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 Норвежката съдийка Ким Хегер 
постанови нападателят от Осло 
и остров Ютьоя, отнел живота на 
десетки хора, да остане в ареста 
за 8 седмици. В ареста Брайвик ще 
бъде напълно изолиран, без право 
да получава писма, без достъп до 
медии и без право на посещения, 
с изключение на адвоката му. 
Същевременно разследването 
продължава. В съда Брайвик 
съобщил, че е действал с две 
групи помощници. Преди това той 
твърдеше, че е действал сам.

Междувременно полицията 
коригира броя на жертвите. Според 
актуална информация при атентатите 
са загинали общо 76 души, а не 
93, както се съобщаваше досега. В 
понеделник вечерта десетки хиляди 

норвежци почетоха паметта на 
жертвите с цветя. На "бдението на 
розите" в норвежката столица се 
събраха над 150 000 души.  

Атентаторът от Осло засегна 
Норвегия в най-болното място. 

Откритостта на обществото
е поставена под въпрос
Сега полицията не дава 

повече данни за безследно 
изчезналите и отхвъря критиката за 
некоординираност на действията. 
От понеделник сутринта на сайта 
на норвежката телевизия стоят 
имената на 9 младежи и девойки 
между 14 и 20 г., които се водят 
за безследно изчезнали. Моника, 
Мариане, Йоханес.  В списъка са още 
над 40 други, които или са загинали, 
или се водят за изчезнали. През 
изминалите дни полицията говореше 

за "неколцина" младежи, чиято съдба 
остава неизяснена. Норвежките 
политици непрекъсното повтарят, 
че Норвегия трябва да остане 
открито общество. Че не бива да се 
допуска атентаторът да разруши този 
фундамент на обществото.

Но мудната информационна 
политика на полицията не пасва към 
откритостта на обществото. Тя показва 
колко несигурна е станала Норвегия 
след нападенията и колко трудно 
намира баланса между прозрачност 
и доверие, премерена сигурност 
и въздържаност. Полицията и 
антитерористичните части нямат опит 
с подобни атаки. 32-годишният Брайвик 
е стрелял необезпокоявано близо 90 
минути на остров Ютьоя, преди да 
дойдат специалните части.

Екипът от командоси е загубил 
ценно време в търсенето на лодки, за 
да измине разстоянието от 800 метра 
между сушата и острова. Единственият 
стоящ на разположение хеликоптер е 
бил на 50 км. от Осло. Полицаите са 
се придвижвали с коли до летището. 
Закъснението на спецчастите е било 
фатално. И други грешки на полицията 
излизат на бял свят. Младежите от 
остров Ютьоя, които са се опитвали 
да се обадят на полицията, или не 
са успявали да се свържат с нея, 
или набързо са били изслушвани, 
за да не блокират линията заради 
атентата в Осло. Критиките срещу 
действията на полицията обаче в 
медиите и сред политиците са по-скоро 
сдържани. Никой не иска да печели 
от възможните пропуски на силите за 
сигурност. 

Цената на откритостта
В Норвегия отдавна съществува 

опасност от атентати. Силите за 
сигурност знаят за потенциалната 
заплаха от терористичната мрежа 
Ал Кайда, чиито идеолози поставят 
страната в списъка с врагове, защото 
тя участва в мисията в Афганистан. 
А от публикацията на карикатурите 
на пророка Мохмед в Дания, 
скандинавските страни като цяло 
попадат в прицела на терористите. 
Въпреки това не са били предприети 
допълнителни мерки за сигурност в 
правителствения квартал на Осло. 
Брайвик е могъл спокойно да се 
придвижи с колата си и да задейства 
бомбата. 

"Цената на нашата откритост не 
бива да бъде страхът за собствения 
живот", казва Елизабет Удраад, 
служителка в министерство, чийто 
офис се намирал на около 200 метра 
от центъра на експлозията. "Откритост 
и сигурност не се изключват взаимно. 
Липсата на каквато и да било защита 
обаче не означава откритост, а 
наивиност. Най-сетне Норвегия трябва 
да се върне към реалността."■ 

От "Дойче веле" (със съкращения)

Борис Христов

Странно се 
сляха съдбите 
този уикенд 

на двама души, които 
със сигурност никога 
не биха поискали да 
се познават.

