Слово делник
От в. "Видин"
предложи на хората, чиито ниви вече
Роберт НИКОЛАЕВ
са изорани и подготвени за засаждане,
Незаконно разораване на няколко
няколко варианта: дългосрочни договори
частни земеделски ниви в подножието на
за аренда с предплащане на първите
Връшка чука, които не са отдавани под
две години или изкупуване на земята.
аренда и слухове за садене на слонска
За тези, които държат да запазят
трева (Miscanthus giganteus) от фирмата
“Си Ес Ай Еф” (CSIF – Clever Synergies In- собствеността си и да обработват сами
vestmen Fund) – инвестиционно дружество площите си, собственичката на “Си Ес
Ай Еф” предложи възстановяване на
на известната бизнес дама Цветелина
маркировката за сметка на нейната
Бориславова, разбуниха духовете в
фирма, а орането остава като безплатен
граничното село Киреево.
бонус за тях.
След множество сигнали и няколко
В хода на дискусията стана ясно, че
официални жалби от собственици
няма засадени площи със слонска трева
на земеделски имоти, че нивите им
на собственици, които не са съгласни, а
се обработват без тяхно съгласие,
само изорани. “Насочихме се към този
на 11 май т.г. кметът на селото Герго
Гергов алармира за
проблема общинския
кмет в Макреш Иван
Каменов. Той на свой ред
уведомява полицията и
униформените спират
незаконната земеделска
акция още същия ден.
“От известно време
в селото се носеха найразлични слухове за
предстоящо засаждане
на земеделски площи с
някаква слонска трева,
към които първоначално
се отнесох недоверчиво
– обяснява как се е
стигнало до критичната
●Селяни се разбунтуваха срещу
ситуация кметът
Гергов. Но когато ме
информираха, че машини, фирма на Цветелина Бориславова
които не са на фирма
●Кметът спира незаконно засаждане
“Октопод”, която арендува
и обработва земеделските с полиция, кани я на събрание
земи на нашето село, са
район, защото той е най-изоставен и
започнали да орат в нашето землище, аз
аз си мисля, че най-полезно ще е за
се заинтересувах какво става.”
хората да се създаде някакъв поминък
Гергов отишъл на място и с очите си
тук” – мотивира избора си Бориславова.
се уверил, че разораните площи не се
Тя обясни още, че слонската трева
засяват с традиционните земеделски
представлява многогодишна енергийна
култури. Вместо това той станал
култура, използвана за направата на
свидетел как в земята се засаждат
пелетно гориво или за производство на
грудки от непознато за него растение.
енергия, която не само че не пречи, но
Когато се представил на работниците
дори обогатява почвата. А създаването
и се поинтересувал какво всъщност
на поминък бизнес дамата съзря във
представлява това насаждение, те
възможността да изпълни намеренията
му казали, че това е слонска трева и
си за изграждане на фабрика за пелети
му предоставили мобилния номер на
именно в Киреево.
Цветелина Бориславова, с която му
Хората от селото се интересуваха какви
препоръчали да се свърже за повече
са възможностите, ако след сключването
информация. Така след разговор с нея
на дълготраен аренден договор, техните
и под натиска на разтревожените му
наследници искат да се откажат и да
съселяни се стига до решението за
общоселско събрание още същата вечер, ползват отново земята си, както и дали
това растение може да се премахне след
на което самата Бориславова разясни
пред киреевчани какво представлява тази време и на негово място да се засаждат
отново традиционните зърнени култури.
култура, както и защо се е стигнало до
Събранието завърши с уговорката да
неприятната ситуация с обработването на
се проведат индивидуални разговори със
частни имоти.
засегнатите собственици. ■
“Не считам създалата се ситуация за
проблем, защото аз съм тръгнала
с най-добри намерения – заяви
Слонска трева (Miscanthus giganteus)
Бориславова на срещата, на
Висока декоративна трева, която може
която присъства и кметът на
да расте в Европа и САЩ и осигурява големи
количества енергия. Опитите с MiscanОбщина Макреш Иван Каменов.
thus giganteus, наричана “слонска трева”, са
Във Видинско и Монтанско имаме
показали, че тя може да бъде изключително
закупени от нашата фирма, която
ефективна в икономически и енергийно
е моя собственост, около 10 хил.
отношение, тъй като расте лесно и бързо,
дка земя и почти цялата сме я
а при изгаряне не замърсява атмосферата.
отдали под аренда на фирма
Според американски учени от университета
“Октопод”. Именно размяната на
в Илинойс, ако само 8 процента от
обработваеми площи между двете
обработваемата земя в щата бъде засята
с тази трева, тя ще стигне за покриване
фирми е довела до недоразумение
на нуждите на целия щат, включително
относно това, кои точно земи
стопанисва “Октопод” в киреевското и Чикаго, от електричество. Тревата
достига височина 4 м и е в състояние при
землище.
индустриална употреба сериозно да намали
Цветелина Бориславова
потреблението на фосилни горива, смята
призна, че едва сега разбира,
учените.
че са засегнали частни имоти и
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Учебна практика
в реална
работна среда

