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■■■

Седмица

В Кула отбелязаха Деня на де

тето с детско шоу, в което взеха
участие колективите на местно
то читалище „Просвета – 1882”.
Малчуганите от крайграничния
град се радваха на изпълненията
на акустично-музикалната фор
мация „Сладури” и школата по
спортни танци „Волни пеперуди”.
Всички деца получиха подаръци и
лакомства.
■■■
В Раковишкия манастир отбе
лязаха 161 години от въстанието

на селяните от Северозападна
България. Панихида за загиналите
отслужиха архимандритите Антим
и Неофит. Слово в памет на геро
ичните българи произнесе кметът
на село Раковица Николай Ненчев.
Местният театър на поезията пред
стави поемата на Лъчезар Еленков
„Монолог на посечения кнез”. Пред
паметника на въстаниците цветя и
венц
 и поднесоха кметът на общи
ната Иван Каменов и читалищните
деятели от Макреш и Раковица.
■■■
40 години творческа дейност от

празнува видинският ансамбъл
„Дунав” с голям концерт в залата на
Драматичния театър. В празнична
та програма бяха включени всички
по-интересни моменти от реперто
ара на ансамбъла през четирите
десетилетия.
■■■

По инициатива на читалище
то в с. Делейна по случай Деня на

българската просвета и култура бе
проведено състезание по СУДОКУ.
Състезанието премина при го
лям интерес както от страна на
младите, така и на възрастните. В
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оспорваната игра победители ста
наха Крум Любенов, Бранимира
Емирова и Александър Страхилов.
■■■
На заседание на Общински съ
вет – Видин общинските съветници
решиха Община Видин и кме
тът Румен Видов да влязат в УС
на местния футболен клуб „Бдин”.
Това е и първата крачка за създа
ването на общински футболен клуб
с цел по-ефективното му предс
тавяне през следващия сезон в
професионалната „Б” футболна
група.■

Диана СИРАКОВА

Дарове от Брегово

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
В Монтана

В Чупрене

Почистиха
парка и
зелените площи
Диана СИРАКОВА

Ученици от различ
ни класове на видинското
СОУ „Л. Каравелов” по
чистиха части от парка
и зелените площи в село
Чупрене.
Децата бяха посрещ
нати с ентусиазъм от
местн
 ите хора, които им
разказаха за уникалната
флора и фауна в реги
она и близкия резерват.
С особен интерес мла
дите еколози изслушаха
чупренската легенда
та за змея и хубавицата
Благуна.
Видинските ученици,
ръководени от учителката

Американската
армия финансира
ремонта на детска
градина “Здравец”
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

Галина Нетова, почис
тиха и площите около
вековно дърво в съседно
то село Репляна.
За благородното си
дело децата получи
ха специални грамоти от
кмета на общината Ваньо
Костин.
В началото на есен
та екологичната акция
на видинските ученици в
Чупрене ще се повтори.
Дейността „Почистване
на природна зона око
ло защитен обект” е по
проект „Зелен свят около
нас” на секторна програ
ма „Коменски”. ■
СНИМКА: АВТОРЪТ

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

16 - 22 юни 2011
ч 16 Св. Тихон
чудотворец, еп.
Аматунтски. Св. мчк
Евтропий четец
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 презвитер
и Юлиан дякон
с 22 Св. свщмчк
Евсевий, еп.
Самосатски.

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, 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
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Danube Art Master 2011
Международен конкурс за ученици
Бъди активен, защити реките!
Станете част от инициативата, посветена на Денят на
Дунав - 29 юни. Участвайте в Международния ученически
конкурс и покажете, че ви е грижа за бъдещето на реката
и нейните обитатели. А междувременно ще се състезава
те и за страхотни награди.
За осма поредна година амбициозната надпрева
раобединява деца и младежи от 14 държави в региона.
Миналата година в предизвикателството премериха сили
над 2500 участници. Разнообразието от творби, които се
конкурираха в състезанието са отражение на богатството
и красотата на Дунавския басейн.
И тази година всички ученици и образователни ор
ганизации са поканени да участв
 ат в традиционния
конкурс, посветен на Дунав и да създадат произведение,
вдъхновено от природата, културното наследство и раз
нообразните форми на човешките дейности в басейна на
реката.

