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В ЧупренеВ Монтана
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■■■
В Кула от бе ля за ха Деня на де

те то с дет с ко шоу, в ко ето взе ха 
учас тие ко лек ти ви те на мес т но
то чи та ли ще „Просвета – 1882”. 
Малчуганите от крайг ра нич ния 
град се рад ва ха на из пъл не ни ята 
на акустичному зи кал на та фор
ма ция „Сладури” и шко ла та по 
спор т ни тан ци „Волни пе пе ру ди”. 
Всички де ца по лу чи ха по да ръ ци и 
лакомства. 

■■■
В Раковишкия ма нас тир от бе

ля за ха 161 го ди ни от въс та ни ето 

на се ля ни те от Северозападна 
България. Панихида за за ги на ли те 
от с лу жи ха ар хи ман д ри ти те Антим 
и Неофит. Слово в па мет на ге ро
ич ни те бъл га ри про из не се кме тът 
на се ло Раковица Николай Ненчев. 
Местният те атър на по ези ята пред
с та ви по ема та на Лъчезар Еленков 
„Монолог на по се че ния кнез”. Пред 
па мет ни ка на въс та ни ци те цве тя и 
ве н ци под не со ха кме тът на об щи
на та Иван Каменов и чи та лищ ни те 
де яте ли от Макреш и Раковица.

■■■
40 го ди ни твор чес ка дейност от

п раз ну ва ви дин с ки ят ан сам бъл 
„Дунав” с го лям кон церт в за ла та на 
Драматичния театър. В праз нич на
та прог ра ма бя ха вклю че ни всич ки 
поин те рес ни мо мен ти от ре пер то
ара на ан сам бъ ла през че ти ри те 
десетилетия.

■■■
По ини ци ати ва на чи та ли ще

то в с. Делейна по слу чай Деня на 
бъл гар с ка та прос ве та и кул ту ра бе 
про ве де но със те за ние по СУДОКУ. 
Състезанието пре ми на при го
лям интерес как то от стра на на 
младите, та ка и на възрастните. В 

ос пор ва на та иг ра по бе ди те ли ста
на ха Крум Любенов, Бранимира 
Емирова и Александър Страхилов. 

■■■
На за се да ние на Общински съ

вет – Видин об щин с ки те съ вет ни ци 
ре ши ха Община Видин и кме
тът Румен Видов да вля зат в УС 
на мес т ния фут бо лен клуб „Бдин”. 
Това е и пър ва та крач ка за съз да
ва не то на общински фут бо лен клуб 
с цел поефек тив но то му пред с
та вя не през след ва щия се зон в 
про фе си онал на та „Б” фут бол на 
група.■

Диана СИРАКОВА
Учителите от бреговското СОУ „Св. св. Кирил 

и Методий” и пенсионери от клуба в града дариха  
домакински уреди на лопушанския манастир „Св. 
Йоан Предтеча” и на чипровския  „Св. Йоан Рилски”. 

В лопушанската света обител дарителите бяха 
посрещнати лично от игумена на манастира, викарият 
на Видинския митрополит Дометиан - Велички 
епископ Сионий. Всички заедно отправиха молитва 
към Бога за здраве и добри дни, след което се 
поклониха пред чудотворната икона на Дева Мария, 
за която преданието твърди, че изпълнявала желания. 
Манастирът е известен и с това, че тук Вазов 
написва част от романа „Под игото”. Дарителите 
от Брегово гостуваха и на колегите си от училище 
„Петър Парчевич” в Чипровци. В уникалната „Стая с 
килимите” гостите се запознаха с особеностите при 
изработването на прочутите в цял свят чипровски 
килими. 

Гостуването на бреговчани в града на килимите 
завърши с посещение в Историческия музей, където 
са изложени и наскоро дарените от Величкия епископ 
Сионий уникални сребърни кандилници.■

СНИМКА: АВТОРЪТ

за Лопушанския и  Чипровския
манастири

Дарове от Брегово

Диана СИРАКОВА
Ученици от раз лич-

ни кла со ве на ви дин с ко то 
СОУ „Л. Каравелов” по-
чис ти ха час ти от пар ка 
и зе ле ни те пло щи в се ло 
Чупрене. 

