себе си, на страната
си. Но кой ще ми позволи
изобщо да стигна до
позиция, от която да мога да
променя нещо?
Най-вероятно ще гледат
на мен като на скъпо
образован задръстеняк,
който е достатъчно
малоумен, та да се върне.
Не мога да се надявам
на друго, след като "3-те
морета" се стопиха в глътки,
Рибният буквар се изроди
в банкноти, а така ценните
някога килийни училища - в
пародия на ВУЗ-ове.
Отивам за още кафе и
подхващам петте хиляди
страници. Наздраве на
всички!■
(Със съкращения)

Слово

делник
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Община Враца ще
помогне на кметовете
да почистят селата
Даниела ХИТОВА
Кметовете от селата в
община Враца ще получат
пълно съдействие при про
летното почистване. Това
им бе обещано от кмета на
общината инж. Николай
Иванов на месечната сре
ща с тях. Освен традици
онните чували и ръкавици
и товарни автомобили, с
които да бъдат извозени
събраните отпадъци от
почистването на селата,
кметовете ще получат съ
що храсторези и моторни
резачки. Кметовете по
искаха резачките, за да
почистят речните корита.
Те настояваха също за

Георги ПЕТРОВ

В

Центъра за социал
на рехабилитация и
интеграция се срещнах с
Росен Русинов, управител,
който бе любезен да разка
же за работата на центъра.
Социалната рехабилитация
е бъдещето за пълноценно
участие на потребителите
в социалния живот. Целта
е да се подобри общуване
то на хората с увреждания.
Капацитетът на Центъра за
социална рехабилитация
и интеграция е 60 души,
от които 30 са деца и 30 –
възрастни.
Центърът разполага с
различни видове услуги
като ползв ане на отделните
кабинети, съобразно пот

специализирани машини,
с които да бъдат премах
нати нерегламентираните
сметища. „Всеки от вас
ще получи и исканите
машини, и каквото му е
необходимо за почистване
то на селата. Следващата
година обаче това няма да
го има.
Трябва да започнете ра
бота по премахването на
нерегламентираните сме
тища и недопускането да
се образуват нови” – каза
пред местните управници
инж. Николай Иванов.
На две важни теми
обърна внимание по вре
ме на срещата д-р Милчо

В Центъра за
социална
рехабилитация и
интеграция в Лом
ребностите и желанията
на хората, прилежащата
материална база, която се
състои от кабинети за соци
ални дейности, за психоло
гична рехабилитация, ло
гопедична рехабилитация,
двигателна рехабилитация.
Всички те са оборудвани
с уреди за раздвижване,
кростренажор, електри
ческа пътека, колело, уред
за коремни преси, тояжки,

Славянски клуб
учредиха във Видин
Във Видин се учре
ди Славянски клуб към
Славянското дружеств о в
България.
След Добрич,
Благоевград и Русе, Видин
е следващият град, обър
нал взор към славянството.
Новоучреденият клуб е към
местното читалище „Цвят”,
известно със своята широка
културна дейност в града.
На учредителната сбир
ка на новата културна об
щност в старопрестолния
град присъств аха 23-ма
души, които избраха и ръ
ководство на клуба – пред

Костурков, директор на
Областната дирекция по
безопасност на храните във
Враца. Първата е свързана
със започващото третиране
на земеделските площи с
хербициди и инсектициди.
Пет дни преди пръскането
с тях с авиационна техника
селските кметове трябва
да са уведомени и от своя
страна да предупредят за
това пчеларите в района.
Пръскането на площите за
почва чак след като кметът
на населеното място е дал
писмено разрешение на
съответния арендатор или
собственик. Д-р Костурков
напомни, във връзка с

седател Любен Добрев
(московски възпитаник),
и членове – архимандрит
Поликарп и секретарят на
читалището Любомир Илиев.
Учредителите гласуваха и 2
лева годишен членски внос.
Славянският клуб ще се за
нимава с културна и просвет
на дейност, като всеки клуб е
автономен и не се отчита на
националната структура.
На учредителното съб
рание присъстваха члено
вете на УС на Славянското
дружество у нас Веселина
Иванова и Цинацарушка
Андреева. ■Слово плюс

гирички и други.
Кабинетът за музикал
на терапия е оборудван
със звукозаписна и зву
коозвучителна апаратура,
пиано, кийтборд, ксилофон,
барабан, тамбурина,
тарамбуки, конгоси,
бонгоси, китара, маракаси,
кастанети и други.
Центърът разполага също
с кабинет по трудотерапия,
медицински кабинет, са
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Анита от
“Пъстренец Jr.”
с най-високото
отличие на
варненски конкурс