За състезанието:

Предизвикателството Danube Art Master 2011 е за
всички на възраст между 12 – 16 години. Те трябва да
сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величес
твената река Дунав и нейните притоци. Конкурсът се
провежда под егидата на Международната комисия за
опазване на река Дунав (ICPDR) и Институт по Глобално
партньорство по водите за Централна и Източна Европа
(GWP CEE). Целта на състезанието е младите творци да
направят посещение на брега на река Дунав или на ня
кои от нейните притоци, намиращи се в непосредствена
близост. Да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги
околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да
помислят и формулират своето виждане за басейна на
реката. Авторите на творбите ще следва да представят
предложенията си, какви конкретни действия и стъпки
може да предприеме всеки един жител от басейна на р.
Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и свър
заното с тях биоразнообразие.
Състезанието и тази година е част от международ
ното честв
 ане на Денят на Дунав -29 юни. Продължава
да ни вълнува темата за сложните взаимоотношения в
Дунавския басейн, който е дом както на своите обита
тели – риби, птици, насекоми, бозайници, така и на нас
– хората. Нашият призив към вас е: Бъди активен, за
щити реките!
Състезанието ще се проведе на два етапа: национален
и международен. Националният победител ще предс
тави България в международната надпревара за приза
Danube Art Master 2011. Тази година тя ще се проведе
Будапеща, Унгария от 23 до 25 септември.
Вижте www.danubeday.org за повече информация или се
свържете с организаторите на конкурса за България от
Информационен и учебен център по екология на e mail
адрес ceie@ceie.org и d.tsingileva@email.bg

ЕТ “ГАБИ”

гр. Монтана, бул. “Трети март” 65
Криводол 3060, ул. “Георги Димитров” 124 А,
тел. 09117/2563, тел./факс: 09117/2130,
e-mail: simex_03@abv.bg

Давам под наем помещение 75 кв.м
в центъра на с. Мърчево.

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693
ПОКАНА

Областният съвет на
Български Червен кръст - Монтана

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за оферти на фирми-доставчици на транспортни
услуги за извършване транспорт на хранителни
продукти по Програма на ЕС до общините в област
Монтана за периода м.юни - м.ноември 2011 г.
Краен срок за подаване на офертите:
17 юни 2011 г. до 14:00 ч. в офиса на БЧК –
гр.Монтана, ул.”Граф Игнатиев” 4.
За допълнителна информация:
тел. 096/300116, 300117, 300118.
Офисът на “Интерамерикан България” ЗАЕД
се премести на нов адрес:

Монтана, ул. “Любен Каравелов” № 4.

МОСВ и фондация „Димитър Бербатов”
обявяват конкурс за
есе, рисунка и снимка за деца
и юноши на тема:

„Обичам природата и аз участвам”

Министерство на околната среда и водите и
Фондация „Димитър Бербатов” обявяват конкурс за
деца и юноши на тема: „Обичам природата и аз учас
твам”.
Конкурсът е за есе, рисунка и снимка и е разделен в
2 възрастови групи - за деца до 14 години и юноши до
18 години.
Всеки участник може да изпр
 ати до 3 свои работи,
които да показват отношение и грижа към природата.
Всички произведения трябва да бъдат изпр
 атени по
местоживеене на участниците, най-късно до 24 ок
томври 2011 година, в регионалните структури на
министерството – регионалните инспекции по околната
среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на
националните паркове. Те ще номинират по десет про
изведения за общонационално оценяване.
От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде орга
низирана и показана изложба през месец декември,
когато ще бъде връчена и наградата на Министерство
на околната среда и водите за най-зелен град. Десет
от най-добрите есета ще бъдат публикувани на сайто
вете на Министерство на околната среда и водите и
Фондация „Димитър Бербатов”.
Предвидените награди са – 10 велосипеда, 10 циф
рови фотоапарата и 10 бинокъла.
Природата - това сме ние и отношението и грижата
към нея е отношение към самите нас. Всеки е значим
и заслужава да живее, учи и работи в чиста и здра
вословна среда и това е отговорност на цялото ни
общество.