Докато 
27-годишната Ейми 
Уайнхаус е умирала 
в Лондон, най-
вероятно победена 
от слабостите и 
зависимостите си, в 
Осло 32-годишният 
Андерш Брайвик успя 
да отнеме 93 живота. 
Засега.

И двете новини 
разтърсиха света
Андерш Брайвик е 

искал да е Свръхчовек. 
Übermensch. Онзи, 
описан от Ницше в 
„Тъй рече Заратустра". 
Възхищавал се е 
от бели, руси, синеоки християни - 
какъвто е и самият той; от рицари 
кръстоносци, от супергерои. Това се 
вижда от филмчето, което е пуснал 
в youtube и което вече се гледа само 
с регистрация, също като порното. 
Защото това клипче всъщност е едно 
его-порно. Целият смислен, изряден, 
трезвен живот на чистия ариец 
Андерш е порно. Разврат на егото.

Ейми Уайнхаус е точно обратното 
на Свръхчовека. 

Дори в смъртта й се намериха хора 
да я обвинят, че сама си е виновна. 
Нея я уби слабостта й. Това, че се 
влюби в неподходящ човек, чиито 
издевателства не понесе. Че пиеше и 
взимаше наркотици, защото

с една и съща чувствителна душа
се самоунищожаваше
и създаваше музика
Андерш пося масова смърт, за да 

утвърди собствената си личност.
Ейми смачка себе си, за да остави 

на милиони непознати хора искрени 
изповеди, които да ги вълнуват и да ги 
направят по-добри.

Андерш ще влезе в затвора, където 
по пандизчийското правосъдие го чака 
съдба на нечия кучка. 

Ще изгние безславно там, ще 
бъде мразен от целия свят, дори 
и от съмишлениците, които се 
бяха побояли да го приемат в 
хейтърските си редици, стреснати 
от маниащината му. Това постигна с 
двегодишното внимателно планиране 
на чудовищните си действия и 
отдадеността си на омразата и егото.

Ейми живя бързо, страстно и
раздаващо се, без да се пести
и обожествява
Но нейното създадено в 

безотговорност към себе си 
творчество ще се помни дълги години. 
Като това на хората с подобна на 
нейната съдба - Били Холидей, Кърт 
Кобейн, Джанис Джоплин, Джими 

Хендрикс.
Иска ми се да мога да измоля 

хладнокръвието и себелюбието на 
Андерш за таланта и уязвимостта на 
Ейми. Но животът е несправедлив и 
пълно щастие никога няма.

Във всеки от нас има по малко 
от Андерш и по малко от Ейми. 
Има уязвимост, слабости, глупави 
човешки дефекти. Има и жестокост, 
маниакалност и желание да 
контролираме целия свят.

Сигурно от кучи поглед, така да се 
каже, ви се струва, че колкото повече 
власт над другите постигате, колкото 
повече ги манипулирате и владеете 
съдбите им, толкова повече успявате 
да се справите с живота. Но пък 

от птичи поглед е сигурно, че
човещината, дори в дефектните й 
измерения, е по-ценна
Много ми се иска някак си така да 

стане, че повече да си пазим и щадим 
творците, защото в тяхната талантлива 
душа сътресенията от 1-ва степен 
по Рихтер отекват на нещо като 100-
на. И да сме малко по-скептични 
към воините и победителите си, 
чието хладнокръвие обикновено е на 
границата с клиничната психопатия.

Да свиваме сармите на Андерш още 
докато говори с езика на омразата и 
само плаши да изпозастреля стотици 
хора. 

И да сме нежни към разтерзаната 
Ейми, която не се вписва в нормите на 
еснафското приличие, но пък може да 
пише музика и да ни изтръгва сълзи, 
докато пее.

