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Черквата на се ло Котеновци е 
в дво ра на училището, а през пъ
тя само, на площада, е сел с ка та 
кръчма. На та ка ва близост, на тол
ко ва важ ни институции, мо же да 
за ви ди вся ко дру го село, за що
то е го ля ма рядкост, или поч ти не 
се среща, и спо ред мен ду ми те на 
отец Иван: “Сам Бог  е преценил, 
че та ка е найугод но человеку.” 

И така, прис ти га с ав то бу са сут
рин Отчето от Боровци – село, 
ко ето се на ми ра на де се ти на ки
ло мет ра от Котеновци, от ва ря 
вра та та на Божия храм, про веж
да ут рин на та служба, пра ви об ход 
на черквата, за да про ве ри да ли 
ня кой злос тор ник не е из вър
шил ко щун с т ве но дейс т вие над 
имо та и ако ня ма счу пен про зо
рец от рит на та топ ка от… мал ко то 
ос та на ли уче ни ци в 
учи ли ще то или пък не 
го тър си спеш но ня
кой мирянин, зак люч ва 
хра ма и се на соч ва към 
Просветителницата (та
ка отец Иван на ри ча 
кръчмата). 

В Просветителницата 
вли зат вся как ви хо ра 
– мес т ни и “внос ни”, 
раз лич ни по пол и 
възраст, но има и 
няколко, ко ито мо гат 
да се ви дят по вся
ко вре ме и ако ня кой път се слу чи 
те да не са вътре, то понаб лю
да тел ни те ще си помислят, че в 
се ло то се е слу чи ло ня как во не
обик но ве но събитие, ко ето би 
пов ли яло съд бов но на всич ки 
се ла в поречието, че да же и по
далече. 

Ето там, в ъгъ ла до прозореца, 
седи, обър нат с ли це към 
площада, Найден Шугавия. 
Тук тряб ва да кажа, че все ки 
поли чен жи тел на се ло то има 
“за ле пе но” към име то си ня как во 
прозвище, ко ето е мно го лич
но и то съ пътс т ва този, кой то го 
притежава, чак до края на жи
тейс кия му път.

Та Шугавия е при те жа ние на 
Найден не за що то е крастав, а 
за що то той мо же ка то шу га да 
се за ле пи за все ки и да за вър
же раз го вор с не го и, не дай си 
Боже, да за поч не ня кой да спо
ри с не го или да му възразява, 
то отър ва не няма. На ма са та до 

Найден Шугавия обик но ве но ся
да Червен петел. Това е пря ко рът 
на бай Иван, кой то жи вее на гор
ния край на се ло то и къ ща та му е 
на брега, та ка то от виш ка мо же 
да наб лю да ва всич ко на око ло и 
за то ва бай Иван – Червен пе тел е 
найос ве до ме ни ят чо век по те ку
щи и ми на ли събития. Прякорът 
Червен пе тел му под хож да най
мно го и за това, за що то е зъл и 
свад лив ка то по ро да та петли, чер
ве ни на цвят, ко ито поч ти ни ко га 
не вли зат за прес пи ва не в кур
ник как то дру ги те подобни, ами 
се из кач ват на найви со ки те кло
ни на дър ве та та и там нощуват, 
ка то че не са до маш ни птици, а 
ди ви гълъби.

Отец Иван обик но ве но ся да на 
тях на та маса, за що то ко га то и той 

е при тях, в Просветителницата 
е поти хо и спо ро ве те се про веж
дат подипломатически. 

Той оби ча да слу ша раз ка
зи те на мно гоб ройни те им 
приключения, ко га то са би ли 
гор с ки работници, пра ви ли са 
кюмюр, ря за ли са дър ва на ку
би ци и са ги ка ра ли по пол с ки те 
села, от къ де то пък са взи ма ли ку
ку руз или пари, ко ито не за бав но 
са изпивали, пре ди още да стиг
нат у до ма и да да дат от чет за 
сто ре на та търговия.

Найзна чи тел на та причина, по
ра ди ко ято два ма та до пус кат в 
ком па ни ята си отец Иван, е не за
що то го смя тат за ра вен по броя 
на прик лю че ни ята или по из пи
та та ракия, ма кар че и отчето не 
е пона зад в пиенето, а по ра ди 
това, че е ду хов но ли це и ко га то 
е до тях, ся каш и са ми ят Господ
Бог е сред тях.

Та в то зи ден, ко га то не об хо
ди мос т та ме при ну ди да влез на в 

Просветителницата не за друго, а 
с на деж да та да на ме ря двама, то
же из вес т ни лю де от Котеновци 
– Никола Амброзията и Иван 
Гералеята, ко ито бя ха ми обе
ща ли да по пъл нят оси ро тя ла та 
ми ра бот на гру па по при чи на 
на това, че два ма та гим на зис ти 
напуснаха, за да се под гот вят за 
учеб на та година.