Слонска трева
уплаши
жители на
с. Киреево

ПГСАГ „Проф. арх. Стефан Стефанов” – Монтана
изпълни мобилност по Секторна
програма „Леонардо да Винчи”

След триседмична транснационал
на практика по проект № 2010-1-BGLEО01-03382 “Нови професионални
умения и компетенции в парково
то строителство и озеленяването”,
Секторна програма „Леонардо да
Винчи”, дейност „Мобилност”, се за
върнаха крайните ползватели, участн
 и
ци в мобилността.
За първи път учениците на профе
сионалната гимназия получават такава
възможност - да пребивават и работят в
нова реална работна среда, да получат
професионални умения и компетенции
в областа на парковото строителство и
озеленяването, съответстващи на изиск

ванията на пазара на труда.
Партньорът по проекта ILE-Berlin
организира и изпълни практическата
програма на ползвателите, осигури въз
можност за практика в реална работна
среда и развитие на професионалните
умения на участн
 иците за постигане на
крайната цел на проекта.
В края на мобилностт а LE-Berlin оце
ни постигнатото от учениците и изда
де сертификати за периода на практика
и за продобитите знания и умения. За
успешното професионално развитие
на младите специалисти съвместн
ос
ПГСАГ – Монтана издаде и Europass
мобилност.■

Владимир Уручев:

Да продължи
финансовата
солидарност на ЕС
Премиерът Бойко
Борисов откри хранили
ще за сухо съхранение на
отработено ядрено гори
во в АЕЦ „Козлодуй“. В
церемонията участва и
евродепутатът Владимир
Уручев, който е член на
Комисията по индустрия,
изследвания и енергетика
в ЕП и бивш гл. инженер
на ядрената централа.
Проектът е за близо 70,
5 млн. евро и е финанси
ран от Международния
фонд за подпомагане на
извеждането от експл
 о

атация на 1- 4
блок на АЕЦ Козлодуй,
по който България по
лучава компенсации от
Европейския съюз за из
веждането от експлоата
ция на първите четири
блока на централата.
Определената сума за
програмата до края на
2013 г. е 300 млн. евро.
В новото съоръже
ние постепенно ще бъдат
преместени касети с из
ползвано гориво от спре
ните ядрени блокове,
които в момента са в т.

нар. мокро
хранилище.
По план сухо
то хранилище
трябва да бъ
де разширено,
за да поеме и
горивото от
пети и шести
блок на АЕЦ
Козлодуй.
Според
Владимир Уручев съби
тието е доказателство за
реалната ефективност
на европейското финан
сиране в областта на бе
зопасното извеждане от
експлоатация на ядре
ни мощности в страните
- членки. „Финансовата
солидарност на ЕС е не
обходима и се надяваме
тя да продължи и след
2013 г. за цялостно за
вършване на започнатите
дейности“, подчерта бъл
гарският евродепутат. ■

“Ибис – Масаж” ЕООД

▲Кметът на с. Киреево Герго Гергов и Цветелина
Бориславова преди срещата със засегнатите стопани от
Киреево. СНИМКА: АВТОРЪТ

► Масажи:
лечебен, класически,
спортен, билков,
козметичен
► Терапии:
ориз и бамбук,
шоколадова, винена
Иванка Петкова,
Монтана,
ул. “Любен Каравелов”
6-А, тел. 0887/042 914

Слово справочник
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ч 26 * Св. ап Карп. Св.
мчк Георги Софийски,
Най-нови. (Блажи се)
п 27 Св. свщмчк
Терапонтий. Св. мчк
Терапонтий Софийски
с 28 Преп. Никита, еп.
Халкидонски. Преп.
Софроний Български
(Блажи се)
н 29 † Неделя
след Пасха – на
Слепия. Св. прпмчца
Теодосия. Св. Лука
изповедник, архиеп.
Симферополски.
п 30 Преп. Исакий
Далматски. Св. Емилия.
(Петрови заговезни)
в 31 * Св. ап. Ерм
Филипополски от 70-те.
Св. мчк Ермий
с 1 * Св. мчк Юстин
Философ. Св. мчци
Юстин с дружината му

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

За консултации
и въпроси по
всякакъв вид
кожни заболявания
търсете

д-р Пламен
Узунов
на телефони:
096 389 309,
0882/008 112

или в поликлиниката
в Монтана,
етаж 4, кабинет 406

от 14,30 до
16,30 часа

Фотоконкурс

РИОСВ - Враца

26 май - 1 юни 2011
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обявява конкурси за снимки и есе
по повод Световния ден на околната среда – 5 юни
По повод Световния ден на околната среда 5 юни и 2011 и Международна
година на горите, Регионална инспекция по околната среда и водите обявя
ва конкурси за снимка и есе.
Темата на фотоконкурса е “Гората и човекът”,
а целта е да се стимулира творческото мислене на младите
екозащитници. Фотографиите да се изпращат до 1 юни 2011 година от уче
ници от цялата област, след което на 3 юни, в Информационния център на
РИОСВ – Враца ще бъде подредена едноименната изложба с получените
фотоси.