Участниците в конкурса от област Враца могат
да изпр
 ащат своите творби на адрес: гр. Враца,
ул. “Екзарх Йосиф” № 81 или на е-mail: pr@vra
cakarst.com за конкурса “Обичам природата и аз
участвам”.

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,
хранително-вкусова 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.
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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.

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

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

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

Слово спектър
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Нова писта за мотокрос
откриха край с. Говежда
Крум КРУМОВ

Нова писта за
мотокрос, наречена
„Свидня”, бе открита
през почивните дни край
село Говежда в общи
на Георги Дамяново.
Гости на тържеството
бяха областният управи
тел на Монтана Ивайло
Петров, предст авители
на спортното министер
ство и кметът на община
Георги Дамяново Дилян
Димитров.
Пистата е изградена
от общината в Дамяново
с помощта на спонсори.
Идеята е на Емил Петров
от Говежда, който е запа
лен любител на мотокро
са от десетилетия насам.
Той е трасирал участъка и
е настоявал пред кмета на
▼Спечелилият
състав от
Сърбия Кральево
“Принцеса
Фина
и още някой”.

Георги Дамяново Дилян
Димитров за построява
нето на пистата.
След тържествения
водосвет на новата пис
та се проведе първото
състезание. В него учас
тваха 15 мотоциклетис
ти от Монтана, Видин,
Берковица, Говежда и
Копиловци, които пока
заха майсторско каране и
въпреки калта и голямата
денивелация – над 150
метра, завършиха състе
занието без инциденти.
Дилян Димитров раз
даде награди на победи
телите от името на об
щината и заяви, че възна
мерява през следващите
години да направи състе
занието традиционно.
СНИМКА: АВТОРЪТ►

“Лачени обувки” високо ниво и много
нови приятели

Петя ГЕНОВА
С гала-концерт на наградените завърши дет
ският фестивал “Лачени обувки” в Берковица.
Публиката има удоволствието да чуе и види
23 изпълнения на малките танцьори и певци,
успели да покорят професионалното жури на
фестивала с изпълненията си. А тази година
конкуренцията бе голяма във всички раздели на
фестивала.
Начало на спектакъла даде танцът „Шах и
мат” на берковското Трето основно училище, ко
ито получиха поощрителна награда от журито.
Най-малък участн ик във фестивала бе петго
дишната певица Любомира Илиева от Монтана.
В същата възрастова група особено впечатлява
що бе изпълнението на седемгодишната гостен
ката от Зайчар, Сърбия, Милица Илич. Милица
е за пръв път тук, но толкова й хареса, че изяви
желание да участва всяка година, докато регла
ментът го позволява.
Поощрителна награда получи първокласнич
ката Никол Николаева от Берковица, която за
пръв път участва на детския форум.
Берковските „Лачени обувки” също излязо

