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Падението на
едно общество
▲ В Лондон е
страшно, но
в България е
безнадеждно.
Това е
мнението на
повечето наши
сънародници,
които живеят
в английската
столица.
СНИМКА:
Дартс нюз

Якоб АУГЩАЙН
коментира в сп. "Шпигел":

В

ече знаем как изглежда нашата
трагедия. Достатъчно е да
надникнем в ЮТюб. Кадрите от
бунтовете в Лондон са резюмето
на нашето бъдеще: един студент от
Малайзия е паднал окървавен на
тротоара, неколцина младежи се
надвесват над него, двамина му помагат
да се изправи на крака, третият отваря
раницата на гърба на ранения и обира
съдържанието й. След което изоставят

олюляващия се нещастник.

Дъното на човешката низост

На британския премиер Камерън му
трябваха няколко дни, за да намери
верните думи: "Социалните проблеми,
трупани с десетилетия, експлодираха
пред очите ни." След което добави,
че това било "болно общество". За
един тори, това е напредък. Навремето
Маргарет Тачър беше казала, че "докато
социалистите изхождат от обществото,
ние изхождаме от човека".
Само че, когато едно общество е

болно, болестта поразява и човека.
Тъкмо това не искаха да разберат
Тачър и неолибералните идеолози след
нея. Пазарът не притежава морални
качества, а без морал ние всички ще се
превърнем в животни.
Сега вече всички се усетиха. В
консервативния всекидневник "Дейли
Телеграф" консервативният коментатор
Чарлс Муър, автор на официалната
биография на Тачър, която ще бъде
публикувана едва след смъртта й,
писа: "За пръв път след повече от 30
години като журналист тази седмица се
чувствам длъжен да поставя въпроса:
дали пък левицата няма да излезе
права?"

германската левица винаги е бил,
че не може да съчетае идеята за
справедливостта с идеята за свободата както не спира да ни напомня партията,
наричаща се Левицата. Ако Гезине
Льоч, Клаус Ернст и непристойните
дрязги около безрадостното минало на
ГДР или пък Сара Вагенкнехт и шепата
прокудени от ГДР, които не стават дори
за политически фолклор, - ако всичко
това е ляво, та кой ще иска тогава да
бъде левичар? Социалните проблеми
експлодираха пред очите ни.

Демокрация или капитализъм?

Ляво в политически смисъл означава
да защитаваш парламентарната система
от враговете й и да се бориш за повече
Тотален морален срив
справедливост. Постът е вакантен,
За социалното самочувствие на
откакто социалдемократите се отказаха
Запада бунтовете в Лондон са онова,
от него. Левицата обаче трябва найкоето беше Фукушима за неговото
после да се сбогува с химерата, че
технологическо самочувствие: тотален
съвършеното общество се намира отвъд
ядрен разпад,
парламентарната
морален срив. Само
система. Там дебне
С изстъпленията
че единственото,
само Щази. И нищо
което учудва тук, е
друго.
в Лондон Западът
самото учудване. Кой
Парламентарната
преживя своята
си е мислил, че така
система се
може да продължава
от силни
социална Фукушима. нуждае
вечно? Кой е вярвал,
съюзници, защото
че неприличното
е под натиск.
Ала нима някой
умножаване на
Авторитарните
си е въобразявал,
богатството на
надушват своя
мнозина при
шанс: десният
че безмерното
едновременното
популизъм
обогатяване
обедняване на
навсякъде печели
мнозинството
привърженици, в
на малцина при
ще остане без
Англия десните
последствия?
сформират "отряди
едновременното
Безмерното
за гражданска
обедняване на
натрупване
защита", а
не е авария на
премиерът
мнозинството
може
капиталистическата
Камерън обмисля
да продължи вечно? установяването
система. Това е
системата. Така както
на контрол върху
Стената и Гулаг не
Фейсбук и Туитър.
бяха аварии на социализма, а неговата
В Германия пък вътрешният министър
истина. Капитализъм означава, че
иска премахването на анонимността в
един има яхта с басейн и площадка
интернет.
за хеликоптера, докато милиони от
Демокрацията без демократи няма
години не са получавали увеличение на добри перспективи. Ние, както е
заплатите.
известно, не учим достатъчно от
Социализъм означава щастие за
историята. Но не бива да забравяме
всички и затвор за онзи, който не вярва поне една поука от Ваймарската
в това.
република: занемареното общество
Сега неолибералите, заедно
накрая загива.
с левичарите могат да заемат
Когато става дума за това кое ни е пополагаемото им се място на бунището
важно, демокрация или капитализъм
на идеологиите. Това не е повод за
- кое ще изберем? И изобщо - ще ни
задоволство. Основният проблем на
оставят ли да изберем?■