Амброзията и Гералеята бя
ха не раз дел на двойка, за що то 
Никола сви ре ше на кларинет, а 
Иван би еше тъпана, и се смята
ха за “не за ви си ма му зи кал на 
двой ка”, за що то не учас т ва ха в 
със та ва на из вес т на та Котеновска 
музика. Като ог ле дах всич ки
те ма си в прос тор на та и свет ла 
Просветителница и не ви дях два
ма та при яте ли – в дъното, на 

съ ща та маса, как то 
обик но ве но се дя
ха Найден Шугавия, 
Иван Червен пе тел 
и отец Иван, кой
то дър же ше в ръ ка та 
си оби чайна та стог
ра мо ва сли во ва и 
раз каз ва ше ня как ва 
чуд но ва та история, 
а два ма та бя ха го 
зяп на ли и не об ръ
ща ха вни ма ние на 
околните. Като ме 
видя, отец Иван ста

на и без да из пус ка от ръ ка та си 
ши шен це то с ракията, тръг на 
към мен.

 Видях те, ко га то ми на през 
пло ща да и си помислих, че ня кой 
ще те за го во ри и ня ма да влез неш 
в Просветителницата, та да си 
при пом ним ми на ли те го ди ни – 
за го во ри той, ка то ме по ве де към 
не го ва та маса, до ко ято се дя ха за
бе ле жи мо “по нак ва се ни” два ма та 
му при яте ли по градус.

 Токущо бях за поч нал да им 
разказвам, че все ки ден, ко га
то про веж дам оби чайна та си 
служба, на ред със светиите, спо
ме на вам и тво ето име. Защото 
ако не бе ше ти в оне зи години, 
ко га то без бож ни ци теко му нис
ти ни прес лед ва ха нас, бо жи ите 
служители, ка то найвър ли те вра
го ве на Отечеството, ти ме прие 
на ра бо та и от скром ни те си над
ни ци за де лях за де ца та и та ка ги 
изу чих и не ги ос та вих сле пи да 
хо дят по света.■

Отец Иван
от Боровци

Документален разказ от Павел Джоков

► На 13 юли в лят на та чи тал ня на биб
ли оте ка та в Криводол се про ве де 

об щин с ки кон курс за мал ки и по рас на
ли де ца „Цар Кулинар”. Организатори на 
със те за ни ето са Народно чи та ли ще „Н. 
Й. Вапцаров1924” и Община Криводол.  
Учас тваха де ца от Криводол, Пудрия и 
Баурене. Секретарят на чи та ли ще то Боян 

Илиев при ветс т ва при със т ва щи те и да де 
старт на ку ли нар но то състезание. Пет от
бо ра се над п ре вар ва ха в при гот вя не то на 
вкус ни и ори ги нал ни сандвичи. 
Тричленно жу ри с пред се да тел 

Маргарита Стамболийска – сек ре тар на 
Общинската ко ми сия за бор ба сре щу 
про ти во об щес т ве ни те про яви на ма ло

лет ни и не пъл но лет ни оп ре де ли 
победителите. На пър во мяс то се 
кла си ра от бо рът на с. Баурене, 
кой то бе ше вло жил фантазия, 

творчество, ес те ти
ка и ори ги нал ност 
в при гот вя не то на 
сандвичите. На 
вто ро мяс то – от
бор „Домат” на с. 
Пудрия и на тре
то мяс то – един от 
три те от бо ра на гр. 
Криводол с ка пи тан 
Ивета Георгиева.
Състезанието бе

ше зак ри то от инж. 
Тошко Павлов  за
мес т никкмет на 
Община Криводол, 
кой то връ чи гра
мо ти и наг ра ди на 
всич ки участници. 
Общината по
да ря ва на 
де ца та и екс кур
зия до Берковица, 
Клисурски ма нас
тир и Вършец. 

СНИМКА: АРХИВ

Общински кон курс
„Цар Кулинар”

Фондация “Земляци” 
работи за построяването на
български колеж в Тирана

Мирослав ГЕТОВ
Учредената пре ди го ди на в Мездра 

Фондация “Земляци”, ко ято си пос та вя за 
цел да под по ма га ет ни чес ки те българи, жи
ве ещи в съ сед ни те бал кан с ки държави, 
об съ ди на за се да ния в Габрово сво ята 
до се гаш на и бъ де ща дейност. В за се
да ни ето взе ха учас тие ос но ва те ли те на 
фондацията: бив ши и нас то ящи пред
се да те ли на об щин с ки съвети, на уч ни 
работници, журналисти, пред с та ви те ли на 
пат ри отич ни партии. Специален гост бе 
Хаджи Пируши – пред се да тел на Дру жес т
во то на бъл га ри те в Албания “Просперитет 
Голо бър до”.