Децата бя ха пос рещ-
на ти с ен ту си азъм от 
мес т ни те хора, ко ито им 
раз ка за ха за уни кал на та 
фло ра и фа уна в ре ги-
она и близ кия резерват. 
С осо бен ин те рес мла-
ди те еко ло зи из с лу ша ха 
чуп рен с ка та ле ген да-
та за змея и ху ба ви ца та 
Благуна. 

Видинските ученици, 
ръ ко во де ни от учи тел ка та 

Галина Нетова, по чис-
ти ха и пло щи те око ло 
ве ков но дър во в съ сед но-
то се ло Репляна. 

За бла го род но то си 
де ло де ца та по лу чи-
ха спе ци ал ни гра мо ти от 
кме та на об щи на та Ваньо 
Костин. 

В на ча ло то на есен-
та еко ло гич на та ак ция 
на ви дин с ки те уче ни ци в 
Чупрене ще се повтори. 
Дейността „Почистване 
на при род на зо на око-
ло за щи тен обект” е по 
про ект „Зелен свят око ло 
нас” на сек тор на прог ра-
ма „Коменски”. ■

СНИМКА: АВТОРЪТ

Почистиха
парка и
зелените площи

В понеделник, 13 юни, Златко 
Живков, кмет на град Монтана, и 
капитан II ранг Марк Имблум, началник 
на Отдел за военно сътрудничество, 
прерязаха лентата на обновената детска 
градина “Здравец” в град Монтана

Правителството на САЩ предостави 
безвъзмездно 100 000 щатски долара за 
този проект като част от Програмата за 
хуманитарна помощ на Министерството 
на отбраната на САЩ. Бяха 

извършени основни ремонтни работи 
в детска градина “Здравец”. Фирмата 
изпълнител подмени вътрешните и 
външни прозорци и врати, ремонтира 
главния вход и физкултурния салон и 
боядиса фасадата на цялата сграда. Така 
обновените помещения предоставят 
естетична и безопасна среда за 120-те 
деца, които посещават детската градина 
и 30-те служители, които се грижат за 
тях.■ СНИМКА: КРУМ КРУМОВ

Американската 
армия финансира
ремонта на детска
градина “Здравец”



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

 
► Масажи: 

лечебен, класически, 
спортен, билков, 
козметичен

► Терапии: 
ориз и бамбук, 
шоколадова, винена

Иванка Петкова, 
Монтана, 
ул. “Любен Каравелов” 
6-А, тел. 0887/042 914

“Ибис – Масаж” ЕООД

Велизар Николов Илиев, мениджър
3400 Монтана, х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

ЕТ “ГАБИ”
гр. Монтана, бул. “Трети март” 65

предлага на своите клиенти:
► Всякакъв вид топли и пресни закуски
► Безалкохолни и други напитки
► В павилиона и баничарницата можете
     да поръчате всичко за вашите весели
     и тъжни моменти
► Баница на хапки за 1 кг 
     единствено тук по 7,50 лв.
Очакваме ви всеки ден на  бул. “Трети март” 65
и на павилиона на пазара – срещу печатницата.
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР 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

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

• дюшеци, ма си – хол ни и 
кухненски, и столове

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство

Има сво бод ни по ме ще ния
в Битов ком би нат – за офиси

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

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 гуменолентови 
   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.

ч 16 Св. Тихон 
чудотворец, еп. 
Аматунтски. Св. мчк 
Евтропий че тец 
п 17 Св. мчци Мануил, 
Савел и Исмаил. 
Св. мчк Манасий 
Габровски 
с 18 Св. мчци Леонтий, 
Ипатий и Теодул 
н 19 † Неделя след 
Петдесетница – на 
Всички светии. Св. ап. 
Иуда, брат Господен. 
Преп. Паисий Велики. 
Преп. Паисий 
Хилендарски. 
п 20 * Преп. Наум 
Охридски. Св. свщмчк 
Методий, еп. Патарски 
в 21 Св. мчк Юлиан 
Тарсийски. 
Преп. Юлий през ви тер 
и Юлиан дя кон 
с 22 Св. свщмчк 
Евсевий, еп. 
Самосатски.