Но светът е несправедливо място, 
както вече стана въпрос. Затова Ейми 
е мъртва, а Андерш е взел контрола 
над животите на стотици хора.

Свръхчовекът е мокър сън
за комплексари и страхливци
Иска се много сила, за да си 

позволиш да покажеш слабостта си.
Почивай в мир, Ейми. Андерш, ти 

си знаеш. ■

Свръхчовек. 

Иска се сила, 
за да покажеш 
слабостта си

◄ Минута мълчание в Норвегия в памет на жертвите СНИМКИ: ИНТЕРНЕТ

Докъде се простират 
границите на свободата?

Ще стане ли откритостта на Норвегия жертва на
терора? Атентаторът Андерш Брайвик разтърси
обществото из основи. Скандинавската страна, която
се слави с откритостта и толерантността си, се опитва
да възстанови баланса между свободата и сигурността

▲ Спомняйки си за мъртвите 
Елизабет Амундсен, 16, държи роза. 
С хиляди рози, вдигнати към небето, 
норвежците почетоха паметта на 
жертвите от двойния атентат в 
Осло. Норвегия не помни подобен масов 
митинг от края на Втората световна 
война

◄ Атентаторът 
Брайвик (вляво) 
след изслушването
в съда

От webcafe.bg

Почивай в мир, Ейми



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

4 -10 август 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

ПК “Наркооп” – Монтана
при ема хлеб на пше ни ца 

в мелницата, на ми ра ща се
на Ломско шо се 

/до бен зи нос тан ция OMV/

►За сми ла не то на 1 кг бру то тег ло жи то 
се зап ла ща 12 сто тин ки с вклю чен ДДС. 

►За 100 кг бо ни фи ци ра но тег ло се пре-
дос та вят 62 кг брашно, в т.ч. 50 кг тип 500 и 
12 кг тип 1150 и 33 кг три ци или от сев ки по 
же ла ние на клиента. Таксата за сми ла не на 
пре дос та ве но то бру то жи то за про даж ба на 
хляб с ку по ни е 12 сто тин ки на кг.

►Клиентите, ко ито пре дос та вят жи то за 
про из вод с т во и про даж ба на хляб с ку по-
ни, по лу ча ват за 100 кг бо ни фи ци ра но жи то 
155 броя ку по ни за бял хляб от 500 гр и мо-
гат да пол з ват съ щи те във всич ки тър гов с ки 
обек ти на кооперацията, не за ви си мо от на-
се ле но то място.

►Заплащането на ус лу га та за 1 бр. хляб 
на иш ле ме е 0,40 лв. при по куп ка та на 
хляба.

Получените ку по ни са ва лид ни до
след ва ща та ка лен дар на година, т.е.
до 31.12.2012 г.
За се ла та от ре ги она на ПК “Наркооп”, 

Монтана, ко опе ра ци ята ор га ни зи ра и пре
воз ва жи то за ку по ни до мел ни ца та и връ
ща об рат но три ци те на кли ен ти те в 
съ от вет ни те села, ка то те зап ла щат 
тран с пор т ни раз хо ди от 2 сто тин ки на 1 
кг бру то тегло.

Приемането на зър но то в мел ни ца та
за поч на от 25.07.2011 г.
Справ ки на телефони: 

096/303 608, 303 609, 303 610
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В го ле мия са лон
на чи та ли ще
“Постоянство-1856”
в Лом се
със тоя чес т ва не
на 110 го ди ни
от рож де ни ето
на учи те ля по
гим нас ти ка
Любен Чушков

Никола ЛИСИЧКОВ,
Лом 
По то зи по вод зам.-кме-

тът Зоя Апостолова пред с та-
ви сво ята книга, пос ве те на 
на дос тойния спортист. В 
монографията, озаг ла ве на 
“Любен Чушков и Юнак”, ис-
то рич ка та опис ва жиз не ния 
път на Любен Чушков.