Две са ос нов ни те прояви, ре али зи ра
ни до се га от “Земляци”, от че те нейни ят 
пред се да тел Делян Дамяновски – пред
се да тел на Общински съ вет – Мездра. 
Първата е фолк лор ни ят концерт, из не сен 
от Йорданка Варджийска и Райко Кирилов 
на през октомври м.г. в с. Требица и Голямо 
Острени ка то по да рък за ет ни чес ки те на
ши съ на род ни ци в Голо бърдо. Другата 
инициатива, осъ щес т ве на съв мес т но с 
Фондация “Нашенци”, е фо то из лож ба та 
“Българите от Голо бърдо, Албания”, от к
ри та през яну ари т.г. в Националния му зей 
“Земята и хо ра та” в столицата. В мо мен та 
ек с по зи ци ята пре би ва ва във Велинград, а 
през сеп тем в ри ще гос ту ва в Мездра.

През 2010/2011 г. стар ти ра и про це сът на 
поб ра ти мя ва не на бъл гар с ки об щи ни с об
щи ни от Албания, на се ле ни с ет ни чес ки 
българи. Това ве че е факт меж ду об щи
ни те Мездра и Голямо Острени, Роман и 
Требица, пред с тои поб ра ти мя ва не то на на
ши об щи ни със с. Стеблево, Голо бър до и 
Шиштавец, Кукъска гора.

Сега фондация “Земляци” ор га ни зи ра 
кам па ния за на би ра не на сред с т ва за из да
ва не то на DVD на 15 ав тен тич ни бъл гар с ки 
на род ни пес ни от ра йо на на Голо бърдо, 
съб ра ни и за пи са ни от ст. н. с. др Веселка 
Тончева от Института по ет но ло гия и фолк
ло рис ти ка към БАН. За из да ва не то на 
диска, чий то ти раж ще е 1000 броя, са ан
га жи ра ни Йорданка Варджийска и Райко 
Кирилов. Паралелно ще бъ дат от пе ча та ни 
1000 плаката. След из да ва не то на ал бу
ма той ще бъ де пред с та вен в София, Голо 
бър до и Тирана.

Сред нови те пред с то ящи ини ци ати ви 
на фон да ци ята са под реж да не на сбор
на фо то из лож ба за бъл гар с ки те об щ нос ти 
в Албания, Македония, Косово и Северна 
Гърция и пред с та вя не в раз лич ни гра до
ве на из с лед ва ни ята на Веселка Тончева 
“Българите от Голо бърдо. Традиции, 
музика, иден тич ност” и на жур на лис т ка
та Таня Мангалакова “Нашенци в Косово и 
Албания” и “Нашенци в Македония”.

Голямата цел на фондация “Земляци” 
оба че си ос та ва пос т ро ява не то на бъл
гар с ки ко леж в Тирана. Реализирането 
на то зи ма ща бен про ект ще стру ва око ло 
100 000 лв. За тях но то на ба вя не ще се раз
чи та ос нов но на без въз мез д на та по мощ на 
бъл гар с ки общини, как то и на да ре ния от 
ро до лю би ви българи.■

Издават
на DVD 
бъл гар с ки 
на род ни пес ни
от Албания



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

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.

21 - 27 юли 2011
►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

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

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

Велизар Николов Илиев, 
мениджър

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

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло, 

ремъци, лагери, гуми, 
семеринги, греси, 
полиетилен, маркучи, 
карбид, сезал, 
гвоздеи, лич ни 
пред паз ни средства

Монтана, ул. “Индустриална” 27, 
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40

Траурен ма га зин
Монтана, бул. “Парта” 

(до блок “Плиска” 13)
  ● Магазинът пред ла га ковчези,
 кръстове, драперии, некролози,
 венци, как то и всичко, не об хо ди мо
 за пог ре бе ние и помен.
  ● Икони, сувенири, цветя, свещи. 
 ● Изработка на из кус т ве ни венци.

Цена на ед ро и на дребно.
Тел. 0888/444 525
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“Хигия лукс”
Обществена 
пералня, 
хи ми чес ко чис те не
► пране, сушене, 
пар но гла де не 
на спал но бельо, 
дрехи, оле ко те ни за
вив ки и др.;
►по чис т ва не и
бо ядис ва не на
ко же ни дрехи
Монтана, 
ул. “Цар Борис III” 17-Б,
тел. 0888/69 79 24

“Ибис – Масаж” ЕООД
Иванка Петрова

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

NiNi 69
►Цялостни 
ин те ри ор ни 
ре ше ния
►От вът реш ния 
ремонт, 
през ме бе ли те
до ин те ри ор ния 
текстил
Монтана, 
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

ч 21 Св. прор. 
Йезекиил. Преп. 
Симеон, юро див Христа 
ради. Преп. Йоан. 

п 22 Св. ми ро но си ца и 
рав но апос тол на Мария 
Магдалина. Възвръщане 
чес т ни те мо щи на св. 
свщмчк Фока 

с 23 Св. мчци Трофим, 
Теофил и дру га ри те им. 
Св. свщмчк Аполинарий, 
еп. Равенийски 

н 24 † Неделя след 
Петдесетина. Св. вмчца 
Христина. 