Danube Art Master 2011
Международен конкурс за ученици

Бъди активен, защити реките!
Станете част от инициативата, пос ве те на на Денят на 

Дунав  29 юни. Участвайте в Международния уче ни чес ки 
кон курс и покажете, че ви е гри жа за бъ де ще то на ре ка та 
и нейни те обитатели. А меж дув ре мен но ще се със те за ва
те и за стра хот ни награди. 

За ос ма по ред на го ди на ам би ци оз на та над п ре ва
ра  обе ди ня ва де ца и мла де жи от 14 дър жа ви в региона. 
Миналата го ди на в пре диз ви ка тел с т во то пре ме ри ха си ли 
над 2500 участници. Разнообразието от творби, ко ито се 
кон ку ри ра ха в със те за ни ето са от ра же ние на бо гатс т во то 
и кра со та та на Дунавския басейн.

И та зи го ди на всич ки уче ни ци и об ра зо ва тел ни ор
га ни за ции са по ка не ни да учас т ват в тра ди ци он ния 
конкурс, пос ве тен на Дунав и да съз да дат произведение, 
вдъх но ве но от природата, кул тур но то нас лед с т во и раз
но об раз ни те фор ми на чо веш ки те дейнос ти в ба сей на на 
реката. 

За състезанието:
Предизвикателството Danube Art Master 2011 е за 

всич ки на въз раст меж ду 12 – 16 години. Те тряб ва да 
сът во рят „еко ло гич на” творба, вдъх но ве на от ве ли чес
т ве на та ре ка Дунав и нейни те притоци. Конкурсът се 
про веж да под еги да та на Международната ко ми сия за 
опаз ва не на ре ка Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално 
пар т ньор с т во по во ди те за Централна и Източна Европа 
(GWP CEE). Целта на със те за ни ето е мла ди те твор ци да 
нап ра вят по се ще ние на бре га на ре ка Дунав или на ня
кои от нейни те притоци, на ми ра щи се в не пос ред с т ве на 
близост. Да по тър сят вдъх но ве ние в за оби ка ля ща та ги 
окол на среда, да оце нят как во оз на ча ва тя за тях и да 
по мис лят и фор му ли рат сво ето виж да не за ба сей на на 
реката. Авторите на твор би те ще след ва да пред с та вят 
пред ло же ни ята си, как ви кон к рет ни дейс т вия и стъп ки 
мо же да пред п ри еме все ки един жи тел от ба сей на на р. 
Дунав за опаз ва не на реките, реч ни те еко сис те ми и свър
за но то с тях биоразнообразие.

Състезанието и та зи го ди на е част от меж ду на род
но то чес т ва не на Денят на Дунав 29 юни. Продължава 
да ни въл ну ва те ма та за слож ни те вза имо от но ше ния в 
Дунавския басейн, кой то е дом как то на сво ите оби та
те ли – риби, птици, насекоми, бозайници, та ка и на нас 
– хората. Нашият при зив към вас е: Бъди активен, за
щи ти реките! 

Състезанието ще се про ве де на два етапа: на ци она лен 
и международен. Националният по бе ди тел ще пред с
та ви България в меж ду на род на та над п ре ва ра за при за 
Danube Art Master 2011. Тази го ди на тя ще се про ве де 
Будапеща, Унгария от 23 до 25 септември.
Вижте www.danubeday.org за по ве че ин фор ма ция или се 
свър же те с ор га ни за то ри те на кон кур са за България от 
Информационен и уче бен цен тър по еко ло гия на e mail 
ад рес ceie@ceie.org и d.tsingileva@email.bg

Давам под на ем по ме ще ние 75 кв.м 
в цен тъ ра на с. Мърчево. 

Подходящо за склад или магазин. 
0888 654 693

ПОКАНА
Областният съ вет на 

Български Червен кръст  Монтана
ОБЯВЯВА КОНКУРС 

за оферти на фирмидоставчици на транспортни 
услуги за из вър ш ва не тран с порт на хра ни тел ни 
про дук ти по Програма на ЕС до об щи ни те в об ласт 
Монтана за пе ри ода м.юни  м.но ем в ри 2011 г.
Краен срок за по да ва не на офертите:
17 юни 2011 г. до 14:00 ч. в офи са на БЧК – 
гр.Монтана, ул.”Граф Игнатиев” 4.
За до пъл ни тел на информация:
тел. 096/300116, 300117, 300118.

Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД 
се пре мес ти на нов адрес:
Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

МОСВ и фон да ция „Димитър Бербатов” 
обя вя ват кон курс за 

есе, ри сун ка и сним ка за де ца
и юно ши на тема:

„Обичам при ро да та  
и аз учас т вам”

Министерство на окол на та сре да и во ди те и 
Фондация „Димитър Бербатов” обя вя ват кон курс за 
де ца и юно ши на тема: „Обичам при ро да та и аз учас
т вам”.

Конкурсът е за есе, ри сун ка и сним ка и е раз де лен в 
2 въз рас то ви гру пи  за де ца до 14 го ди ни и юно ши до 
18 години.

Всеки учас т ник мо же да из п ра ти до 3 свои работи, 
ко ито да по каз ват от но ше ние и гри жа към природата. 
Всички про из ве де ния тряб ва да бъ дат из п ра те ни по 
мес то жи ве ене на участниците, найкъс но до 24 ок
том в ри 2011 година, в ре ги онал ни те струк ту ри на 
ми нис тер с т во то – ре ги онал ни те ин с пек ции по окол на та 
сре да и водите, ба сейно ви те ди рек ции и ди рек ци ите на 
на ци онал ни те паркове. Те ще но ми ни рат по де сет про
из ве де ния за об що на ци онал но оценяване.

От найдоб ри те ри сун ки и фо то си ще бъ де ор га
ни зи ра на и по ка за на из лож ба през ме сец декември, 
ко га то ще бъ де връ че на и наг ра да та на Министерство 
на окол на та сре да и во ди те за найзе лен град. Десет 
от найдоб ри те есе та ще бъ дат пуб ли ку ва ни на сайто
ве те на Министерство на окол на та сре да и во ди те и 
Фондация „Димитър Бербатов”.

Предвидените наг ра ди са – 10 велосипеда, 10 циф
ро ви фо то апа ра та и 10 бинокъла.

Природата  то ва сме ние и от но ше ни ето и гри жа та 
към нея е от но ше ние към са ми те нас. Всеки е зна чим 
и зас лу жа ва да живее, учи и ра бо ти в чис та и здра
вос лов на сре да и то ва е от го вор ност на ця ло то ни 
общество. 

Участниците в кон кур са от об ласт Враца мо гат 
да из п ра щат сво ите твор би на адрес: гр. Враца, 
ул. “Екзарх Йосиф” № 81 или на еmail: pr@vra
cakarst.com за кон кур са “Обичам при ро да та и аз 
учас т вам”.
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Експерти от Регионалната 
ин с пек ция по окол на та сре да 
и во ди те – Враца за поч на-
ха да из вър ш ват кон т рол ни 
про вер ки на лицата, по да ли 
уве дом ле ния за раз к ри ва не 
на пун к то ве за из ку пу ва не на 
охлюви.  В за ко но ус та но ве-
ния срок в РИОСВ - Враца 
за 2011 го ди на бя ха при ети 
уве дом ле ния за раз к ри ва не то 
на 48 пун к та за из ку пу ва не 
на ох лю ви на те ри то ри ята на 
областта. 

Голяма част от пун к то-
ве те - 24 броя, са от к ри ти 
на те ри то ри ята на об щи на 
Мездра, след ва на от об щи на 
Криводол - 5 пункта; Враца 
– 4 пункта; Роман, Бяла 
Слатина и Хайредин с по 3 
пункта; Оряхово и Мизия 
с по 2 пункта; Козлодуй и 
Борован с по 1 пункт.