предстоящите великденски
празници, че е абсолютно
забранена продажбата на
живи животни на т.нар.
„селски пазари”. Не се
разрешава също уличната
продажба на разфасова
но месо от животни или
животински продукти.
Николай Иванов успокои
кметовете от селата, че
всички разходвани финан
сови средства, свързани
със снегопочистването,
ще бъдат разплатени от
Общината. По тяхно жела
ние на следващата им ме
сечна среща инж. Николай
Иванов ще покани предс
тавители на ЧЕЗ и „ВиК”.■
нитарен възел и двор с
пейки и детска площадка.
Сградата, в която се предос
тавят социалните услуги,
е общинска собственост,
приспособена за хора с
увреждания – осигурена
е достъпна архитектурна
среда.
- В началото на 2009 го
дина капацитетът на цен
търа бе изпълнен, а в нача
лото на 2010 г. работехме
с 67 души – споделя Росен
Русинов. – Много хора с
увреждания от община Лом
имат готовност да ползват
услугите на центъра. В мо
мента от услугите на цен
търа се възползват 87 души
– 37 деца и 48 възрастни.
На ниво са жизнените
умения за самостояте
лен и независим живот.
Предприетите мерки
за социално включва
не на потребителите
на социалната услуга
„Център за социална
рехабилитация и интег
рация” са включване в
групови мероприятия,
празници, екскурзии,
театър, концерти,
циркове и детски
партита. Отбелязват
големите празници:
Великден, Първи юни
– Международния ден на
детето, Трети декември
– Международния ден на
хората с увреждания и пос
рещане на Нова година.
Центърът провежда
дейности за интегриране на
потребителите в обществе
ния живот на Лом и създа
ване на добри партньорства
за информирана и ангажи
раща общност.■

нита Аврамова от певческа група «Пъстренец
А
Jr.» – Младежки дом, Монтана, спечели
специалната награда «Пазител на традицията»
от ХVIII национален детски фолклорен конкурс
“Диньо Маринов 2012“, който се проведе в края на
седмицата във Варна. Анита бе отличена с дип
лом и плакет от организаторите. Петокласничката
от Пето СОУ „Христо Ботев”, която от 3 години пее
в „Пъстренец Jr.”, се представи с две торлашки
песни.
Първа награда грабна с убедителното си учас
тие Сашко Бисеров, който пее в групата на
Общински младежки дом, но е възпитаник на ФСГ
„Васил Левски”. Той се очертава като най-резул
татния индивидуален изпълнител от цялата група,
тъй като спечели призове от всички национални
конкурси, на които се яви тази година. Четирима
от останалите възпитаници на Асен Асенов бяха
удостоени с поощрителни награди от престижния
фестивал във Варна.
В конкурса взеха участие над 450 мла
ди изпълнители на народна музика - певци,
инструменталисти, камерни, вокални и инст
рументални групи, народни хорове, оркестри и
ансамбли.
Организатор на проявата са общината в морска
та ни столица, Регионалният инспекторат по обра
зованието и Общинският детски комплекс - Варна.
НК „Диньо Маринов” е включен в Националния
календар за извънучилищни дейности на МОМН.
Целта на конкурса е да издирва и популяризира
млади таланти, да утвърждава и приобщава мла
дото поколение към традиционната българска кул
тура. Журито включваше преподаватели от висши
училища, от НУИ ”Любомир Пипков” и известни
музиканти. ■Слово плюс

Мнение

Неудобни
въпроси
Димитър МАРКОВ, Враца
Следи ли някой какво се пакетира (бутилира) у
нас от вносни насипни и наливни продукти: кафе,
уиски, зехтин...? Какво ни предлагат като храни и
напитки големите чужди вериги, особено при т. нар.
промоции?
Ще може ли да спрем наплива на некачествени
стоки (да не кажа направо боклуци) от Китай, Турция
и другаде?
Защо нашите политици не защитават сънародни
ците ни в чужбина? Пресен пример: дори братската
й Румъния се опълчи на Сърбия заради малцинст
вото си там, а ние?
Защо угоднически сложихме знак на равенство
между „екскурзиантите“ ни изселници в Турция и из
кланите българи през петте века робство?
Защо търпим един чужд посланик да се държи у
нас така, сякаш е не обикновен дипломат, а проку
ратор като Пилат в Юдея?
Защо за неудачите на всички наши управляващи
все е виновна предишната власт, но осъдени няма?
Накрая се питам дали не е прав холандецът (ци
тиран от Адела Пеева), който каза: „Не съм виждал
друга държава, която толкова да не обича хората
си!“?■

Слово

земляци

Даниела ХИТОВА
Зам.-кметът на Враца
Красимир Богданов днес
бе гост във филиала на
ЦДГ „Щастливо детство”
в с. Три кладенци. Поводът
бе празник, посветен на
Международния ден на
ромите – 8 април. В при
ветствието си той подчерта
значимостта на системната
и специализирана работа

Ромски празник
в с. Три кладенци
с родителите на децата от
етническите малцинст ва
за успешната им ранна ин
теграция в образователната
система. Богданов подари
на детската група комплек