п 25 * Успение на 
св. Анна. Св. дя ко ни са 
Олимпиада и Евпраксия 
Девица 

в 26 Св. свщмчк 
Ермолай и дру га ри те му. 
Св. прпмчца Параскева. 

с 27 * Св. вмчк 
Пантелеймон. Св. 
Седмочисленици. 
Успение на св. Климент, 
архиеп. Охридски

Петя ГЕНОВА
От 6 до 10 юли в 
ку рор тен ком п
лекс “Албена” се 
про ве де Седмата 
меж ду на род на спар
та ки ада на Съюза 
на българските 
учители. Участваха 
23 от бо ра с 450 
със те за те ли от 
България, Полша, 
Румъния и Русия. 
Събитието се 
про ве де под пат ро
на жа на пре ми ера 
Бойко Борисов. 
В нея учас т
ва и от бо рът на 
СБУ  Берковица, 
кой то се кла си
ра на пе то мяс то 
в дис цип ли на та 
шахмат, по беж
да вай ки от бо ри те 
на Полша, Русе 
и Благоевград. 
Победител за сед
ми път е от бо рът 
на Варна.

Състав на отбора 
от Берковица: 
Емил Харалампиев, 
Красимир Георгиев 
и Истатко 
Минчев - учи те-
ли в гимназия “Д-р 
Иван Панов”.

На 12 юли т.г. в гра нит на та 
за ла на Министерски съ вет 

беше под пи сан Договор за ди
рек т но пре дос та вя не на 
без въз мез д на фи нан со
ва по мощ по Оперативна 
прог ра ма „Техническа 
по мощ” по про це ду
ра BG161PO0023.3.02 
– Изграждане и 
фун к ци они ра не на об
лас т ни ин фор ма ци он ни 
центрове.  

Проектът пред виж да 
из г раж да не на об лас
тни центрове, кои то 
ще пре дос та вят ин фор ма ция 
за ко хе зи он на та по ли ти ка на 
Европейския съюз, нейни
те це ли и съ щес т ву ва щи те в 

България възможности. Целите 
на про ек та са оси гу ря ва не на 
ле сен дос тъп до ин фор ма ция 

за це ли те на ко хе зи он на та по
ли ти ка на ЕС и Националната 
стра те гия за ре ги онал но раз ви
тие (НСРР), как то и оси гу ря ва не 

на спра вед лив и пъ лен дос тъп 
до ин фор ма ция за въз мож
нос ти те за фи нан си ра не за 

всич ки социални, ет
ни чес ки и въз рас то ви 
гру пи и в об ластите от 
Северозападна България 
 Враца, Монтана и 
Видин.  Европейският 
фонд за ре ги онал но раз
ви тие ще пре дос та ви 
100% от об ща та стойност 
на до пус ти ми те разходи. 
Максималната стойност 
на без въз мез д на та фи
нан со ва по мощ е 400 000 

лв. за срок от 3 години. 
Кметовете на трите областни 

града подписаха договорите. ■ 
Слово плюс

Създават 
се областни 
информационни 
центрове

Учи тел и от Берковица на 
спар та ки ада в Албена
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Майк АДАМС, Natural News 

Американската икономика 
потъва и гълта невиждани 

количества вода (разбирайте 
дълг), но като че ли никой не 
иска да признае очевидния 
факт, че корабът върви към 
дъното. Повечето „експерти" 
продължават да настояват, 
че е непотопяема също като 
„Титаник", макар по всичко 
да личи, че е разумно да се 
насочваме към спасителните 
лодки.

И така, ако погледнем нещата 
от комичната им страна  а 
това е лесно, тъй като властите 
във Вашингтон непрекъснато 
разиграват пародии  нека си 
представим, че „Титаник" се 
сблъсква с айсберг през 2011 
година. Как ли биха извъртели 
нещата всички онези експерти, 
които слушаме днес?

Говорителят на Белия дом,
отговарящ за връзките
с медиите: Айсбергът е 

поставен в Атлантическия океан 
от Осама бин Ладен.

Химикът: Това не е айсберг. 
Това е дихидроген моноксид* в 
твърдо състояние.

Ал Гор: Ако полярните шапки 
не се топяха заради глобалното 
затопляне, айсбергът изобщо 
нямаше да е там.

Конгресменът: Бързо, 
нека гласуваме нов закон, 
забраняващ на корабите да 
потъват.

Президентът Обама: 
„Титаник" не потъва, а е 
участник в морска операция.

Бившият президент Буш: 
Айсбергите са оръжие за масово 
унищожение, заложени в океана 
от терористи. Действията на 
айсберговите терористи ще 
бъдат възмездени!