В про ве ре ни те пун-
к то ве не е ус та но ве но 
из ку пу ва не на ма ло мер-
ни ох лю ви и са обо руд ва ни 
съг лас но изискванията - 
да са обо руд ва ни с хлад но 
помещение, ка либ ро ва но си-
то и под хо дящ ам ба лаж за 
съх ра не ние и тран с пор ти ра-
не на охлювите.  Дейността 
по съ би ра не от при ро да та 
и из ку пу ва не с цел тър го-
вия и из нос на жи ви охлюви, 
че руп ки и месо, вклю чи-
тел но и за фер ме но то им 
отглеждане, е рег ла мен ти ра-
на в Заповед № РД-361/2004 
г. на Министъра на окол на та 
сре да и водите. Разрешеният 
пе ри од за съ би ра не то на 
два та су хо зем ни ви да - гра-
дин с кия и ло зо вия ох люв e 
от 10 май до 30 юни.■

Крум КРУМОВ
Нова пис та за 

мотокрос, на ре че на 
„Свидня”, бе от к ри та 
през по чив ни те дни край 
се ло Говежда в об щи-
на Георги Дамяново. 
Гости на тър жес т во то 
бя ха об лас т ни ят уп ра ви-
тел на Монтана Ивайло 
Петров, пред с та ви те ли 
на спор т но то ми нис тер-
с т во и кме тът на об щи на 
Георги Дамяново Дилян 
Димитров.

Пистата е из г ра де на 
от об щи на та в Дамяново 
с по мощ та на спонсори. 
Идеята е на Емил Петров 
от Говежда, кой то е за па-
лен лю би тел на мо ток ро-
са от де се ти ле тия насам. 
Той е тра си рал участъка и 
е нас то явал пред кме та на 

Георги Дамяново Дилян 
Димитров за пос т ро ява-
не то на пистата.

След тър жес т ве ния 
во дос вет на но ва та пис-
та се про ве де пър во то 
състезание. В не го учас-
т ва ха 15 мо то цик ле тис-
ти от Монтана, Видин, 
Берковица, Говежда и 
Копиловци, ко ито по ка-
за ха майс тор с ко ка ра не и 
въп ре ки кал та и го ля ма та 
де ни ве ла ция – над 150 
метра, за вър ши ха със те-
за ни ето без инциденти.

Дилян Димитров раз-
да де наг ра ди на по бе ди-
те ли те от име то на об-
щи на та и заяви, че въз на-
ме ря ва през след ва щи те 
го ди ни да нап ра ви със те-
за ни ето традиционно. 

СНИМКА: АВТОРЪТ►

Нова пис та за мо ток рос
от к ри ха край с. Говежда

Петя ГЕНОВА
С га ла-кон церт на наг ра де ни те за вър ши дет-

с ки ят фес ти вал “Лачени обув ки” в Берковица. 
Публиката има удо вол с т ви ето да чуе и ви ди 

23 из пъл не ния на мал ки те тан цьо ри и певци, 
ус пе ли да по ко рят про фе си онал но то жу ри на 
фес ти ва ла с из пъл не ни ята си. А та зи го ди на 
кон ку рен ци ята бе го ля ма във всич ки раз де ли на 
фестивала. 

Начало на спек та къ ла да де тан цът „Шах и 
мат” на бер ков с ко то Трето ос нов но училище, ко-
ито по лу чи ха по ощ ри тел на наг ра да от журито. 
Най-ма лък учас т ник във фес ти ва ла бе пет го-
диш на та пе ви ца Любомира Илиева от Монтана. 
В съ ща та въз рас то ва гру па осо бе но впе чат ля ва-
що бе из пъл не ни ето на се дем го диш на та гос тен-
ка та от Зайчар, Сърбия, Милица Илич. Милица 
е за пръв път тук, но тол ко ва й хареса, че изя ви 
же ла ние да учас т ва вся ка година, до ка то рег ла-
мен тът го позволява. 

Поощрителна наг ра да по лу чи пър вок лас нич-
ка та Никол Николаева от Берковица, ко ято за 
пръв път учас т ва на дет с кия форум. 

Берковските „Лачени обув ки” съ що из ля зо-

ха на сцената, ка то за во юва ха вто ро мяс то при 
во кал ни те групи.  Особено сил на бе кон ку рен-
ци ята при пев ци те в тре та въз рас то ва група, 
къ де то бя ха раз да де ни по две вто ри и две пър ви 
награди. Най-доб ри бя ха Пламена Петрова от гр. 
София и Анелия Ангелова от гр. Монтана, ко ято 
по лу чи и ко ле ло от доц. Великов. Впечатляващи 
бя ха и тан цьо ри те – сту дио „Класик М” граб на 
при за със спек та къ ла „Приказка за Аладин”. 