Любен Чушков е ед но от 
осем те де ца в се мейс т во то на 
Николина и Петър Чушкови. 
Спортист и педагог, за поч-
нал учи тел с ка та си ка ри ера 
в днеш но то ОУ “Константин 
Фотинов”, Чушков е и 

без ко рис тен родолюбец, 
учас т вал доброволно, за-

ед но със сво ите съ миш-
ле ни ци от “Юнак”, в три 
вой ни – Балканската, 
Междусъюзническата и 
Първата световна. За та лан-
та и за майс тор с т во то да обоб-
щи и раз ка же в кни га де ла та 
на тол ко ва 

ма щаб на и раз нос т ран но
на да ре на личност,

зас лу же но приз на ние по лу-
чи ав тор ка та Зоя Апостолова. 
Читалищният са лон ед ва поб-
ра хората, дош ли да й бла го-

да рят и да й зас ви де тел с т ват 
сво ето ува же ние за по ло же-
ния труд и за това, че за по ре-
ден път съ жи вя ва в па мет та 
на лом ча ни спо ме на за тех-
ни дос той ни предшественици, 
впи са ли име на та си в пан те-
она на на ци онал на та слава. 
Събитието ува жи ха об лас т ни-
ят уп ра ви тел Ивайло Петров, 
пред с та ви те ли на мес т на та 
власт и на Българската пра-
вос лав на църква, ръ ко во ди-
те ли на спор т ни федерации, 
учени, дипломати, как то и 
ученици, пос ле до ва те ли и род-
с т ве ни ци на Любен Чушков, 
дош ли в род ния му град, за да 
си спом нят за ба щин с ка та му 

лю бов и топлота, но и за бе-
зуп реч на та му дисциплина, 
стро гост и взис ка тел ност по 
от но ше ние на спорта, спе че-
ли ли му све тов но приз на ние и 
авторитет. 

Звездният си миг ле ген дар-
ни ят лом ча нин из жи вя ва през 
1931 г. в Италия, ко га то 350 
бъл гар с ки “Юнаци”, за ми на ли 
за ро ди на та на Галилея след 
конкурс, 

пе че лят об що 27 награди
В ин ди ви ду ал на та над п ре ва-

ра на уре ди оба-
че по бе ди тел 
е лом ча ни нът 
Любен Чушков, 
кой то се окич-
ва със сре бъ рен 
ме дал и с ве нец 
от мас ли но ви 
клонки.

Пръв своя оте-
чес ки бла гос-
лов за ду хов ния 
под виг на ед на 
от най-ува жа ва-
на та сред лом-
чан ки да ма Зоя 
Апостолова из-
ре че Видинският 
мит ро по лит 
Дометиан. Дядо 
Владика по да-
ри на ав тор ка та 
ико ни на бо жи-
ята май ка и на 
но во ка но ни зи-
ра ни те ба таш-

ки мъченици, с по же ла ние да 
пос то ян с т ва в сво ята прос-
ве ти тел с ка и на ро до по лез на 
дейност. 

Просълзена и развълнувана,
дъ ще ря та на Любен Чушков –
Виолета, бла го да ри
на лом ча ни 

затова, че па зят жив спо ме на 
за нейния ба ща 45 го ди ни след 
не го ва та кончина. Преводач 
по про фе сия и прос ве ти тел 
по душа, тя уве ри при със т ва-
щи те в залата, че къ де то и да 
се на ми ра по света, ви на ги е 
Виолета Чушкова от Лом. 

Великолепно, фи но и кра си-
во до пъл не ние към ду хов ния 
праз ник в чи та ли ще то бя ха из-
пъл не ни ята на ак ро ба ти те от 
спор тен клуб “Олимп” и тан-
цьо ри те от тан цов ан сам бъл 
“Дунав”.■Пи

ш
ат
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Любен Чушков
- ед на ле ген да в 
гим нас ти ка та