Пентагонът: Ще уравновесим 
дупката от ударената страна 
на кораба, като пробием втора 

дупка от другата страна.
Инспекторът на Агенцията
по сигурността на
транспорта (TSA): Не може да 

се качите в спасителните лодки, 
преди да сме проверили ануса 
ви за експлозиви.

Онкологът: Не можем да 
поправим дупката в кораба, но 
благодарение на чудесата на 
химиотерапията, можем така 
да ви накараме да страдате, че 
няма да ви пука.

Инвеститорът от „Уол-
стрийт": Няма страшно, 
федералният резерв ще опрости 
водата, която се налива в кораба. 
„Титаник" е твърде голям, за да 
го оставят да потъне.

Тийнейджърка: Ще мога ли да 
изпращам съобщения от iPhone
а си, като потънем?

Конгресмен Уайнър: Да, ще 
можеш и между другото  ето 
ти едно прощално съобщение, с 
което да ме запомниш.

Обикновен пасажер: Бюфетът 
на кораба още ли е отворен?

Агенцията за контрол на 
храните и лекарствата (FDA): 

Ние сме убедени, че потъването 
се дължи на епидемия от 
Ешерихия Коли, която е 
тръгнала от склада за зеленчуци 
под палубата.

ХЕИ: Всеки трябва да се 
ваксинира преди потъването на 
кораба  за всеки случай, тъй 
като е възможно в тези води да 
има пандемия от акулов грип.

Нюейджърът: Няма никаква 
дупка в кораба, освен ако не 
повярвате, че има дупка.

Академикът: Публикувал съм 
труд, който доказва, че корабът 
е непотопяем! Някой да иска да 
го прочете? Моля ви!

Католическият свещеник: 
Мисля, че първо трябва да 
спасим децата. А те в коя лодка 
бяха?

Журналистът: В корпуса 
на „Титаник" има дупка, но 
официалните източници 
твърдят, че това е морска 
операция и няма причина за 
безпокойство. Ние им вярваме.

Федералният резерв: 
Решихме да напълним кораба с 
още вода с надеждата, че това 
ще го накара да изплува.

Правителството: Хей, тези 
шезлонги на палубата изглеждат 
страхотно. Да ги разместим!

Лекар: Да направим 
двайсетина скенера на кораба 
и да ги пратим на здравната 
каса да ги осребри, а после ще 
мислим какво да правим.

Отрицателят: Стига сте 
говорили негативни неща! 
Фокусирайте се върху 
положителните и няма да 
се нуждаем от спасителни 
жилетки.

Реалистът: Пичове, корабът 
потъва. Може би не е зле да се 
поразмърдате, ако искате да 
останете живи.

Наивните маси: Няма 
страшно, корабът е непотопяем. 
И да потъне, има достатъчно 
спасителни лодки. Ако и те 
не стигнат, има спасителни 
жилетки. А когато те свършат, 
държавата ще дойде да ни 
спаси.

*Дихидроген моноксид 
е всъщност вода (в чиято 
молекула има два атома H 
и един 0) по химическата 
номеклатура. Но често 
американските медии са се 
подигравали с невежеството 
на хората, като са обяснявали 
на шега, че това непознато 
звучащо вещество е опасно и 
трябва да бъде забранено. И 
странно, но публиката ги е 
подкрепяла съвсем сериозно. 
(бел. ред.)■От
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► Пасажерите на прочутия 
"Титаник" са вярвали 
до последно, че той е 
"непотопим". Но корабът 
замина към дъното на океана 
на 15 април 1912 година след 
сблъсък с айсберг. Загинаха 
1517 души.

Ако Титаник 
потъваше днес...

Реплика 

Йордан ГЕРАСИМОВ
Темата за княз Фердинанд I, уп рав ля вал България през 

18871918 г., е сред ин те рес ни те в историята, осо бе но за 
жи те ли те на града, но сил не го во то име от 1891 до 1945 г. 
Тя при със т ва и в прог ра ма та на Националната на уч на кон
фе рен ция на 9 и 10 юни т.г. в Монтана, пос ве те на на 1850 
го ди ни от из вес ти ето за обя вя ва не на се ли ще то за град 
през рим с ка та епо ха и 120 го ди ни от вто ро то му обя вя
ва не за град през 1891 г. Излезе и в. “Монтана”, юби ле ен 
лист, пос ве тен на две годишнини, в кой то е пуб ли ку ван 
ма те ри алът “Как Кутловица ста на Фердинанд”. В не го се 
посочва, че Фердинанд е пре но щу вал тук след из би ра не
то му за княз и се твърди, че то ва е пър во то място, къ де то 
Фердинанд се от би ва след прис ти га не то си в България. 
Той оба че сли за от ко раб в Лом и не пъ ту ва с ка ре та за 
София през Кутловица и 
Берковица, как то е от бе ля за
но във вестника. Ис ти на та за 
при стига гне то му в България 
през 1887 г. е твър де 
различна.