Организаторите – Община Берковица и чи та-
ли ще „Иван Вазов – 1872”, бя ха оси гу ри ли мно-
го наг ра ди (касетофони, микрофони, плакети, 
статуетки) и всич ки си тръг на ха доволни. 
Близо 600 де ца се вклю чи ха та зи го ди на в 
надпреварата. Те прис тиг на ха тук от всич-
ки кра ища на България; от Зайчар, Пирот и 
Кральево (Сърбия), от Дзержински (Русия). 

Над 60 ин ди ви ду ал ни изпълнители, 6 во-
кал ни групи, 13 те ат рал ни постановки, 12 
ба лет ни формации, над 70 ри сун ки – то ва е 
су ха та статистика. Но това, ко ето циф ри те не 
казват, е, че ед на прек рас на чис та дет с ка енер-
гия ни пре не се в при каз ния свят на детс т во то 
и талант.■

“Лачени обувки” - 
ви со ко ни во и мно го
но ви при яте ли 

▼Спечелилият 
състав от 

Сърбия - 
Кральево

 “Принцеса 
Фина

и още някой”.

След дъл ги го ди ни лу-
та не в аматьор с ки те гру-
пи на ши ят лю бим от бор 
ПОФК ”Ботев”- Враца 
от но во е в “А” група, там 
къ де то му е мястото.

Влизането на от бо ра в 
“А” гру па ста на факт след 
по бе да та ка то гост  над 
„Септември” – Симитли 
с 2:1.

Момчетата на Сашо 
Ангелов доказаха, че 

са най-доб ри ят от бор в 
пър вен с т во то на Западна 
„Б” ПФГ и зас лу же но 
спе че ли ха пър во то мяс то 
два кръ га пре ди края на 
първенството.

Официалното наг-
раж да ва не на от бо ра се 
със тоя на 2 юни след 
фут бол на та сре ща меж ду 
„Ботев” - Враца и „Ботев” 
- Криводол на ста ди он 
„Христо Ботев”.■

„Ботев” - Враца
от но во в “А” гру па,
където му е мястото

Николай Васков Монов от 
9а клас на Професионална 
гим на зия по тър го вия и 
рес то ран тьор с т во – Враца 
спе че ли го ля ма та наг ра да 
– фотопринтер, в кон кур-
са “Гората и чо ве кът”. 
Фотоконкурсът е ор га ни-
зи ран от РИОСВ – Враца 
по по вод Световния ден 
на окол на та сре да 5 юни и 
2011 - Международна го ди-
на на горите. Наградата за 
вто ро мяс то – фо то рам ка - 
спе че ли Робърт Цветелинов 
Николчев на 16 го ди ни от 
СОУ “Христо Ботев”, гр. 
Враца. На тре то то мяс то е 

Ивайло Бисеров Георгиев, 
уче ник в ПГТР – Враца, 
кой то спе че ли Mp3 player.  

И три ма та пър вен-
ци по лу чи ха гра мо та  от 
ди рек то ра на РИОСВ 
– Враца. Целта на кон кур-
са бе ше да се сти му ли ра 
твор чес ко то мис ле не на 
мла ди те еко за щит ни ци и бе-
ше постигната. С фо то си те 
е под ре де на ед но имен на из-
лож ба в Информационния 
цен тър на РИОСВ – Враца. 
Получените сним ки ще 
бъ дат ка че ни и на ин-
тер нет-стра ни ца та на 
Инспекцията.■

Ученик от Враца с пър ва
наг ра да от фо то кон кур са 
“Гората и чо ве кът”

Про веряват 
пун к то вете
за из ку пу ва не
на ох лю ви
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Енрике МАРИСКАЛ
Незаетите с работа адвокати
се протягат към политиката,
а да се осигурява заетост
на адвокатите
е от определено
обществено значение.
                        Зилбершац Галван

Съществуват много причини, 
заради които можем да изпаднем в 
пълно униние, в депресия, в хроничен 
скептицизъм.