ч 4 Св. 7 от ро ци в 
Ефес. Св. прпмчца 
Евдокия 
п 5 Св. мчк 
Евсигний (Предпр. 
на Преображение 
Господне) 
с 6 † Преображение 
Господне (Разрешава 
се риба) 
н 7 † Неделя след 
Петдесетница. Св. 
прпмчк Дометий. Св. 
прпмчца Потамия 
чудотворка. 
п 8 Св. Емилиан 
изповедник, еп 
Кизически. Св. мчк 
Трендафил Загорски 
Гл. 2, утр. ев. 11, ап. 
1 Кор. 9:2-12 (с. 142), 
лит. ев. Мт 18:23-35 
(Тип. с. 392) 
в 9 * Св. ап. Матия. 
с 10 Св. мчк и 
ар хи дя кон Лаврентий
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e-mails: slovoplyus@abv.bg,

slovoplus@yahoo.com

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

Параскева Маркова 
тел. 0886 024 339,
         0876 537 952

Печатница
“БГ Принт” Враца

Монтана, ул.“Пейо Яворов” 1, Бизнесцентър “Огоста”

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; 0876/537952
Екип Видин                                   
3700, ОКС, ул.”Г. Божинов” 1
тел.: 0889/399 349

“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” 17Б, 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” 6А, 
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

Магазини КООП 

“Заедно на пазар”

120 години 
пазаруваме
с доверие!

ПК “Наркооп” – Монтана

продава ав то мо бил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.

За справки: Монтана, 
        бул. “Трети март” 59, ет. 2; 
        тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ПК “Наркооп” – Монтана
Уведомяваме всички, же ла ещи да сми лат или 
про да дат свое жито, че от 25.07.2011 г. 
мел ни ца та на кооперацията, на ми ра ща се до 
бен зи нос тан ция OMV на Ломско шосе, за поч на 
да при ема жи то от 8,30 до 16.00 ча са 
все ки ра бо тен ден.

За до пъл ни тел ни справки: 
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610
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Ветеринарен кабинет 
д-р Станислав Якимов

● рентген, ехограф, биохимичен анализ, 
подстригване и електрохирургия

Зоомагазин
● храни и аксесоари за кучета, котки, гризачи
Монтана, ул. “Парта” 8; тел. 0888/54 30 11

ДО 
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА 
НАЦИОНАЛНАТА ЕФИРНА ТЕЛЕВИЗИЯ ТВ 7
Г-ЖА ЕВЕЛИНА КОЛЕВА И Г-Н АЛЕКСАНДЪР ПАЙР

КОПИЕ:
ДО Г-Н НИКОЛАЙ БАРЕКОВ
ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ

Уважаеми гос по жо Колева и гос по дин Пайр,
В сут реш но то пре да ва не на ТВ 7 „Бодилник” на Николай Бареков, 

из лъ че но на 20.07.2011 г. учас тие взе ми нис тъ рът на вът реш ни те 
ра бо ти Цветан Цветанов. В сту ди ото на ТВ 7  пред бъл гар с ка та об-
щес т ве ност  към мен бя ха от п ра ве ни ди рек т ни  зап ла хи  по един 
без п ре це ден тен и  в съ що то вре ме при ми ти вен начин. Изказаха 
се твър де ния за ед на къв по черк на взри ва пред в. „Галерия” и 
взри во ве те пред пар тийни те офи си на РЗС и ДСБ от 19.07.2011 г. 
Министърът и во де щи ят пре да ва не то лан си ра ха един с т ве на та спо-
ред тях версия, че Алексей Петров бил за ин те ре со ван и той бил ор-
га ни зи рал пос та вя не то на бомбите.

Това бе зот го вор но вну ше ние бе хвър ле но на пуб ли ка та ма кар и до 
днес об щес т ве нос т та да ня ма ни как ва ин фор ма ция за хо да на раз-
с лед ва не то по пре диш ни взривове, още по-мал ко за вче раш ни те те-
ро рис тич ни действия. Непрофесионалното го во ре не  на вът реш ния 
министър, не под к ре пе но от ни как ви доказателства, ком п ро ме ти ра 
дейс т ви ята на раз с лед ва щи те ор га ни за по ре ден път. Ако „Трактора” 
(как то иро нич но бях наричан) не бъ де спрян - ще се „стиг не и до по-
го ле ми крайнос ти” – съг ла си ха се и двамата. 