Вторият конкурс е на тема “Дървото”.

В него няма възрастово ограничение, а единств
 еното условие е да се из
пращат разкази, за единственото дърво, което е оставило у нас траен спо
мен заради любима история, традиция или легенди. Целта на конкурса е да
се събере любопитна информация за дървета с история, които се на тери
торията на област Враца. Ако сред описаните истории има дърво, което е
рядък вид, природна забележителност или датира на това място от стотици
години, а не е обявено за вековно, ще се възползв
 аме от възможностт а да
го направим точно в Международната година на горите.
“Избраникът” сред дърветата ще бъде и номинацията от страна на
РИОСВ – Враца в конкурса “Дърво с корен 2011”, организиран от фондация
“ЕкоОбщност”.
Срокът за изпращане на творбите е 01.06.2011 година
в сградата на РИОСВ – Враца на адрес:

гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81 и на e-mail: riosv_vr@m-real.net

Класирането на творбите ще бъде обявено на 03.06.2011 г. от 10 ча
са в сградата на РИОСВ – Враца. Регламентът на конкурсите може да на
мерите на интернет страницата ни http://riosv.vracakarst.com/ в секция
“Информационен център” - “Новини”

За повече информация тел. 0893 393 187

“Европа и нейните съседи”
Представителството на Европейската коми
сия в България дава началото на фотоконкурса
“Европа и нейните съседи”
Тази седмица стартира конкурсът за авторска
снимка на Представителството на Европейската
комисия в България на тема “Европа и нейните
съседи”. Конкурсът е отворен за участие за всич
ки български граждани или граждани на страничленки на Европейския съюз, които пребивават в
България, на възраст над 18 години. Всеки участ
ник може да се включи с не повече от една сним
ка в конкурса.Творбите трябва да пресъздават
индивидуалното виждане на участниците зa то
ва кои са техните съседи извън границите на
Европейския съюз и да са придружени от кратък
текст, който обяснява изображението и мотивите
за неговия избор.
Чрез гласуване на сайта www.europeday.bg на
Представителството на Европейската комисия в
България, създаден тази година по случай Деня
на Европа - 9 май, регистрираните потребители в
сайта ще имат възможност да гласуват, за да оп
ределят победителя в състезанието.
Наградата за събралия най-много гласове
участник е тридневно пътуване за двама до
Варшава - столицата на Полша, която на 1 юли
ще поеме ротационното Председателство на
Съвета на Европейския съюз. Повече информа
ция за конкурса и общите условия на участие мо
жете да откр
 иете на http://www.europeday.bg/bg/
contest/.

Срокът за участие е от 9 май до 9 юни 2011 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА
п.к. 36 50, гр.Вълчедръм, тел. 09744/ 34-44,
ул. ”България” № 18-20, факс 34-06, email: vdrmkmet@yahoo.com
Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,
e-mail: simex_03@abv.bg

Произвежданите изделия от “СИМЕКС”
ЕООД са със специално предназначение и
много широк обхват на приложение:
● Широка гама от стандартни и подвижни гумено-лентови транспортьори ирезервни части за
тях – ролки, задвижни и опъвателни станции,

барабани и други, използвани за превоз на
насипни материали в различните области –
като циментовата и химическата промишленост,
селско стопанство, лека и преработвателна
промишленост, вародобив, зърнопреработка,
рудодобив, енергетика, въгледобив, хранителновкусова промишленост и други, по наша
документация, на клиента или съвместно
разработена такава. Ролките се произвеждат на
технологична линия по съвременна уникална
технология, голям гаранционен период,
пригодени за ремонт, работещи при висока
концентрация на прах, влага и агресивна среда;
● Сухи ръкавни с импулсно продухване филтри, предназначени за очистване от прах на
запрашен въздух и такива газове в отрасли
на промишлеността като металургията,
циментовата промишленост, варо- и
гипсодобива, скалната обработка и други;
● Мокри инерционни филтри – със същото
предназначение като сухите, но се използват
при повишена влажност на очиствания въздух и
газ;
● Инсталации за микропродукти –
предназначени за получаване на високо
дисперсни микропродукти с едрина от 5 до 300
µm чрез сепариране на насипни или смлени
минерални суровини;
● Нестандартно оборудване, включващо
обикновени метални конструкции или такива с
повишена точност, изискващи специални части
по документация на клиента или съвместно
разработена такава.

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:
• дюшеци, маси – холни и
кухненски,
и столове.
• Отдава помещения под наем
за офиси и производство.

Има свободни помещения
в Битов комбинат – за офиси.