На 30 юли 1887 г. на 
Дунава, в ус ти ето на р. 
Тимок, ко ра бът “Ориент”, 
с кой то пъ ту ва Фердинанд 
I, е пос рещ нат от ях та та 
на бив шия бъл гар с ки княз 
Александър I Батенберг. Тук 
Фердинанд I е при ветс т ван 
от три ма та регенти, на че
ло със Стефан Стамболов. 
Привечер е пос рещ нат с 
500 то пов ни са лю та в ста
ра та бъл гар с ка сто ли ца 
Видин, къ де то са уп рав ля
ва ли пос лед ни те вла де те ли 
на Втората бъл гар с ка дър
жа ва и про чи та на пи сан на 
френ с ки език манифест към 
бъл гар с кия народ. В от го вор 
се из каз ват пър ви ят бъл гар с
ки ек зарх Антим I, регентите, 
ми нис търпред се да те лят 
Васил Радославов и др. 
Вечерта око ло кметс т во то е 
сло же на ве че ря с шам пан с ко 
за офи ци ал ни те лица, а край ре ка та са раз по ло же ни ог
ньо ве и мно жес т во пос ре ща чи от ця ла та околност.

На след ва щия ден кня жес ки ят ко раб про дъл жа ва 
пътя си по те че ни ето на Дунав. На бре га при Козлодуй е 
пре съз да де но сли за не то на Ботевата чета, а му зи ка ог
ла ся ра йо на с “Шуми Марица”. Ко ра бът спи ра за мал ко 
в Лом и Оряхово. Тър жес т ве но е пос ре ща не то му в Русе 
– ев ро пейс ки град, кой то по сво ята уред ба и бо гатс т во 
пре въз хож да сто ли ца та София. Тук кня зът пренощува, 
след ко ето се връ ща в Свищов и от там с кор теж се от п ра
вя към ста роп рес тол ния град Търново.

В Търново е пос т ро ена три ум фал на арка, тук са 
и де пу та ти те от Третото Велико на род но събрание. 
Възшествието на Фердинанд на бъл гар с кия прес тол 
ста ва на след ва щия ден – 2 ав густ 1887 г. с бо гос лу же
ние в чер к ва та “Св. Богородица” и за се да ние на Третото 
ВНС, къ де то кня зът про из на ся клет ва по конституцията, 
а ми нис търпред се да те лят про чи та от не го во име 
Прокламация към бъл гар с кия народ. Отново има 101 то
пов ни гърмежа. Следобед е про ве ден прег лед на войс ки те 
на Марино по ле и са ус т ро ени на род ни иг ри и веселия. На 
3 ав густ след цър ков на служ ба в ста ра та чер к ва “Св. 40 
мъ че ни ци” е обя ве но зак ри ва не то на Третото НС. Пътят 
на княза про дъл жа ва през Габрово, Казанлък и Пловдив 
за сто ли ца та на кня жес т во то – София. Това е зас ви де тел
с т ва ла ис то ри ята за прис ти га не то на княз Фердинанд I в 
България, за да за еме кня жес кия прес тол през 1887 г. Все 
още Кутловица е би ла далеч от не го ви те пла но ве и пър
вос те пен ни дър жав ни грижи.

Добре е, ко га то се пуб ли ку ват све де ния и се из да ват 
ис то ри чес ки ма те ри али за ми на ло то на гра да ни, жур
на лис ти те да се кон сул ти рат с историци, за да не се 
ти ра жи рат спо ме ни с не вер ни твърдения.■

Княз Фердинанд I
e пристигнал в 
България през 1887 г.

КНЯЗ ФЕРДИНАНД I

■■■ 
Неотдавна бе от к ри та 

чеш ма в дво ра на цър к ва
та “Св. Георги” в Оряхово. 
Из г раж да не то й ня ма ше да 
се осъ щес т ви без помощта 
на мес т ния биз нес
мен Ивайло Вагенщайн. 
Новата при до бив ка 
до пъл ва доб ре под дър
жа на та гра ди на и фа са да 
на църквата. В цър к ва
та има ше мно го ми ря ни 
и мес т ни ят отец Цанко 
из пъл ни тър жес т ве но
то ос ве ща ва не на но ва та 
чешма, по же ла здра ве и 
къс мет на щед рия да ри тел 
и ця ло то му семейство. 
Тържеството за вър ши 
с ча ша ви но и трапеза, 
под ре де на от Цветелина – 
съп ру га та на Вагенщайн.

■■■
В Оряхово бе ше 

от бе ля за на 1330го диш
ни на та от съз да ва не то 
на бъл гар с ка та държава. 
Художествена га ле рия 
“Проф. Марин Върбанов” 
Деница Петрова по ка за 
пре зен та ция за съз да
ва не то на бъл гар с ка та 
дър жа ва и из не се крат
ка бе се да за мяс то то на 
кре пос т та “Камъка” в ран
нос ред но ве ков на та ни 
история. Във вит ри на
та на му зея на ул. “В. 
Левски” и във фо айе то 
на об щи на Оряхово бя
ха пос та ве ни табла, ко ито 
да на пом нят на оря хов ча
ни за важ на та годишнина.