Поведението на Цветанов оце ня вам не са мо ка то зап ла ха и опит 
за са мо раз п ра ва с мен, а и ка то про во ки ра не на об щес т ве но нап-
ре же ние и съз да ва не на очакване, че ще се слу чат неп ред ви ди-
ми събития, ко ито ще дес та би ли зи рат държавата. Очевидно то ва е 
опит за сплаш ва не на по ли ти чес ки те опо нен ти и всич ки бъл гар с ки 
граждани.

Уважаеми гос по жо Колева и гос по дин Пайр,
Настоявам въз мож но най-ско ро да ми бъ де пре дос та ве но пра во то 

да се за щи тя от зап ла хи те и да от го во ря на от к ро ве ни те лъжи, из ре-
че ни за мен, ка то то ва ста не в съ що то пре да ва не – „Бодилник” в съ-
щия ча со ви по яс и със съ ща та про дъл жи тел ност на учас ти ето ми. 
Не въз ра зя вам в раз го во ра да учас т ва и ми нис тъ рът на вът реш ни те 
ра бо ти Цветан Цветанов. 

доц. д-р Алексей Петров

►ПРАВО НА ОТГОВОР

Георги ПЕТРОВ
В ле ген дар но то се-

ло Медковец, из вес т но 
с поп Андрей, учас т-
ник в Септемврийското 
въстание, ге рой от по-
ема та “Септември” на 
Гео Милев, се със тоя 
памет но тържество. 

То бе от к ри то от 
Маша Христова, пре-
по да ва тел по история. 
Тя пред с та ви офи ци-
ал ни те гос ти: учас т-
ни ци те във Втората 
све тов на война ор-
де но нос ци те Иван 
Маринов от Монтана, 
Андрей Матеев от с. 
Долно Церовене, Тодор 
Витански и Григор 
Йончев от Медковец.

В пре пъл не-
ния са лон на мед-
ков с ка та гим на зия 
ве те ра нът от Монтана 
Иван Маринов, но си-
тел на ор де на “Кръст 
за храб рост”, раз ка за 

свои спо ме ни за учас-
ти ето си във Втората 
фа за на Отечествената 
вой на в Сърбия, за под-
ви га на ге роя по ру чик 
Никола Куткудейски 
от Медковец, от 15-и 
пе хо тен полк, убит 
на 3.10.1945 г. в с. 
Проволеник, Пиротско. 

О.р. ма йор инж. 
Димитър Тихолов, 
пред се да тел на УС на 
Съюза на ве те ра ни те 
от войни те – Монтана, 
наг ра ди ди рек тор ка та 
на гим на зи ята Анелия 
Монова с па ме тен пла-
кет и кни га та “Паметта 
на вре ме то”, в ко ято е 
пуб ли ку ва но есе то на 
уче нич ка та от де се ти 
клас Ивана Цветозарова 
от Медковец, спе че ли-
ла наг ра да за ре фе ра та 
от Националния уче ни-
чес ки кон курс “Втората 
све тов на вой на”.

Андрей Матеев от 

с. Долно Церовене 
раз ка за за спа ся ва-
не то на Страцин, за 
Парашутната дру жи-
на и бойни те дейс т вия 
под ко ман д ва не то на ге-
не рал-ма йор Владимир 
Стойчев от Първа бъл-
гар с ка армия.

С по чет на гра мо та и 
член с т во в Съюза на 
ве те ра ни те от войни-
те бе удос то ен кме тът 
на об щи на Медковец 
Венцислав Евгениев. 
Секретарят на об щи на-
та д-р Георги Крумов 
сър деч но бла го да ри на 
ръ ко вод с т во то на ве-
те ра ни те от войните, 
на ди рек тор ка та на 
гимназията, учи те ли те 
и уча ща та се младеж. 
Участниците в тър жес-
т во то под не со ха све жи 
цве тя и вен ци пред па-
мет ни ка на за ги на ли те 
в Отечествената вой на 
в цен тъ ра на селото.■

Паметно 
тър жес т во 
в училище
“Отец Паисий”

▲О.р. ма йор 
инж. Димитър 
Тихолов, пред
се да тел на 
УС на Съюза 
на ве те ра ни
те от войни
те – Монтана    
(вдясно), наг
ра ди ди рек
тор ка та на 
гим на зи ята 
Анелия Монова с 
пла кет и книга. 