Проверяват
пунктовете
за изкупуване
на охлюви

Експерти от Регионалната
инспекция по околната среда
и водите – Враца започна
ха да извършват контролни
проверки на лицата, подали
уведомления за разкриване
на пунктове за изкупуване на
охлюви. В законоустанове
ния срок в РИОСВ - Враца
за 2011 година бяха приети
уведомления за разкриването
на 48 пункта за изкупуване
на охлюви на територията на
областта.
Голяма част от пункто
вете - 24 броя, са открити
на територията на община
Мездра, следвана от община
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 проверените пун
ха на сцената, като завоюваха второ място при
к
т
о
ве не е установено
вокалните групи. Особено силна бе конкурен
изкупуване на маломер
цията при певците в трета възрастова група,
където бяха раздадени по две втори и две първи ни охлюви и са оборудвани
награди. Най-добри бяха Пламена Петрова от гр. съгласно изискванията София и Анелия Ангелова от гр. Монтана, която да са оборудвани с хладно
получи и колело от доц. Великов. Впечатляващи помещение, калибровано си
то и подходящ амбалаж за
бяха и танцьорите – студио „Класик М” грабна
съхранение и транспортира
приза със спектакъла „Приказка за Аладин”.
Организаторите – Община Берковица и чита не на охлювите. Дейността
лище „Иван Вазов – 1872”, бяха осигурили мно по събиране от природата
го награди (касетофони, микрофони, плакети,
и изкупуване с цел търго
статуетки) и всички си тръгнаха доволни.
вия и износ на живи охлюви,
Близо 600 деца се включиха тази година в
черупки и месо, включи
надпреварата. Те пристигнаха тук от всич
телно и за ферменото им
ки краища на България; от Зайчар, Пирот и
отглеждане, е регламентира
Кральево (Сърбия), от Дзержински (Русия).
на в Заповед № РД-361/2004
Над 60 индивидуални изпълнители, 6 во
г. на Министъра на околната
кални групи, 13 театрални постановки, 12
среда и водите. Разрешеният
балетни формации, над 70 рисунки – това е
период за събирането на
сухата статистика. Но това, което цифрите не
казват, е, че една прекрасна чиста детска енер двата сухоземни вида - гра
динския и лозовия охлюв e
гия ни пренесе в приказния свят на детството
от 10 май до 30 юни.■
и талант.■

Цялостни
интериорни решения

„Ботев” - Враца
отново в “А” група,
където му е мястото
След дълги години лу
тане в аматьорските гру
пи нашият любим отбор
ПОФК ”Ботев”- Враца
отново е в “А” група, там
където му е мястото.
Влизането на отбора в
“А” група стана факт след
победата като гост над
„Септември” – Симитли
с 2:1.
Момчетата на Сашо
Ангелов доказаха, че

Ученик от Враца с първа
награда от фотоконкурса
“Гората и човекът”
Николай Васков Монов от
9а клас на Професионална
гимназия по търговия и
ресторантьорство – Враца
спечели голямата награда
– фотопринтер, в конкур
са “Гората и човекът”.
Фотоконкурсът е органи
зиран от РИОСВ – Враца
по повод Световния ден
на околната среда 5 юни и
2011 - Международна годи
на на горите. Наградата за
второ място – фоторамка спечели Робърт Цветелинов
Николчев на 16 години от
СОУ “Христо Ботев”, гр.
Враца. На третото място е

Слово

Ивайло Бисеров Георгиев,
ученик в ПГТР – Враца,
който спечели Mp3 player.
И тримата първен
ци получиха грамота от
директора на РИОСВ
– Враца. Целта на конкур
са беше да се стимулира
творческото мислене на
младите екозащитници и бе
ше постигната. С фотосите
е подредена едноименна из
ложба в Информационния
център на РИОСВ – Враца.
Получените снимки ще
бъдат качени и на ин
тернет-страницата на
Инспекцията.■
www. slovoplus. info

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

►От вътрешния ремонт,
през мебелите
до интериорния текстил

Монтана, бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. за контакти: 0878/535 132

са най-добрият отбор в
първенството на Западна
„Б” ПФГ и заслужено
спечелиха първото място
два кръга преди края на
първенството.
Официалното наг
раждаване на отбора се
състоя на 2 юни след
футболната среща между
„Ботев” - Враца и „Ботев”
- Криводол на стадион
„Христо Ботев”.■

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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Певци от Монтана
с награди от
“Авлига пее”
Приз „Мита Стойчева” за певческа група „Пъстренец
джуниър”, първа награда за народен хор „Пъстре
нец” и първи места за всичките солисти – това е
равносметката от участието на Младежки дом –
Монтана, в тазгодишното издание на националния
събор-надпяване “Авлига пее”
Със златни меда
ли от конкурса, провел
се в родното село на
именитата певица, се
накичиха Кристи
Любенова, Мартин
Лишковски, Мария
Каменова, Анита
Аврамова, Анна
Славчева, Бетина
Първанова, Вероника
Асенова, Персиан
Димитров, Валя
Павлова и Цветана
Видова. Памела
Петкова, която е бив
ша солистка на
детската група, но в
момента е ученичка в
музикалната гимназия
в София, също огла
ви класацията в своята