Монтана, ул. “Индустриална” 8,
тел./факс:
096/305 802 – гл. счетоводител

ПК “Наркооп”
– Монтана
Нашият хляб е от
натурални суровини
без консерванти и
генномодифицирани
организми (ГМО)!
Пазарувайте
здравословния
хляб от
магазините на
“Наркооп” и
Централния
гастроном в
Монтана

ОБЯВА
Община Вълчедръм, ул.”България” 18-20, обл. Монтана, на осно
вание чл. 17 от Наредба № 2 на МТС, Решение № 334 от протокол №
46/25.03.2011 год. на Община Вълчедръм, обл. Монтана, и Заповед
№ 753/18.05.2011 год. на кмета на Община Вълчедръм

открива конкурс

за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
областна и републиканска транспортн
 и схеми от квотата на Община
Вълчедръм.
Предмет на конкурса:
Извършване превоз на пътници по маршрутни разписания на авто
бусни линии, съгласно Приложение № 1 от конкурсната документация.
Всеки кандидат може да кандидатств
 а за неограничен брои марш
рутни групи линии.
Срок за изпълнение на превозите – 5 години от датата на подпис
ване на договора.
Изисквания към кандидатите за участие в конкурса:
В конкурса могат да участват физически и юридически лица, регис
трирани като търговци по смисъла на Търговския закон, които отго
варят на изискв
 анията на Закона за автомобилни превози, Наредби
№ 2/15.03.2002 г. и № 33 на МТС и на конкурсната документация, и
представят документи за това.
Кандидатите трябва да разполагат с необходимия брой автобуси за
обслужване на автобусните линии.
За всяка група линии кандидатите имат право да представят само
по едно предложение. Предложението трябва да съдържа всички до
кументи и изискв
 ания посочени в конкурсната документация.
Всяко предложение трябва да се представи лично или от упълно
мощено лице в запечатан непрозрачен плик.
Документацията за участие се закупува от ст. № 2 на общинска ад
министрация на цена 20 лева.
Предложенията за участие в конкурса се приемат до 16.00 часа на
30 /тридесетия/ ден от деня, последващ датата на публикуване на
обявата в централен ежедневник
Предложенията се отварят от Комисията, назначена със заповед
на кмета на 31 /тридесет и първия/ ден от деня, последващ датата на
публикуване на обявата в централен ежедневник, от 14.00 ч. в Зала
№ 2 на Общинска администрация.
Разглеждането и оценяването на предложенията
става по следните критерии:
● възраст на автобусите;
● предлаганата цена до крайният пункт;
● срок на запазване на цената;
● екологичност на превозните средства /документ/;
● оборудване на превозните средств
 а с устр
 ойства за трудно под
вижни граждани
● допълнителни услуги
утвърдени с Решение № 334 от протокол № 46/25.03.2011 г. на
Община Вълчедръм, обл. Монтана, и методика, посочена в конкурс
ната документация.
Общата оценка на кандидата се получава като сума от отделни
те критерии. При получаване на равен брой точки по отделна линия
на по-горна позиция се класира кандидатът получил повече точки по
критерии най-ниска цена на пътникокилометър
Допълнителна информация на тел. 09744/2290 или в ст. №2 на
Община Вълчедръм.

Слово спектър
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За Кирил Станчев,
за нашия град и
за управляващите

►СЪВРЕМЕННИ РУСКИ ЕПИГРАМИ

Владимир ГИЛЯРЕВСКИ

Власт на мрака
(по Толстой)
Две опасности
ни чакат,
дето и да идем
по света:
долу е властта
на мрака,
горе – мракът
на властта.
Ефим ЕФИМОВСКИ

Кирил Станчев почина преди десет години,
на 21 май. Това, което следва, е само повод
да поразмишляваме напук на трудното
ежедневие, което ни заобикаля

Земляци

Кирил СТАНЧЕВ

За тези, които не го
познават, особено от помладите поколения, вед
нага ще поясня, че няма
да намерят името му в
енциклопедията. Нито
сред почетните гражда
ни на Монтана. А и на
него това не му трябва.
Той е просто един наш
съгражданин, дал много
от себе си и за града ни, и
за неговите жители
Където и да работи,
Кирил Станчев оставя
траен, но хубав спомен в
съзнанието на хората..
Организаторските си
качества проявява найнапред в родното си се
ло Винище. Всичко
върши с ентусиазъм и
оптимизъм, които не го
напускат до края на жи
вота му. Кмет е на това
село след 9.9.1944 г., поточно – от 1945 до 1948
година. Тогава е постро
ена сградата на селсъвета
и читалището. Тя се пол
зва и до днес по пред
назначението си. А да се
осигурят строителни ма
териали в онези години,
не е лесно! Само добро
волният труд на селяните,
колкото и важен да е, не
стига. Гредите, поради
големите си размери, и
липсата на такива гори в
нашия край, са докарани
чак от Южна България.
Натрапчиво ме спохож
да въпросът: Нещо да е
построено в село Винище
през последните 20
години, което да е свърза
но с бита и благоденстви
ето на жителите му?