СНИМКА: АРХИВ
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Поетичен салон
Ангелина ЙОТОВА

Нощ в Маркашница
Дълбока лятна нощ!
И тишина.
Луната скитница
къде се запиляла, 
та цялата земя
потъна в мрак?
Мълчи на хълма
старата гора
на топлите скали
снага опряла.
Лозята спят
в прегръдка на съня,
сънувайки
обилния си плод.
И тишина и хлад
и странен и прекрасен
нощен свят, 
във който се стопява 
и умората,
и тежката обида,
и скръбта,
и злия бяс
подгонил хората
към върхове
окичени с пари и власт!
Всемирна тишина
и чистота!
Но ето, че в нощта
съвсем край мен,
едно щурче безгрижно
се събуди.
Разкъса тишината
със замах
и сбрало всички
нощни пеперуди
ни заразказва
своята история
и пеейки
дори повтори я.
Събуди се и совата
от запустяла стряха,
смутени жабите
в дерето закрещяха, 
а малките светулки
във нощта
напуснаха удобните легла
и полетяха
като искри във нощта
да светят,
да помагат
и жътвата на нивата 
да стягат.
В утробата
на мрачна полунощ
животът се роди
и тая нощ.

Любомир ВЕСЕЛИНОВ 
Община Белоградчик 

бе между съ ор га ни за то-
ри те на пър ви по ро да си 
Международен фес ти вал 
за фолк лор но и съв ре мен-
но изкуство, със то ял се от 
21 до 24 юли та зи го ди на в 
об ласт Видин под надслов 
„Среща с тра ди ци ята – 
2011”. 

Своеобразният праз-
ник на фолклора, кой то 
се със тоя в Белоградчик 

на 23 юли  на из пъл не ния 
с по чи та те ли на фолк-
ло ра град с ки площад, 
ин т ри гу ва ше с чис ло то на 
чуж дес т ран ни те учас т-
ни ци. Участваха над 110 
души, пред с та ви те ли на 
са мо дей ни със та ви от 
Гърция, Естония, Испания 
и Канарските острови. От 
бъл гар с ка стра на то ва бя-
ха със та ви те: жен с ки хор 
„Елица”- София, во кал на 
гру па „Родни зву ци” при 

чи та ли ще „Развитие” – 
Салаш, и тан цов със тав 
„Калина” при Младежки 
дом, ка то пос лед ни те две 
фор ма ции бя ха наг ра де-
ни с пла кет и дип лом за 
сво ето учас тие и при нос в 
раз ви ти ето на фолклора. 

Белоградчик имаше 
въз мож нос т та да бъ де 
до ма ки н на един ма ща-
бен про ект в об лас т та на 
фолклора, кой то про дъл-
жи по ве че от три часа. 

Зрителите ви дя ха пъс т ра 
мо зай ка от песни, танци, 
костюми. Имен но фолк ло-
рът и тра ди ци ите са тези, 
ко ито спо ма гат да за па-
зим сво ята иден тич ност в 
рам ки те на Европейския 
съюз.

Гостите ши ро ко афи ши-
ра ха сво ите суперлативи 
по по вод на ви де ни те уни-
кал ни при род ни за бе ле жи-
тел нос ти на те ри то ри ята 
на община Белоградчик.■

Белоградчик 
- домакин

на международен 
фолклорен фестивал

Участваха над 110 души, пред с та ви те ли на са мо дей ни със та ви
от Гърция, Естония, Испания и Канарските острови

Стефан МАНДОВ

Дружеството на 
краеведите в Монтана 

почете Петър Василев с 
тържество в Младежкия дом. 