Фридрих Шилер (1759-1805) в своята 
“Ода на радостта” ни показва само един 
повод, заради който можем да изпаднем 
в ентусиазъм:

Братя, звездния покров
крие Бог – там Бог е буден:
Кой чела ви свежда, люде?
Чувате ли божи зов?
Там над звездния покров,
над звездите, Бог е буден!*
Под небесния свод на тая гъсто 

населена земя хората, опълчващи се 
едни срещу други, изпитват пълната 
увереност, че неутронната бомба – 
както бактериологичната война и 
свръхзвуковите оръжия – е способна 
да остави непокътнати сградите в 
градовете, като унищожи всички хора, 
които ги населяват.

Освен това от полза е, че главният 
“покровител” е в пълна безопасност, 
докато задушава икономическите 
съюзи. Така наречените “свещени 
войни” всъщност се борят за истински 
или измислени пазари, като погребват 
във физическа и духовна мизерия 
милиони беззащитни същества във 
всяко засегнато от тях селище.

Воините на негативизма 
усъвършенствайки мотивите си, 
изразяват следното: 1) оптимистът 
е човек, който няма голям опит; 2) 
какво може да се очаква от ден, който 
започва с необходимостта от ставане?; 
3) винаги, до края на живота си, имаме 
достатъчно пари, за да не извършим 
никаква налудничавата постъпка да 
си купим нещо; 4) когато някой мъж 
подарява на съпругата си рози без 
причина, то е защото причина има; и 5) 
най-добре е никога да не узнаваме как 
се правят саламите и законите.

Томас Ман (1875-1955), спечелил 
Нобелова награда за литература, 
започва известната си творба “Доктор 
Фаустус” с думите, че трябва да се 
върне “Девета симфония” обратно 
на автора й; човечеството не е готово 
да възприеме “Одата на радостта” на 
Шилер. Прекалено много болка има на 
света, за да се възпява толкова щастие; 
вместо това предлага да се марширува 
на Бетовен (1770-1827), виновника 
за включването на известния хорал с 
еуфоричен текст, написан от немския 
поет.

“Бийтълс” също прегръщат идеята да 
отменят “Девета симфония” в песента 
си “Roll over Beethoven”.

Във филма на Стенли Кубрик 
(1928-1999) “Портокал с часовников 
механизъм” главният герой не може 
да понася музиката на гениалния 

глух композитор. Величието на 
творбата замъглява съзнанието му и го 
подлудява.

Наред с това Пабло Неруда също 
пише своя “Ода на радостта”:

Нека никой не се чуди, че желая
да даря на хората
даровете на земята,
защото борейки се аз научих,
че земята ми дълг е
да разнасям радостта.
От 1972 г. Европейският съюз 

избира “Одата на радостта” от “Девета 
симфония” за химн на Европа.

Един от надписите върху стените на 
Сорбоната в периода май-юни 1968 г. 
гласеше: “Да бъдем реалисти: да искаме 
невъзможното.”

Младежката мечта за властта на 
въображението, разклатила френското 
правителство, а после и китайското, 
също е претърпяла цензура заради 
искрената си същност и заради 
липсата й на място в историята. 
Обаче отричането на нейната сила, 
необходима за създаването на новия 
човек, би означавало предателство към 
радостта.

В един тъй жесток и декадентски 
свят, макар политиците да са 
наясно и да затварят умовете си 
за приключението на съвестта, 
романтичният фурор и духовната 
действителност ще потвърдят древното 
обещание на “Бхагават Гита”, когато 
Кришна казва на Арджуна: “Всеки път, 
когато пълното униние обхваща хората, 
се раждам Аз, за да запаля огъня на 
любовта и радостта.”

Да бъдем реалисти. Да поискаме 
невъзможната перла.■

Из книгата на Енрике Марискал 
“Приказки за подарък на любими хора”, 
ИК “Бард” ООД, 2011 г.

Да искаме 
невъзможното

В община Ново село

Поетичен салон
Тихомир ЙОРДАНОВ 

Жертвата на 
Христо  Ботьов 
Героят знаел е: не може 
империята лесно да низложи 

със четата от двеста души 
момчета буйни, непослушни. 