България е
там, където
има българи

Пишат ни
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Тася ТАСОВА*
Здравейте! Първо бих искала специално да
поздравя екипа, който безупречно и чудесно
беше организирал цялостното техническото
съдействие по време на днешния футболен
мач „Левски” – „Монтана”!
Да поздравя всички, които може би и сега
продължават да охраняват неизправния
влак, вместо да почиват в неделния ден със
семействата си. По-често сме свикнали да
критикуваме в ежедневието си и по-малко
може би да благодарим, а аз точно това искам
да направя- да благодаря и за още нещо.
Случи се, че след мача две гуми на семейния
автомобил бяха срязани, което на практика
затрудни всякакво движение. Много сърдечно
държа да благодаря на тези прекрасни мъже и
момчета с пагони, които ми припомниха колко
е хубаво да се чувствам усмихната и ведра,
дори и в не толкова приятен момент.
Тяхната грижа ми припомни какво е да си
българка, да говориш своя език и да бъдеш
наистина обгрижен с внимание. Видях не
само съответно изпълнение на служебен дълг,
но също така и дълбока човешка загриженост
и съчувствие, че буквално всеки може да
попадне в подобна ситуация. Видях добрина!
Благодаря на служителите от Охранителна
полиция, които цялостно се ангажираха със
случая, а също се разпоредиха да бъда
закарана и откарана обратно от един много
симпатичен служител до управлението, за
да подам жалбата си. Благодаря на онези,
които настояха тя да бъде удовлетворена
навременно и бързо!
Благодаря за професионализма и
неоценимата помощ по съставянето
?!! Благодаря за ведрото и приятелско
отношение на вашите колеги, които след
работно време стояха до край на паркинга на
стадион “Огоста”, въпреки че техните близки
отдавна ги чакаха у дома.
И накрая, благодаря на полицейския
служител, който лично дойде да се увери,
че техническата неизправност, породена от
този тип асоциално поведение, е успешно
отстранена, а ние можем по живо по здраво
да се приберем вкъщи. Благодаря и за всички
приветливи и усмихнати лица, които успях да
срещна през цялото това време... Страхотни
сте!!
Е, не бихме „Левски”, но пък аз се
уверих, че след лекарската професия найчовеколюбива е тази на наистина добрия
полицай. Бъдете здрави!
*Авторката е кореспондент на в-к
“Емигранти” в САЩ, присъствала на
футболната среща със семейството си.

ти за игра и конструиране.
Сред официалните гости
на тържеството бяха пред
ставителите на община
та Маринела Петрова,
Ваня Михайлова, Калина

Т

ака е озаглавил своята
най-нова (15-та поред)
книга уважаваният лекар,
страстен привърженик на
перото и наш съгражданин
д-р Герго Цонков. Лично
по мои наблюдения той се
оказва най-продуктивни
ят автор в община Мездра.
Хубавото е, че количеството
има и качествено покритие.
В творческата си лабо
ратория д-р Цонков се е
сетил да събере в едно цяло
свои публикации, намерили
място през близо 80-годиш
ния му жизнен път върху
страниците на местния,
регионалния и централния
печат. Наред с това е съх
ранил драгоценни писма от
изтъкнати писатели, журна
листи и общественици.
„Когато читателят раз
твори гъсто написаните
страници - пише в предго
вора доайенът на врачан
ската журналистика Илия
Борисов, - ще се убеди в
таланта и дарованието
на този влюбен в печатно
то слово човек. И ще бъде
запленен от написаните
отзиви за неговите книги
от големите, с междуна
родна известност писатели
Валери Петров и Николай
Хайтов, от изявените
местни творци - писате
ли и журналисти Георги
Тодоров, Кирил Радовенски,
от д-р п. н. Мария ЦоцоваДодова, от варненска
та писателка Христина
Стоева, от географа и
поет Цоньо Неделкин... В
тези дълбоко съдържател
ни и емоционални есета се
дава вярна оценка на твор
ческото дело на неговата
вестникарска и литератур
на продукция.”
Творбата на д-р Цонков е
израз на конкр етни мисли
за обществени и литера
турно-творчески личности,
които имат принос за кул
турното развитие на града
и общината. С течение на
времето впечатленията и
оценките за тях постепен
но избледняват и за да ги
съхрани, авторът пише сво
ята „Книга в две части”.
Ще цитирам откъс от
отзива на Николай Хайтов:
„Хубавото на Вашата
проза е, че не се опитвате
да правите литератур

Дуранкева и Калин Диков и
кметът на с. Три кладенци
Коцо Коцев.
Децата и родителите
бяха пресъздали на сце
ната атмосферата в едно

ромско семейство, на фона
на която представиха еле
менти от традиционната
ромска култура. Прозвуча
и автентична ромска пе
сен в изпълнение на една