■■■
В Деня на р. Дунав и в 

Оряхово по до ба ва що бе 
от бе ля зан то зи праз ник 
със със те за ния на бре га 
на ре ка та “Бързи, смели, 

сръчни+. Телевизията 
ЕТАРАВА бе съ ор га ни
за тор и ме ди ен пар т ньор 
на мероприятието. Със 
съ дейс т ви ето на сек
тор “Образование, 
култура, спорт и ту
ри зъм” при об щи на 
Оряхово, де ца та от дет с
ки те градини, бад мин тон 
клу бът и учас т ни ци от 
кръ жо ци те към ОДК “Л. 
Живкова” учас т ва ха в 
надпреварата. Игри, дет
с ка глъч, нас т ро ение и 
за бав ле ние съз да до ха 
про ве де ни те на бре га на 
ре ка Дунав състезания, 
а ап ло дис мен ти те на 
наб лю да ва щи те бя ха 
на пъл но зас лу же ни от 
със те за ва щи те се деца.

■■■
Макар да е съз да ден 

ед на през 2008 г., Клуб 

на пен си оне ра “Липов 
цвят” в се ло Крушовица 
ор га ни зи ра по до ба ва що 
праз нен с т во за своя тре
ти рож ден ден. 

Музика ог ла ся ше пло
ща да пред кметството, 
ви еха се хо ра още пре ди 
да за поч не офи ци ал на
та част. За се тен път се 
убеждаваме, че хо ра та 
от тре та та въз раст уме ят 
да нап ра вят ежед не ви ето 
си поразнообразно, по
весело. 

Официални гос ти на 
съ би ти ето бя ха де пу та тът 
от БСП на Мизия, пред с
та ви те ли на об щес т ве ни 
ор га ни за ции – 10 клу бо ве 
на пен си оне ра от Попица, 
Липница, Софрониево, 
Войводово, Алтимир, 
Търнак, Оряхово, Мизия, 
Дом за ста ри хора.■►
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Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

Анастас СТОЯНОВ 

Гневна елегия
НАРОДЕ мой бедни, народе унили,
защо сме обронили тъжни чела?
Къде се погубиха мъжки сили, 
къде се прекършиха орлови крила?

Какви времена кърджалийски дойдоха: 
убиват, плячкосват, насилват в бял ден.
От кой век се пръкнаха, коя епоха, 
къде се излюпиха, в кой род озверен?

Край пътя лъщят като храчки гнусливи 
нещастните жрици на плътта.
Защо да се мъчат по тез места диви,
нима в Парламента ни няма места?

Министри, любими издънки на Трона, 
ченгета, дори неподкупният Съд – 
с едната ръка благославят Закона, 
а с другата най-откровено крадат.

Царете ли? Даскала учи детето, 
овчаря се учи да бъде овчар.
А где е туй Царско школо, в което 
неука Особа се учи за Цар?...

Какво очакваме в туй време сурово,
с помръкнал поглед и студено сърце?
Ни Дядо Иван ще ни дойде отново, 
ни Чичо Сам ще протегне ръце.

Народе мой бедни, със участ нелепа, 
стъпчи ги, смачкай ги гневно в пръстта: 
та те се побират в една твоя шепа, 
та те са купчинка под твойта пета!

Из “Вечерна броеница”
…
И най-добрият Властелин
не е чак толкова добър,
че трона си да отстъпи 
доброволно,

скитнице многострадална,
Свобода.

…
Наивно клонче от маслина,
искам да ти доверя,
че Властелините ще станат 
истински миролюбиви,

ако изходът от боя се решаваше
в единоборсто
само между тях.

…
За стогодишния си юбилей поканих
най-прославените в мое време
Властелини.

Всички пощи по света ми отговориха:
Лицето непознато,
Камъко крайпътен.

На 2 август се навършват 80 
години от рождението на големия 

български поет и 
писател, нашия 
земляк Анастас 
Стоянов. 
Достигнал 
върховете на 
българската 
литература, 
преживял и 
изпитал много 
превратности на 
съдбата, Стоянов 
казва за себе си: 
“Бях верен на 
времето, в което 
се родих, живях и 
творих. И нямам 
намерение да се ровя в гардероба на 
старите си творби, за да ги преправям 
според ръста на новите моди и 
съдбовни превратности. Пък и искам да 
остана верен на майчиния завет: “Не 
кръшкай в живота, сине, помни, че си 
син на майка Стоянова, а не на майка 
Бежанова.”
Публикуваните тук стихове 
потвърждават, че Анастас Стоянов е 
верен на своето време и че е актуален 
в днешните български превратности.