Дълги години е секре
тар на Градския, а после
и на Околийския народен
съвет в Михайловград.
Кой знае защо, пред вра
тата на секретаря вина
ги има опашка от чакащи
граждани. А пред та
белата на председате
ля – няма!. Всъщност,
знае се защо. Защото все
пак някой трябва да из
слуша хората и да ре
шава проблемите им. А
за това никак не са дос
татъчни решенията на
партийните събрания. В
онези години ги трупат
на главата на секретаря
на общината. А опашки
те са не защото той е ня
какъв муден бюрократ /
той никога не казва: елате
утре!/, а защото пробле
мите са много. Да взе
мем само жилищния.
Поради индустриализа
цията и урбанизацията,
притокът от селата към
Михайловград е огромен.
А градът все още си е ед
но голямо село. Хората от
селата се заселват тук, за
да работят, а няма къде да
живеят... Разбира се, той
сам не винаги може да им
помогне.. Но винаги им
казва ясно и откровено
какво точно може да нап
рави и винаги го прави.
Как ли щеше да се чув
ства днес, ако можеше
да разбере, че се нала
га да чакаш със седми
ци и месеци, за да бъдеш
приет от някое местно
величие. Защо с години
трябва да чакаш да по
лучиш отговор на писмо
то си от една или друга

Уважаеми граждани
и гости на Враца,
Уважаеми просветни дейци,
скъпи учители,

Поздравявам ви с Деня на българск
 ата
просвета и култура и на славянск
 ата
писменост – 24 май!
Този ден е символ на духовността и
традицията, празник , на който един
народ отбелязва духовното си пробуж
дане и вечния си стремеж към усъвър
шенстване чрез словото!
Делото на светите братя Кирил и
Методий има историческо значение,
което далеч надхвърля просвещава
нето на българск
 ата нация. На тази
дата всички ние гордо се обединяваме
около езика, писменостт а и вярата си
с увереността на народ, дал своя при
нос в изгр
 аждането на европейската
цивилизация.
Уважаеми учители, ученици, студенти,
помнете своя род и език и попи
вайте жадно знанието. То ще ви да
де самочувствие, образованост и
независимост!

Честит празник!

Кмет на Община Враца
д-р Костадин Шахов

администрация, ако въоб
ще го получиш?
Пословичната му чес
тност и неподкупност са
известни на много хора.
Запомнили са я особе
но тези, които са се опит
вали да я преодолеят.
А приятелите му , за
щото и те са като него,
получават импулс и си
ла да останат такива.
Защото той не вършеше
нищо от подбуди за лич
на изгода. Когато, вече
на възраст и инвалид, мо
ли общината да му даде
една гарсониера, първа
та реакция била: „ Ти тол
кова години раздаваше
жилища, защо не осигу
ри и за себе си! Да не би
Партията да ти е забраня
вала да имаш жилище!”
След този цинизъм, разго
ворът не продължил, за
щото той почувствал, че
между неговото и тяхното
мислене, разликата е кол
кото от небето до земята.
Е, слава Богу, дали му
гарсониерата.
Когато много преди да
навърши пенсионна въз
раст става пенсионер,
сред обществеността, а
и дори в семейството му,
се знае че напуска пора
ди болест. Много години
след това разбрах от него,
че причината била друга:
отказал да даде апарта
мент на любовницата на
местен ръководител.
Но, всяко зло – за
добро! Младият пен
сионер създава и става
ръководител на пчелар
ска производителна
кооперация. Когато чо
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Димът на отечеството
Далеч в чужбина
по родината тъжим,
че там е сладък
пушекът дори.
Ала какъв е онзи
тъмен дим дали Отечеството
не гори?

Умният се учи от врага
век е работохолик, проб
лемите сами идват точно
при него. Напук на тях,
дейността на предпри
ятието се разраства и
след няколко години то
разполага със стотици
кошери. И днес все още
има живи хора, които с
благодарност споделят:
„Той ме направи пчелар.“
Ежедневните контакти
с хората, и всестранните
проблеми, които трябва
да решава, налагат да бъ
де не само специалист, а
и психолог. Но когато те
зи качества не му стигат,
си ги допълва сам от
практиката и живота.
Веднъж, докато изла
га проблема си пред него,
една жена през цялото
време плаче. Едва в края
на разговора той разбира,
че тя е разстроена за
съвсем друго нещо.
След този случай вина
ги се старае да елимини
ра доколкото е възможно
емоциите при всеки раз
говор с гражданите...
На заседание, което той
ръководи, се обсъж
да въпрос, по който не е
достатъчно компетентен.
Секретарят решава да чуе
всички мнения и в хода
на разискв анията успява
да се ориентира по-доб
ре и да определи оконча
телно своето становище.