5

от майките. Финалното
послание на честването
беше оригинално замисле
но - под звуците на песента
”Ясен месец” от докумен
талния филм на Адела
Пеева „Чия е тази песен?”,
всички участници се хва
наха на хоро и станаха
съпричастни към призива
„Независимо от различията,
ние можем да сме заедно.”■

Нова книга

Изстрадани
разкази
Кирил РАДОВЕНСКИ

▲ Д-р Герго Цонков и
неговата „Книга в две
части”
ни фокуси, а разказвате
честно, занимателно и
мисля, че това, при всеоб
щия литературен разврат,
е голямо достойнство.” А
Валери Петров допълва:
„Езикът Ви е привлекате
лен и жив, но по-важното
е, че от отношението на
автора към отделните
случаи и от портретите
на няколкото личности
в последния раздел лъ
ха някаква порядъчност,
нравственост.”
Втората част на книгата,
озаглавена „Хумор и са
тира”, е интересна преди
всичко с тематиката, почер
пена от истинския човешки
живот. В нея няма нищо
измислено. Със своята наб
людателност авторът се е
впечатлил, запомнил или
преживял действителни
случки и събития и като из
поведта на мъдър човек ни
ги е пресъздал с перото си.
Четеш тези редове, ин
тересно ти е, усмихваш се
и в един момент се питаш:

„Ама има ли такива хора
между нас? Може ли това
и това да се е случило?”
Може, разбира се! Защото
често пъти тънкият прис
мех и хумористичното вър
вят ръка за ръка със сар
казма и иронията, с леката,
почти дипломатична подиг
равка и... тъгата. Спираш да
четеш и си мислиш: „Такъв
е животът ни, не сме ли
същите?”
Не е тук мястото да се
спирам конкретно на отдел
ните разкази. Нека всеки
прочете този ред от броени
цата и сам да се убеди. Ще
кажа само, че в повествова
нието има много мъдрост,
много поука от едни на
пръв поглед тривиални
случки и събития - именно
в това е разковничето за ус
пеха на книгата.
Съдържанието на втора
та част на книгата обхваща
половинвековния творчески
път на автора: от 1962 г., та
до наши дни. Това са цели
50 години! И като затво

риш послед
ната страница,
се питаш:
„Аджеба,
с какво се
променихме?
Станахме
ли по-добри?
Продължаваме
ли опростя
ваме под път
и над път?”
Отговорът на
тези въпроси,
за съжаление,
е пределно
ясен... Казва ни
го д-р Цонков
без заобикалки,
директно и то
не с присмех,
не с подигравка.
Казва го с болка
и обида. С тънка ирония, че
сме такива: смешно-тъжни
в невежеството си...
А добросъвестният чита
тел ще разбере и още нещо,
може би най-важното: все
ки ред, всяка мисъл от та
зи книга са изстрадани от
създателя си.
Той не само осмива, той
тъгува за героите си, за
себе си, за всички нас...
Ценността на „Книга в
две части” е в нейното
философско послание. То
показва широкия спектър
от общуването на автора с
хората - от най-обикнове
ните до светилата в родния
литературен, политически
и обществен небосклон.
В това е голямото й
достойнство.
И понеже определено
място в нея е отредено и на
моята скромна личност, не
мога да не благодаря на чо
века и приятеля д-р Цонков.
На добър път към следва
щата книга! ■

Слово

спектър

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

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

►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

19 - 25 април 2012 г.
с 18 април* Светла
сряда. Преп. Йоан. Св.
мчк. Виктор
ч 19 април* Светли
четвъртък. Преп. Йоан
Ветхопещерник
п 20 април* Светли
петък. Живоприемни
източник на Пресвета
Богородица. Преп. Теодор
Трихина
с 21 април* Светла
събота. Св. свщмчци
Януарий и Теодор в
Пергия
н 22 април † Неделя
след Пасха – Томина.
Преп. Теодор Сикеот
п 23 април Св. мчци
Александра. Св. мчк
Лазар Български
в 24 април Мчк Сава
Стратилат
с 25 април* Св. ап. и
ев. Марк.

IN MEMORIAM

Сбогом,
бай Недко!
На 9 април внезапно си отиде от нас
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1000 брошури на водачи и пътници
в МПС раздадоха доброволците
Хиляда брошури на
водачи и пътници в МПС
раздадоха доброволци
те от Детска полицейска
академия в Основно учи
лище “Никола Първанов”Лом в края на миналата
седмица. Листовките,
призоваващи за поставя
не на предпазни колани
по време на пътуване,
са отпечатани в рамките
на национална кампа
ния на МВР, проведена
под мотото “Да спасим
300 човешки живота! Да
поставим предпазните
колани!”.
Участието на мла
дите доброволци в
инициативата, проведе
на съвместн
 о с патру
ли на “Пътна полиция”,
е с цел повишаване
на информираността
на подрастващите, а
и на всички участн
 и
ци в движението, за
рисковете, които носи
пътуването без предпазен
колан. Тъжната статис
тика показва, че “спесте
ните” 7 секунди, колкото
отнема поставянето на
колана при пътуване, са
коств
 али живота на пове
че от 300 души, загинали
през последната една
година. Ежедневно пък