Калин ТОДОРОВ
С ре ше ние на 

Министерския съвет, 
гла су ва но на 13 юли, 
Драматичен те атър 
„Драгомир Асенов” 
ста ва общински. 

Предложението бе 
вне се но от ми нис тъ
ра на кул ту ра та Вежди 

Рашидов във връз ка с 
нап ра ве но ис ка не от 
Община Монтана.

Кратката ис то ри чес
ка справ ка показва, 
че то ва е вто ро то по
доб но пре ми на ва не от 
дър жав ни в об щин с
ки ръ це на мон тан с кия 
театър.

Драматичен те атър 
„Драгомир Асенов” е 
съз да ден с ре ше ние на 
ОК на БКП на 1 ав густ 
1962 го ди на под име то 
Михайловградски на
ро ден те атър със ста тут 
на държавен.

През 1964 го ди на те
атъ рът ста ва общински, 

а с Пос та нов ле ние 249 
от 16 юли 1969 г. на 
МС той от но во ста ва 
държавен. По иро ния 
на съд ба та гла су ва но
то на 13 юли ре ше ние 
ще из ле зе ка то Пос та
нов ле ние в “Държавен 
вестник” на 15 юли – 
след 42 години.■

Драматичен театър 
“Драгомир Асенов” 
в Монтана 
става общински

Мирослав ГЕТОВ
Подрастващите са мо

дей ци вър на ха ви зи та та 
на фолк лор на та фор ма ция 
Sillogos Methoni, ко ято 
нас ко ро гос ту ва в града 
по слу чай Деня на Мездра 
– 6 май (Гергьовден). 
Възпитаниците на хо
ре ог ра фа Мирослав 
Аспарухов и на 

ху до жес т ве ния ръ ко во
ди тел на със та ва Йоанна 
Аспарухова взе ха учас тие 
в праз ни чен кон церт в с. 
Метони, ном Пиерия, раз
по ло же но на около 40 км 
юж но от гр. Тесалоники 
(Солун) и на 20 км се вер
но от по пу ляр ния мор с ки 
ку рорт Паралия Катерини. 

Културното събитие, 

ко ето се със тоя в дво
ра на мес т но то на чал но 
училище, бе ше пос ве те но 
на съ бо ра на краймор
с ко то се ли ще – 29 юни 
(Петровден), ко га то е и 
хра мо ви ят праз ник на та
мош на та цър к ва „Св. ап. 
Павел”. 

Нашите мом че та и 
мо ми че та из не со ха по
ло вин ча со ва програма, 
обо со бе на в два блока. Те 
из пъл ни ха „Северняшки 
танц”, „Дайчово хо
ро”, „Копаница” и 
„Джиновски танц”, ко
ито бя ха съп ро во де ни с 
бур ни ап ло дис мен ти от 
стра на на мно гоб ройна
та публика. В знак на 
ува же ние и при ятел с
т во ръ ко во ди те лят на 
Sillogos Methoni Елен 
Теодору и пред се да те
лят на Читалищното 
настоятелство на НЧ 
„Просвета – 1925” 
Валентин Вълчев си раз
ме ни ха въз по ме на тел ни 
пла ке ти и подаръци. 

Освен до ма ки ни
те и ДТС „Мездренче”, 
в кон цер та се вклю
чи ха фолк ло рен 
със тав от съ сед но то се
ло Макриялос (в ко ето 
бя ха нас та не ни бъл гар
с ки те танцьори) и тру па 

за ав тен ти чен фолк лор 
от с. Микрокамбос, дем 
Килкис (Кукуш). Първият 
пред с та ви тра ди ци он ни 
пон тийс ки танци, ха рак
тер ни за се вер но тур с кия 
ви ла ет Самсун (от къ де то 
са пре сел ни ци пред ци те 
им), а вто ри ят със тав – 
танци, чий то ет ног раф с ки 
про из ход е от ма ло азийс
кия гр. Измир (Смирна), 
от къ де то са бе жан ци пра
ро ди те ли те им. 

По вре ме на во а яжа 
си в Егейска Македония 
мез д рен с ки те тан цьо ри 
има ха въз мож ност да пла
жу ват на бре га на Бяло 
мо ре и раз г ле да ха вто рия 
по го ле ми на гръц ки град 
– Тесалоники, а на връ
ща не от сед на ха за ед на 
нощ в бал не олож кия цен
тър Сандански. 

Това е сед ма та зад
г ра нич на изя ва на 
са мо дейци те от НЧ 
„Просвета – 1925” (и пър
ва за ДТС „Мездренче”) 
в на ша та юж на съседка, 
след те зи през 1985, 1991, 
2001, 2005, 2006 и 2009 г. 

През ав густ 
представителният тан
цов ан сам бъл „Мездра” 
е по ка нен да учас т ва в 
меж ду на ро ден фес ти вал в 
сръб с кия град Пирот.■

Танцьорите от 
„Мездренче” 
на тур не в Гърция