Но знаел: жертвата велика 
за жертва други ще повика 

и той, като Христос пред  кръста, 
събрал е за молитва трите 
пръста 

на дух, народ и на родина. 
Така във вечността премина.  

Със злат ни ме да-
ли от конкурса, про вел 
се в род но то се ло на 
име ни та та пе ви ца, се 
на ки чи ха Кристи 
Любенова, Мартин 
Лишковски, Мария 
Каменова, Анита 
Аврамова, Анна 
Славчева, Бетина 
Първанова, Вероника 
Асенова, Персиан 
Димитров, Валя 
Павлова и Цветана 
Видова. Памела 
Петкова, ко ято е бив-
ша со лис т ка на 
дет с ка та група, но в 
мо мен та е уче нич ка в 
му зи кал на та гим на зия 
в София, съ що ог ла-
ви кла са ци ята в сво ята 

въз рас то ва група. Втора 
наг ра да пък по лу чи 
Ива Емилова, въз пи-
та нич ка на Цветана 
Илиева от ОШИ „Д. 
Христов”, ко ято пъ ту-
ва с из пъл ни те ли те от 
Младежкия дом.

Много сил но бе 
пред с та вя не то на мон-
тан с ки те формации. В 
про дъл же ние на 1 час 
и 10 ми ну ти се изя ви ха 
12-те со лис ти и два-
та пев чес ки състава. 
Журито оце ни ви-
со ко раз но об раз ния 
ре пер то ар и вяр но-
то ин то ни ра не на 
солистите, син х ро на 
и хо мо ген но то  зву че-
не на дет с ка та гру па на 

Асен Асенов. Силно 
впе чат ле ние нап ра ви 
и най-мал ка та пе ви ца 
– 6-го диш на та Кристи 
Любенова, ко ято се 
очер та ка то лю бим ка на 
публиката. 

По вре ме на наг раж-
да ва не то про фе сор 
Тодор Киров – пред се-
да тел на журито, да де 
ви со ка оцен ка за гла-
со ви ти те на шен ци и 
връ чи дип лом за от-
лич на пре по да ва тел с ка 
ра бо та на ръ ко во ди те ля 
Асен Асенов.

В по ред но то из да ние 
на фолк лор но то над пя-
ва не взе ха учас тие над 
400 из пъл ни те ли от ця-
ла та страна.■

Певци от Монтана
с награди от
“Авлига пее”
Приз „Мита Стойчева” за пев чес ка гру па „Пъстренец 
джу ни ър”, пър ва наг ра да за на ро ден хор „Пъстре
нец” и пър ви мес та за всич ки те со лис ти – то ва е 
рав нос мет ка та от учас ти ето на Младежки дом – 
Монтана, в таз го диш но то из да ние на на ци онал ния 
съ борнад пя ва не “Авлига пее”

Диди НИКОЛОВА
Два тан цо ви ко лек ти ва на НЧ 

“Земеделец-1874” от Ново се ло учас т ва ха на 
тра ди ци он ния Спасовденски съ бор в поб ра-
ти ме но то сръб с ко се ло Брачевац. Със своя 
прог ра ма се пред с та ви ха и са мо дейки те от 
клу ба за на род ни тан ци “Фиданките” към 
чи та ли ще “Зора” - се ло Винарово. За пър ви 
път в Република Сърбия се изя ви и мла да-
та пе ви ца Николета Валентинова. Детският 
тан цов със тав от сръб с ко то се ло Буковча 
пред с та ви ав тен тич ни и об ра бо те ни танци.

Новоселската гру па по се ти и раз г ле да гр. 
Неготин и цър к ва та “Света Троица”, къ де то 
пре ди 135 го ди ни е би ло ос ве те но зна ме то 
на Четвърта доб ро вол чес ка чета, учас т ва ла в 
Новоселското въс та ние през юли 1876 г.  
Кметът на об щи на Ново се ло Георги 
Стоенелов поз д ра ви граж да ни те и гос ти те 
на съ бо ра и по да ри на кме та на Неготин д-р 
Влайко Джорджевич картина. ■

Танцьори
на събор
в Сърбия