от Детска полицейска
академия в ОУ
“Никола Първанов”- Лом
умират по двама души,
возили се на задната
седалка и съзнателно
пренебрегнали коланите,
заблуждавайки се, че не
са в опасност.
“Включването на деца
та в такива кампании има
силно дисциплиниращ
ефект, както за самите
тях така и за възрастните,

които шофират и които са
отговорни за опазването
на техния живот на пътя”,
категорична е инспектор
Илияна Александроваръководител на проекта
“Детска полицейска ака
демия”.
Извън рамките на кам
панийността остават
нещата, заради които

наистина си струва да се
инвестират 7 секунди при
всяко потегляне на път.
Като гаранция за това, че
няма да се лишим преж
девременно от живота,
който ни е отреден, нито
пък ще позволим той да
бъде преобърнат тотално
заради тежки физически
травми или инвалидност.■

Недко
Дамяновски
Сбогом, бай Недко!
Ти си отиде от нас завинаги. Но в нашето труд
но ежедневие за издаването на в. „Слово плюс”
ти ще ни липсваш много. Сега разбираме колко
много си правил за вестн
 ика и колко трудно ще ни
бъде оттук нататък без теб. Не издържа чувств
 и
телното ти сърце на това време на катастрофи и
бедствия, на болести и нечувана беднотия.
Твоят достоен път бе прекъснат внезапно,
неочаквано. Само преди няколко дни ти беше с
нас и пое своя ангажимент с разпр
 остранението
на вестника, който беше абсолютно безкористен!
Ти беше изкушен от журналистиката и пишеше в
много вестници освен нашия.
Знаем твоето име от националния вестн
 ик
„Машиностроител”, от „Отечествен зов”, от нашия
„Слово плюс” и др. Но като пощенец ти правеше
всичко възможно нашият вестник да достигне до
повече хора! Благодарим ти!
Благодарим за това, че такъв изключителен
и прекрасен човек работеше с нас!
Сбогом, бай Недко!
Прекланяме се пред светлата ти памет!
Параскева Маркова, Елеонора Цанова,
Цветан Илиев, Иван Велин, Галя Севестакиева

Изработка и монтаж
на паметници.
Цялостно оформяне на
гробищни паркоместа.

Монтана, в двора на ТПК „Септември”;
0888/73 73 40; 0887/50 64 36;
www.panteon-montana.com

Фирма „Ди-Вен” ЕООД – гр. Лом
е оторизиран
дилър на мо
токари с мар
ката Тайлифт”.
Бързи, ергономични и надеждн
 и мотокарите
на „Тайлифт” са най-добрата подкр
 епа във ва
шия склад, производствено хале или площадка.
Възможности за доставка на дизел, газ или бензин,
комплектовани със сменни съоръжения. Двигатели
НИСАН, ИСУЗУ или ЯНМАР, автоматична хидрот
рансмисия и сервоуправление.
Две години гаранция, осигурено обслужване до
всяка точка на страната в рамките на 24 часа.

Ние сме сигурна опора за Вашия бизнес.

3600 Лом, ул. „Хаджи Димитър” 64
Тел.: 0971 66170; тел./факс: 0971 66828; факс: 0971 64047;
e-mail: office@di-ven.bg; http://www.di-ven.bg

ЕТ „Владимиров инженеринг”

► Ремонти и рециклиране на дизелова
горивна апаратура за селскостопанска и
трансп
 ортна техника
►Всички видове руски ГИП и дюзи
►БОШ (без електроника)
►ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и
дясна оригинални резервни части.

Монтана, ул. „Нишка” 17, тел. 0898/214 557

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия

Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94
■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа

Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

Слово

спектър
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Във Видин

"Северозападни мотори"
откриха летния мотосезон
Големият християнски празник
Лазаровден избр
 аха членовете на NW
Motors, за да откр
 ият мотосезон 2012.
Фенове на двуколесните в града се съб
раха пред катедралния храм „Свети
Димитър”, където тържествен водосвет за
успешна и безаварийна година на всички
членове на клуба и техните приятели отс
лужи архимандрит Евтимий .
За радост на многото граждани колона
та, ескортирана от органите на реда, нап
рави демонстративна обиколка на Видин.
Остатъкът от деня се превърна в истин
ски празник, защото членовете на клуба
спретнаха невероятен купон в местността
Божурица за всички поканени и случайни
гости.
Мотоклуб „Северозападни мотори” же
лае на всички участн
 ици в движението
безаварийна година и да изпитат истинско
удоволствие от шофирането.
Специални благодарности на органите
на реда, които се отнесоха с разбиране
и осигуриха нормалното протичане на
събитието. ■Слово плюс