Пък и не е необходимо
да предопределя хода на
разискванията със сво
ето мнение, което винаги
излага най-накрая. Тази
практика превръща в свой
принцип на работа.
Пред близките си казва:
ако можеш да се бориш,
бори се с живота – със
смъртта не си заслужава.
В края на краищата бит
ката ти с нея ще бъде
загубена. И оставя все
ки да разбира както може
думите му. А за волята да
живее, която притежава
този човек, говорят мно
го факти.
Макар и на пределна
възраст и останал с ед
на ръка при нещастен
случай, той продължава
да ходи на лов. Помагат
му приятелите от ловна
та дружинка – и тук той
има такива! Откарват го с
джипа до района за лов, а
после го връщат обратно.
При това, продължава да
стреля по-точно от много
млади ловци...
Ще кажете, ами какво
стана с управляващите от
заглавието?
Мисля, че казах нещо
и за тях. Особено, меж
ду редовете. А ако не са
го разбрали, ще напомня
поговорката: „Думам ти,
дъще, сещай се, снахо!■

Какво ли ще научиш ти
от своя враг?
За враг глупакът
има друг глупак.

Златна среда
Ще пропадна
или ще стана звезда
– избрах си
златната среда.
Владлен БАХНОВ

Старите герои
(автоепитафия)
Преглътнали болка,
гняв и обиди,
умират герои,
умират герои едни от инфаркт,
други от хемороиди,
а аз - от вас,
съратници мои.
Леонид ТУЧИНСКИ

Сърцето на Данко
(по Максим Горки)
Дай ми огънче, Данко,
инак ще бъдеш пребит
– вика на Данко
една хулиганка,
че има цигара,
но няма кибрит.
Евгени ДОЛМАТОВСКИ

Закономерност
Странни природни закони –
младост, любов, комсомол.
В джоба вместо кондоми,
стискам сега валидол.
Авторизиран превод:
Борис БОРИСОВ

Община Лом и Народно читалище „Постоянство -1856”
обявяват национален литературен конкурс
„Яна Язова” - Лом 2011 - Пето издание

Условия :

● конкурсът е анонимен
● литературен жанр – разказ, който не е
награждаван на други конкурси
● до 3 (три) литературни творби в три екземпляра
● размер на творбата – до 5 машинописни страни
ци
● възраст – от 14 до 35 години
● срок за изпращане на творбите – 09. 09. 2011 г.
Материалите да се изпращат в плик на адрес:
3600 гр. Лом, ул. “Славянска” №1, Румяна
Кръстева – библиотекар в НЧ "Постоянство"
За въпроси, свързани с конкурса, може да пи
шете на еmail: biblioteka_lom@abv.bg и да се
обаждате на тел: 0971/66472
Необходимите сведения за кандидата са:
име, презиме, фамилия, точен адрес,
ЕГН, телефон за връзка.
Данните за участн
 ика да се поставят в отделен плик.
Ще бъдат присъдени 3 награди:

Слово

плюс

e-mails: slovoplyus@abv.bg,
slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”
Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”
Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339

I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда – 100 лв.
Специална награда за участник от Лом.
Резултатите ще бъдат обявени на 26 септември 2011 г.
на сайта на НЧ ”Постоянство-1856” - Лом:
http://www.postoyanstvo1856.alle.bg
и на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/

www. slovoplus. info

Печатница
“БГ Принт” Враца

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

Слово култура
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„Магарешките времена”
на Георги
Апостолов