С презентация на неговия 
живот бяха показани 
успехите в двете му поприща 
- професионалното и 
краеведското.

Служител на обществения 
ред е от 1944/1945г. в 
гвардията на Михайловград. 
След казармата в Лом 
служи в милицията в 
Берковица и Враца, а след 
едногодишна школа в 
Симеоново е назначен за 
началник на отдел  „Охрана 
на обществения ред” в ОУ на 
МВР, Михайловград, от 1959 
г. до 1985 г. 

По време на честването 
не бе възможно да се 
покажат усилията, нервите, 
безсънните нощи, но за тях 
бе загатнато в изказванията. 

Ремсист в Търговската 
гимназия на гр.Фердинанд, 
партизанин за кратко, 
той през целия си 
професионален живот 
съвестно работи за 
обществения ред, борбата с 
криминалната и стопанската 
престъпност, създаването 
на солиден адресно-
паспортен режим и контрол 
над общоопасните средства 
/оръжия, боеприпаси, 
взривни и отровни 

вещества/. 
Носител е на много ордени 

и медали, на ”Почетна 
значка” на МВР. Пенсионира 
се като полковник и е 

награден с 
лично оръжие от 
министъра.

Петър Василев 
е неспокойна 
личност. Бил е 
футболист, цял 
живот свири на 
мандолина и 
някак естествено 
будната му 
натура намери 
място в редиците 
на Дружество 
на краеведите 
в Монтана. 
Любознателен 
и упорит, той 15 
пъти  участва във 
всички краеведски 
четения на 
дружество 
и активно 
присъства в 
местния печат 
с краеведски 
материали. 

Издаде три книги: 
”Родословно дърво на 
фамилия Пуинци от 
с.Говежда”, 2003 г., ”Село 

Говежда в средата на ХХ 
век”,  2005 г. и „История 
на ловно-рибарска 
дружина,село Портитовци”, 
2006 г.Подготвил е история 
на специализираното звено 
на Народната милиция в 
Михайловградски окръг.
От своите доклади също 
може да издаде книга. В 
момента работи по книга 
за мандолинното дело в 
гр.Монтана. Фондодарител 
е на Държавния архив 
в Монтана - дарил е 44 
архивни единици /папки/.

По предложение 
на ръководството на 
Дружеството на краеведите 
бе награден от Съюза на 
краеведите в България с 
диплома „Заслужил краевед” 
за неговите постижения и 
във връзка с 85- годишнината 
му.

Поздравителни адреси 
поднесоха председателят 
на Дружество на краеведите 
в гр.Монтана, Стефан 
Стефанов, а от името на 
Общинската организация на 

БСП - Дончо Николов.
Много цветя, подаръци и 

трогателни поздравления 
юбилярят получи от Лалка 
Методиева, бивш заместник-
председател на ОНС, 
от Димитър Младенов, 
дългогодишен редактор 
на в. ”Септемврийски 
слово”, Димитър Миронов, 
председател на клуба на 
пенсионерите, Дойчин 
Еленков, бивш председател 
на ОКС, Георги Ананиев, 
автор на уникална книга 
за борбата с градушките 
в България, о.р. п-к 
Николай Колев от името на 
офицерството в Монтана, 
приятеля Цветко Панчев 
и краеведите Славко 
Григоров и Зоя Кузманова. 
Всички изказали се 
подчертаха трудолюбието 
и деловитостта на Петър 
Василев, всеотдайността 
му и неговата човечност. В 
Дружеството на краеведите 
той се разви и израсна 
като солиден краевед с 
респектиращо творчество.

Накрая юбилярят 
отговори на изказалите се 
и благодари на почелите го 
колеги, другари и граждани, 
на съпругата си, която шест 
десетилетия е негов верен 
спътник в живота.

Честит рожден ден, г-н 
Василев! На многая лета 
и благая!

Краеведът Петър 
Василев навърши 85 г. 