вете талантливи пе
вици на вокално
студио «Детски смях « при
Обединен детски комп
лекс «Ние, врабчетата» в
Монтана се състезаваха
с над 80 изпълнители от
страната и чужбина в ра
диоконкурса „Обичам те,
море”. Той е част от ХV
Международен музикален
фестивал „Море и споме
ни”, който се организира
от Министерството на
културата, Българското
национално радио, Община
Варна и читалище „Васил
Левски 1945” в морската
столица.
В радиоконкурса имат
право да участват само
деца ненавършили 16 г.,
техника и вече предлагат
които изпълняват песни с
достъп до интернет и ка
морска тематика на родния
чествени административни
и информационни услуги
си език. В продължение
на жителите. Също така
на месец две независими
в рамките на програмата
едно от друго журита в
се провежда обучение на
София и Варна са оценява
библиотекари, което е много ли изпр
 атените записи на
полезно за тяхната подго
участниците.
товка и ефективността на
Емели Римпева участ
работата.
ва с песента „Капитана”
В началото на среща
- м. Морис Аладжем, т.
та Наталия Георгиева
Веселин Ханчев от репер
– управител „Връзки с
тоара на Лили Иванова.
обществеността и застъп
ничеството” в Звеното за
Анна Владимирова
управление на проекта
се представи с песента
представи иновативните
„Сбогом, мое море” – м.
услуги в библиотеките. В
Чавдар Савелиев, т. Валери
работата по групи бяха об
Петров – от репертоара
съдени добри библиотечни
на Катя Филипова. Двете
практики.
момичета са класирани за
В срещата участваха и
радиоконкурса. Техните
директори на библиоте
изпълнения звучаха през
ки от градовете Неготин
почивните дни по програ
и Кладово – Сърбия.
ма „Хоризонт” на БНР в
■Слово плюс

Регионална среща
"Добри библиотечни
практики"

ам.-кметът на oбщина
З
Видин Борислава
Борисова откри регионал

ната среща на тема „Добри
библиотечни практики”,
организирана от Програма
„Глобални библиотеки” и РБ
„Михалаки Георгиев”.
„Участието на община
Видин в тази програма е
много важно и полезно за
нас. Благодарение на подк
репата в рамките на програ
мата Видинската регионал
на библиотека „Михалаки
Георгиев” се превърна в
един наистина съвременен
информационен център и
нейните услуги са предпо
читани от много граждани
и институции” – каза при
откриването на среща
та Борислава Борисова.
Тя коментира, че общо 6
библиотеки в селища на
територията на общината
са получили предвидената

Д

Лауреати на конкурса
"Обичам те, море"
Записи на Анна и Емели от ОДК „Ние, врабчетата”
– Монтана ще звучат в национален ефир
АННА

ЕМЕЛИ

предаванията „Закуска на
тревата” и „Рано в неделя”.
Радио Варна също ще из
лъчва песните на одобрени
те кандидати всеки делни
чен ден, а през почивните
дни в предаването „Хиляда
и една приказки”.

Анна и
Емели ще пеят и на концерт
на отличените изпълнители
в радиоконкурса „Обичам,
те море”, който ще се със
тои на 06.05.2012 г. от
11.00 ч. във Фестивалния
и конгресен център в град

Варна. Вечерта от 18 ч. ще
се проведе заключителни
ят концерт на фестивала
„Море и спомени”, където
ще стане награждаването
на лауреатите, а специален
гост на събитието ще бъде
звездата Тони Димитрова. ■

Слово

Обучение по пожарна безопасност и защита на насе
лението преминават учениците от 1 до 4 клас на VІІ СОУ
„Професор доктор Асен Златаров” в Монтана през март
Теорeтико-практическите занятия се провеждат от слу
жителите на Областно управление „Пожарна безопасност
и защита на населението” – Монтана.
Учениците от 4 клас се запознаха с правилата за пове
дение при пожар в сграда и при полски и горски пожари.
Третокласниците се учиха как да използват индивидуални
средст ва за защита на дихателните органи - противогаз,
респиратор и памучно-марлена превръзка, а най-малките
усвоиха правилата за поведение при наводнение.
В ролеви игри участниците демонст рираха практически
своите знания, сръчност и съобразителност за действия
при извънредни ситуации.
Тренингът има за цел да формира в учениците знания
и умения, за правилно поведение при пожари, бедствия,
аварии и катастрофи. Обучението се провежда в часа на
класа, в сътрудничество с ръководств
 ото на училището, по
инициатива на главен учител Даниела Георгиева. ■Слово

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

плюс

плюс

Обучават деца на
пожарна безопасност

www. slovoplus. info
e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com
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Фолклорен ансамбъл "Цвят"
навърши 20 години
Диана СИРАКОВА