възрастова група. Втора
награда пък получи
Ива Емилова, възпи
таничка на Цветана
Илиева от ОШИ „Д.
Христов”, която пъту
ва с изпълнителите от
Младежкия дом.
Много силно бе
представянето на мон
танск
 ите формации. В
продължение на 1 час
и 10 минути се изявиха
12-те солисти и два
та певчески състава.
Журито оцени ви
соко разнообразния
репертоар и вярно
то интониране на
солистите, синхрона
и хомогенното звуче
не на детск
 ата група на

Асен Асенов. Силно
впечатление направи
и най-малката певица
– 6-годишната Кристи
Любенова, която се
очерта като любимка на
публиката.
По време на награж
даването професор
Тодор Киров – предсе
дател на журито, даде
висока оценка за гла
совитите нашенци и
връчи диплом за от
лична преподавателска
работа на ръководителя
Асен Асенов.
В поредното издание
на фолклорното надпя
ване взеха участие над
400 изпълнители от ця
лата страна.■

Да искаме
невъзможното
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)
Енрике МАРИСКАЛ
какво може да се очаква от ден, който
Незаетите с работа адвокати
започва с необходимостта от ставане?;
се протягат към политиката,
3) винаги, до края на живота си, имаме
а да се осигурява заетост
достатъчно пари, за да не извършим
на адвокатите
никаква налудничавата постъпка да
е от определено
си купим нещо; 4) когато някой мъж
обществено значение.
подарява на съпругата си рози без
Зилбершац Галван
причина, то е защото причина има; и 5)
най-добре е никога да не узнаваме как
Съществуват много причини,
се правят саламите и законите.
заради които можем да изпаднем в
Томас Ман (1875-1955), спечелил
пълно униние, в депресия, в хроничен
Нобелова награда за литература,
скептицизъм.
Фридрих Шилер (1759-1805) в своята започва известната си творба “Доктор
“Ода на радостта” ни показва само един Фаустус” с думите, че трябва да се
повод, заради който можем да изпаднем върне “Девета симфония” обратно
на автора й; човечеството не е готово
в ентусиазъм:
да възприеме “Одата на радостта” на
Братя, звездния покров
Шилер. Прекалено много болка има на
крие Бог – там Бог е буден:
света, за да се възпява толкова щастие;
Кой чела ви свежда, люде?
вместо това предлага да се марширува
Чувате ли божи зов?
на Бетовен (1770-1827), виновника
Там над звездния покров,
за включването на известния хорал с
над звездите, Бог е буден!*
еуфоричен текст, написан от немския
Под небесния свод на тая гъсто
поет.
населена земя хората, опълчващи се
“Бийтълс” също прегръщат идеята да
едни срещу други, изпитват пълната
отменят “Девета симфония” в песента
увереност, че неутронната бомба –
си “Roll over Beethoven”.
както бактериологичната война и
Във филма на Стенли Кубрик
свръхзвуковите оръжия – е способна
(1928-1999) “Портокал с часовников
да остави непокътнати сградите в
механизъм” главният герой не може
градовете, като унищожи всички хора,
които ги населяват.
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.

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.

В община Ново село

Танцьори
на събор
в Сърбия
Диди НИКОЛОВА

Два танцови колектива на НЧ
“Земеделец-1874” от Ново село участваха на
традиционния Спасовденски събор в побра
тименото сръбско село Брачевац. Със своя
програма се представиха и самодейките от
клуба за народни танци “Фиданките” към
читалище “Зора” - село Винарово. За първи
път в Република Сърбия се изяви и млада
та певица Николета Валентинова. Детският
танцов състав от сръбското село Буковча
представи автентични и обработени танци.
Новоселската група посети и разгледа гр.
Неготин и църквата “Света Троица”, където
преди 135 години е било осветено знамето
на Четвърта доброволческа чета, участвала в
Новоселското въстание през юли 1876 г.
Кметът на община Ново село Георги
Стоенелов поздрави гражданите и гостите
на събора и подари на кмета на Неготин д-р
Влайко Джорджевич картина. ■