карти („Похищението на
Виолетчо”) или силует на
магаре да се рее в мъглата
на метър и половина-два
над земята („Служебното
видение на катаджията
Кочев”).
Може да го видиш само
и единствено в „митич
ния Северозапад”! В този
смисъл Жоро Апостолов
Еле па парламенто, ако
мама даде парите и се
прави реверанс към найприказките ставаха на
га държи членскио внос
добрите традиции, за
тухли, стълба до Луната
и не го дава. Щела да го
да сме направили…”
отчете кога и къде требе. вещани нa българската
литература от Радичков,
(„Музеят си дойде с вре
ТКЗС-то ни пофали –
мето”).
бригадата, значи работи Йордан Вълчев и Георги
Марковски.
Друг отличителен белег ли сме добре. Толко!
▲Георги Апостолов на
на Георги-Апостоловата
„…човешките магарии
За международното по
обсъждането на книгата.
белетристика е свежият,
ложение що да кажем? От край нямат – четем в пос
СНИМКА: АВТОРЪТ
тънък хумор и ирони
Съюза пуснали два спът леписа на „Магарешки
било за депутати. Ама то са били винаги държав
Мирослав ГЕТОВ
чен поглед към неща
времена”. Магарията е
ника – единия с куче,
„Като списовател няма самата демокрация е една ните службаши, запла
та от живота, зад които
израз на характер, тя е
другия без куче, това е.
та взимат, зад закона се
да ви преселвам зорлем в сцена и по нея какви ли
прозират философски
визия, оценка, природа,
Другата година па!”
крият и крадат като за
магарешките времена, за не щеш скици и образи.
те внушения на автора.
критерий за поведение…
Но може би най-ха
Политиката е завесата и
последно. Щото пад
Христоматиен при
щото ние самите вкупом
В този смисъл магари
рактерно за притчи
мер в това отношение
живеем в тях – споделя в публиката е ту на сцената, не ли тоя кабинет, те са
ята като отношение е
те Апостолови е онова
е отчетният доклад на
предговора на сборника с ту в залата, защото всич на улицата. Спира им
философия, психология,
особено светоусещане и
кранчето, това е. Затова,
бившия комсомолски
разкази „Магарешки вре ки сме артисти в то
световъзприятие, в което педагогика, а не прос
докато си на кранчето, то секретар Милко от раз
мена” Георги Апостолов. зи театър. Като дойдат
то битова житейска прак
фантастичното и реал
избори, всички сме на
чи колкото можеш, после каза „Кръщението на
Магарешки са те откъм
тика…
ното се преплитат ка
сцената – и избиратели, и ще е късно. Я стигнеш до Секретаря”:
теглила и работа, откъм
А времената са
то в народна приказка
„Другарки и другари,
дългоушие, откъм инат и избраници, после избира паницата, я не.” („Магаре
магарешки, защото мага
и по този начин доп
През изминалия пе
реване, откъм достолепие, телите слизат в залата до на блесна”);
ринасят за магическа
рията изпълва изцяло и
риод направихме две
следващите избори. Като
„Ако от приказки
кротост и съпричастие.”
та иносказателност на
докрай дните и нощите
събрания. Едното за пър историите за „деятел
слязат в залата, мислят,
те можеше директно да
Именно афористични
ни, екрана на телевизора
ви май, а другото за
че ще гледат сеира на
се произвежда енергия,
ят стил е една от същ
ностите человечески”.
и страниците на вестн
 и
девети септември. На ма „Къде ще видиш ти про
политиците, а се оказва,
ние щяхме да сме първа
ностните черти на тази
ците…
нифестациите дойдоха по фесор и магаре Дунавско
че гледат собствения си
та държава в света. И уж
книжица за времената
Лошо е, че когато ду
сеир и така се объркват,
учени, уж компютъра сме пет-шест души, на вече
постсоциалистически.
хоро да играят?!” - пи
шевното ни огледа
ринките беме сите – педе та риторично Авторът
че някои до гроба си не
създали, пък си приказ
Ето няколко житейски
ло е прозрачно, в него
се-шейсе. Това добре, ама в разказа „Магарешка
знаят артисти ли бяха,
ваме двайсе години вече
сентенции:
не виждаме собств ени
или публика в тоя живот.” и файда – йок!…То защо на манифестациите требе академия”. Или, дра
„Човекът се мени спо
те си магарии, а главно
да сме повече, оти ората
(„Европейско магаре в
мъжете се крият в кръч
ги читателю: къде ще ви чуждите, което ни прев
ред ситуацията, а мага
нас гледат.
магарешка Европа”);
мите да си приказват,
диш пуяк да оре нива
рето си е магаре, то си е
ръща в съдници, но дали
Членскио внос го да
(„Пуешко магаре”) или
„Не мож ли да уда
защото ако толкова при
знаем какъв ни е обра
такова, каквото е, няма
дох на мама, оти за пър
пишман рибар да хване с зът в очите на другите,
риш по масата като човек, казват у дома, първо, ня
задни мисли и заден ход
въдицата магаре с каруч ей това е въпросът…”
ма кой да ги слуша, второ, вото тримесечие с Киро
няма. Виж човекът играе не пищов, картечни
ка („Магаре на блесна”),
и Цветан Парчето го из
ца да носиш, пак за ни
няма кой да им вярва, и
(„Магариадата на чове
роли, еле па кога дойдат
нежели магаре да играе
пихме у кръчмата, после
що не ставаш. Ама такива трето, ще ги изгонят…
чеството днес”). ■
избори, било за кметове,

Отбелязаха 85 г.
от рождението
на ДрагомирАсенов
Калин ТОДОРОВ

На 16 май пред барелефа на
Драгомир Асенов бяха поднесе
ни венци и цветя по повод 85 годи
ни от рождението и 30 години от
смъртт а на автора.
Драгомир Асенов е драматург,
белетрист, журналист и патрон на
Драматичен театър – Монтана от
1982 година.
В своето слово директорът на
театъра Любомир Бояджиев каза:
„Макар и името на Драгомир
Асенов през годините да е било
обсъждано и оспорвано, нашият
театър нито за миг не си е позво
лявал да се отрече от него. Все
пак всеки автор би трябвало да бъ
де приеман или отхвърлян не въз
основа на неговите политически
или обществени възгледи, а само и
единствено на основата на негово
то творчество. Факт е, че днес, до
ри и 30 години след негова смърт,
продължават да се преиздават кни
гите му.”
Почит към Драгомир Асенов от
дадоха народните представите
ли Димитър Аврамов (ГЕРБ) и
Бисерка Петрова (РЗС), областни
ят управител на област Монтана
Ивайло Петров, Областното ръко
водств о на НДСВ, председателят
на 39-ото Народно събрание доц.
д-р Борислав Великов, драматич
ният театър и културни институ
ции от Монтана.
Драгомир Асенов е роден на 15
май 1926 година във Фердинанд.
Неговото рождено име е Жак