Вече 20 години фолк
лорният ансамбъл към
читалище „Цвят” във
Видин радва почитате
лите на българските на
родни танци. Юбилеят бе
отбелязан с тържествен
концерт на 4 април т.г.
На сцената младите въз
питаници на хореографа
Цветан Лозанов показаха
своето майсторство в тан
цовото изкуство.
Създаден през 1992
година, ансамбълът е
наследник на танцовия
ансамбъл на видинските

химици и фолклорен ан
самбъл „Вида”, на богатия
им репертоар и красиви
костюми.
Същата година приема
за свое и името на чита
лището – „Цвят”. За ви
соките си постижения в
областта на фолклора през
2011 година ансамбълът
е удостоен със званието
„Представителен”.
С много обич и ви
сок професионализъм в
детските школи за на
родни танци с препода
ватели Цветан Лозанов,
Николина Василева и

Татяна Стоянова се обуча
ват бъдещите участници
във формациите на ан
самбъла – деца от 5 до 12
години.
Съставът се гор
дее с наградите си от
Международния фолк
лорен фестивал „Танци
край Дунава”, от меж
дународните фестивали
в Унгария, Македония,
Сърбия, Италия, Турция,
Полша, Португалия, от
националните фолклорни
конкурси за млади изпъл
нители „Орфеево извор
че” и „Орфеева дарба”. ■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Мартен КАЛЕЕВ

Н

Награди за
"Ние, врабчетата"
Възпитаници на ОДК „Ние, врабчетата” - Монтана
спечелиха 5 награди от VІ национален конкурс за
млади изпълнители „Дико Илиев” във Враца
Форумът, който се проведе
в края на миналата седмица,
събра в града под Околчица
над 170 млади дарования от
цялата страна. Участниците,
предимно от музикални учи
лища и студенти с профил
“Музика”, бяха на възраст
от 15 до 25 г., разпределени
в три категории. В продъл
жение на няколко дни те
се състезаваха в разделите
народно пеене, класическо
и поп и джаз пеене, ударни,
народни, струнни , медни
духови и дървени духови
инструменти, пиано, баян и
хореография.
Конкурсът се организи
ра от Министерството на
образованието, младежта
и науката, Националния
дворец на децата, Община
Враца и СОУ „Отец Паисий”
в гр. Враца. Авторитетното
жури бе с председател проф.
Илка Попова – зам.ректор

на Националната музи
кална академия и членове
– акад. Петко Радев, проф.
д-р Ангел Македонски,
проф. Елисавета Казакова,
доц. Светла Калудова –
Станилова, док. Стефка
Оникян, доц. Борислава
Танева и ас. Добромир
Митев.
Първа награда в първа
възрастова категория журито
присъди на 15 г. Борислав
Вълов, който се предста
ви с песните „Душа” на
„Диана Експрес” и „Мария
–Магдалена” от репертоара
на Филип Киркоров.
В същата възрастова кате
гория втора награда спечели
16 г. Йоана Димитрова с пес
ните „Мини мода” на Нели
Рангелова и „Someone like
you” на нашумялата звезда
Адел.
Във втора категория
журито присъди втора

Под знака на
Международния
ден на книгата
Ненчо СЛАВЧЕВ
В училище „Л. Каравелов” във Видин
отбелязаха Международния ден на
детската книга с конкурс за изрази
телно четене под мотото „Да почетем
заедно приказки”. В надпр
 еварата се
включиха ученици от 5-и и 6-и клас, в
които предварително бяха проведени
вътрешни прослушвания за излъчване
на представители за конкурса.

награда и за 19 г. Силвия
Момчилова, която се предс
тави с песента „Нещо ме ча
ка някъде” от репертоара на
Ивелина Балчева и парчето
„Нis Eye is on the Sparrow”
на дуета Лорин Хил и Таня
Блънт.
Още две втори награди
в трета възрастова кате
гория спечелиха Натали
Ангелова – 21 г. и Клавдия
Китанова – 22 г. Натали
изпя „В очакване да съм
не” на Ваня Костова и
„You lost me” на Кристина
Агилера, а Клавдия се пред
стави с „Кажи ми докога”
на Маргарита Хранова и
„Women in love” на Барбара
Стейзънд.
Двете преподавателки
на наградените певци Латинка Боева и Миглена
Георгиева бяха удостоени с
дипломи за педагогически
постижения. ■Слово плюс