Нисим
Меламед. Едва 10-годишен, след
смъртта на неговия баща, е наста
нен в частн о сиропиталище. След
завършв ане на средното си об
разование постъпва на работа в
русенския вестник „Дунавски оте
чествен фронт“, в който публику
ва първите си статии, рецензии,
очерци, памфлети и др. Той е един
от основателите на в. „Дунавски
културен фронт“. През 1953 г. за
вършв а право в СУ „Св. Климент
Охридски“. Редактор е във в.
„Работническо дело“, сътрудничи
на „Народна младеж“, „Вечерни
новини“, „Литературен фронт“,
„Септември“ и др. Редактор и
главен редактор е на сп. „Родна
реч“, зам. главен редактор на в.
„Литературен фронт“. От 1971
г. е секретар и заместн ик-пред
седател на Съюза на български
те писатели. През 1951 г. издава
първата си книга, а през 1964 г.
Народният театър „Иван Вазов“
поставя неговата първа пиеса
„Рожден ден“. По-късно се по
явяват и другите му драматургич
ни произведения. На сцената на
Драматичен театър – Монтана са
поставени пиесите му „Златното
покритие”, „Разходка в събота ве
чер”, „Отвъд миражите”, „Когато
срещнеш чудото”, „Рози за док
тор Шомов” и „Професия за анге
ли”. Драгомир Асенов умира на 19
юни 1981 година. От 1982 година
Драматичен театър - Монтана за
почва да носи неговото име.

Не по магистрала,
а по земния път
Цветан ИЛИЕВ

Поетът Тихомир Йорданов,
отново се представя пред чи
тателите със своите на пръв
поглед непретенциозни, но за
бележителни двустишия в но
вата му стихосбирка “Стрелба
в облаците”. Очертава се ед
на негова амбиция да се движи
упорито не по магистралата, а
по земния път, за да бъде близо
до хората и ония проблеми, на
които се обръща често гръб ка
то “незначителни”.
Тихомир Йорданов нe e са
мо голям поет, тoй е го
лям българин и това е слято
в една честна, чиста, бога
та душа. “Българин съм аз
по вяра и Горд с Дълга към
майката България.” Това не
е декларация, а верую, тако
ва каквото трябва да е присъщо
на всички ни. В двустишията
на поета са заложени азбучни
истини, които той потвърждава
с ретроспекции в античността,
при големите философи и
писатели (“Бароков стил”,
“Подражание на Сервантес”,
“Приказка за Вали Митхад и
ходжите”, “Прощална симфо
ния” и др.).
На мерника на поета са прос
ловутите магистрали, рожби на
нашата "телевизионна и фут
болна звезда”. На фона на ги
белните символични пенсии и
безработицата на младите те
звучат като смъртни камбани.
Въпросите на поета са чес
то риторични. “Нас сега защо

ни натъжава чак до кост опос
кана държава.” (“Кой на как
во ни е научил”) Той поставя
въпроса за мъдростта в една
държава. И до какво води лип
сата й. “Китайската стена
стои все несъборена. Защо ли
тая глупост не е сторена?” –
завършва с поанта стихотво
рението “Конфуций”.Тихомир
Йорданов е за Вапцаровския
естетически идеал “Когато
стих мълвиш – изричай го
разбрано!” Това е.
В своите стихове Тихомир
Йорданов отделя внимание и
на малките крадци, които са
следствие от примера от “място
по-високо”, където и “минис
три / не в цигански одежди / в
разгр абване държавно и с по
чести се вреждат”.
Поетът посочва и най-го
лямата беда, идваща от тези
българи, които ”както преж
ните” днес “забравят и език, и
род, и чест!”
Посланията на поета са с то
чен адресат. На своите синове
оставя в “наследство българ
ското слово”. А това е голя
мата отговорност на всички и
най-вече на младите. Загуби ли
се то, с нацията, с България е
свършено. Поетът не сочи за
пример за истински, велик и
саможертвен патриотизъм само
Ботев и Левски, а обръща вни
мание на Матей Миткалото и
на Пишурка, на които поетът е
готов да издигне паметник. На
такива патриотични дела ка

Тихомир Йорданов,
“Стрелба
в облаците”,
Издателство “МС”
ООД, Варна, 2011

то техните е способен и длъжен
всеки редови българин, за да
ни има на тоя свят.
Разсъжденията за двустиши
ята на Тихомир Йорданов мо
гат да бъдат много мащабни,
но ние нямаме възможност във
вестн
 ика да се разпрострем на
по-дълго писание. Ще завър
шим с това, че очакваме нови
те му двустишия в следваща
негова книга, с която да про
дължи поредицата. Истинската
поезия, рожба на талантливо
патриотично перо, винаги пре
дизвиквагорещо нетърпение
до появата й. И ние сме нетър
пеливите читатели на поезията
на нашия сътрудник и приятел
поетът Тихомир Йорданов.■