икога не съм харесвал възможнос
тта да говоря и пиша за автори,
когато навършат определена „почтена”
възраст. Винаги съм съзирал подозри
телна благопожелателност в подобни
словесни юбилейни изблици. Но в слу
чая става дума за поета Цветан Илиев,
мой земляк, който е имал орисията да
попадне в живота не другаде, а в тоя
пусти, ущорийски, Северозапад.
До ден днешен не се научи да чака
спокойно отшумяването на времето,
което да се разпилее неизвестно къде
заедно с немалкото пишман човеци и
автори, а продължава да се надява, че
тоя свят все някога ще олекне откъм
глупци. И вярва, че поезията е проме
няла и ще
променя нещо.
Остави друго,
но го прави по
такъв начин,
че ни увлича
и нас. Защото
владее изкуст
вото да говори
и пише така,
както могат
само сил
ните – тихо,
всеотдайно и
талантливо. Макар неговата духовна
енергия да е многократно проверяване
чрез безброй огорчения, макар да се
блъскала в коварни дилеми, не е на
маляла до днес, макар животът му да
преминава по паважа на безбройните
илюзии. Той продължава и продължа
ва да опровергава предупреждението
на Чаплин, отпр
 авено към неговата
дъщеря, че изкуството преди да ти даде
крила, ти счупва краката. Може би за
това той разчита на окрилението, което
нито идва лесно, нито се дава даром, то
е като червения кон с красива усмивка,
която изличава лошото и злобата на
камшика. Дори му е по мярка, колкото и
да се опитват някои да го премълчават…
Не смея да го тревожа, но си мис
ля – нима той все още не вярва, че
животът ни е само едно дълго и трудно
пътуване, от което ще се завърнем един
ствено като нечия сълза? А летописът
ни, странен, може би повече излишен и
почти винаги недочетен, ще е натежал от
десетки живи рани, които никому не би
хрумнало да лекува…
Учудвало ме е едно негово качество,
което го направлява и до ден днешен –
бързо да предчувства троянските коне
на посредствеността, която се втурва

в убежището на езика ни. И не ги ща
ди – нито в личните си срещи, нито с
написаното върху белите листи, които
странно оформят короната на едно ог
ромно магическо дърво на съдбата.
Понякога си мисля, че само Цветан
Илиев е орисан да витае в поднебеси
ето на Северозапада заедно със своите
икони – естествено: Балкана, Околчица,
Ботев; още по-логично до тях Любимата,
стиховете, завръщането, при което до
ри старите огледала не ни разпознават.
И да не стои само в Северозапада,
ами и обикаля страната, сякаш да
предупреждава, че музите не бива да
бродят сред просяците, че плячката от
паметта и кръвта българска никой никога
не може да рециклира… След срещите

Цветан Илиев е
орисан да витае
в поднебесието
на Северозапада

Участниците бяха оценявани от жу
ри с председател Жоро Иванов – ак
тьор от Кукления театър, инж. Георги
Георгиев – театър-майстор, и препо
давателките Теменужка Паунова и
Лора Любенова. Водещ на конкурса бе
поетесата Диана Сиракова. Децата се
бяха спрели най-вече на приказки от
Андерсен, но прозвучаха и приказки от
Ран Босилек, както и български народ
ни приказки. Победител в конкурса ста
на шестокласникът Стилян Цветомиров
с откъс от приказката „Снежната
царица” (Андерсен), а негови подг
ласници – петокласничката Антонина
Любомирова с откъс от приказката
„Грозното патенце” (Андерсен) и шес
токласникът Александър Драгомиров с

все ще се намери свестен и умен човек,
които да посади мълчания, така необхо
дими на всички ни, за да си спомним за
себе си! И за простичката истина, че ще
успееш да намериш „онова нещо” извън
себе си, ако първо си го търсил и наме
рил в себе си…
Цветан Илиев е щастлив автор и
човек. Защото той се довери на думите
и те му се отблагодариха. Доведоха му
приятели. Той не гледаше на тях като
инструмент, а като на живи същества.
Те се превърнаха в негова мярка за
човечност. Макар и след толкова години,
които им посвети, те не го предадоха.
Той направи от тях обител, в която ос
новната му тревога и молитва бяха и
продължават да бъдат как да напише
стихове, по които да няма дори петън
це от грим и лицемерие, с които може
да се диша и мисли. И около тях кръжат
пространства, съдби и събития. Има ги.
Има го него.
Сега вече наистина спокойно и досто
лепно може да приседне в някой житейс
ки ъгъл и да чака, да чака. Докато всич
ки пътища се втурнат към него. И той се
отдаде на зова им!
Но не вярвам, че ще го направи.
Защото той самият е път! ■

откъс от българската народна приказка
„Къщовник”. Победителите получиха
грамоти и книги, а за всички участници
в конкурса Кукленият театър осигури
специални покани за две представле
ния на театъра.
Под знака на Международния ден на
детската книга премина и 19-годишни
ната на Детския литературен клуб „Ив.
Деспотов”. В два дни децата от извес
тния в страната клуб се представиха
пред публиката с пролетната програма
на детската формация към клуба ДТГ
„Жар” – „Сезони”, и забавно-сатирич
ния спектакъл „Българи от ново вре
ме”, изпълнен от ЕТС „Ив. Деспотов”.
Специален гост на спектакъла бе архи
мандрит Поликарп. ■