Жертвоготовно предложение
на японски пенсионери
Мариана АНГЕЛОВА

Вече 3 месеца след земетресе
нието от 11 март и екологичната
катастрофа в атомната центра
ла Дайиши във Фукушима не
спираме да се удивяваме на сто
ицизма и дисциплинираността
на японците. През последни
те дни впечатли предложението
на 427 души над 60-те години:
инженери, лекари, обикновени
хора, откликнали на призива на
Ясутеру Ямада, 72 годишен, за
формиране на „Група на ветера
ните-доброволци”.
Нейните членове щели да за
менят младите работници при
обезвр
 еждане и възстановяване
на централата.
„Нашата генерация, съзнател
но или не, поддържаше атомна
та енергия, чиито отрицателни
страни излязоха наяве сега, ка
зал Ямада. На нея, а не на днеш
ните млади, се пада да поеме
последиците при стабилизиране
то на реакторите. Това не е ми
сия за самоубийство - на нас ни
остават още 15-20 години живот,
недостатъчни за развитие на фа

талните ракови заболявания,
следствие от облъчването.”
Групата се обърнала към пра
вителств
 ото и ТЕПКО /Токио
Електрик Пауър Къмпани/ за
разрешение.
Други 16 доброволципенсионери, атомни експерти,
участват в дезактивиране на
домове, находящи се на десети
на километра от „забранената
зона” с най-силна радиация.
Пострадалата атомна централа
е далеч от нормализиране.
На 5 юни във Фукушима би
ли изпратени 370 камионицистерни, които да извозят
„заразената” вода, използв
 ана
при охлаждане на реакторите.
Чуждата преса отбелязва, че
безопасността на персонала
не е гарантирана: установена е
радиация, надвишаващи грани
цата 250 милисиверта за година.
Предложението на „Групата ве
терани-доброволци” да заместят
младите в най-рисковите опера
ции предизвикало адмирациите
на японското общество.
И в момента стотици служите
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ли на централата излагат здра
вето си на опасност, 100 000
евакуирани живеят във времен
ни центрове за настаняване, а
хиляди издирват останките от
близките си.

▲Пенсионерът-инженер Я. Ямада на първата сбирка с ветеранитедоброволци, Токио, 24 май 2011 г.

Слово обяви
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

25 - 31 август 2011
ч 25 Възвръщане чес
тните мощи на св. ап.
Вартоломей. Св. ап. Тит
п 26 Св. мчци Адриан и
Наталия
с 27 Преп. Пимен Велики.
Св. мчк Фанурий
н 28 † Неделя след
Петдесетница. Преп.
Мойсей Мурин.
п 29 * Отсичане главата
на св. Йоан Предтеча и
Кръстител. Преп. Анастасий
Струмишки (Пост.
Разрешава се елей и вино)
(Не се разрешава венчание)
в 30 * Св. Александър,
Йоан и Павел, патриар
си Константинополски.
Пренасяне честните мощи
на св. Александър Невски.
с 31 Полагане чест
ния пояс на Пресвета
Богородица. Св. свщмчк
Киприан, еп. Картагенски.
Св. Генадий, патриарх
Константинополски

Д-р Даниела
Стоянова

oбщопрактикуващ
лекар,
специалист по
обща медицина
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ПРОГРАМА

096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана

Ден на oбщина Криводол

от 8,00 до
13,00 часа.
Набира
пациенти

Тел. за контакти:

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

29 август 2011 г.
В ПРОГРАМАТА:
9.30 ч. Тържествено издигане знамето на
Община Криводол
място: Пред сградата на Общинска адми
нистрация – Криводол
10.00 ч. Тържествено заседание на
Общински съвет Криводол
място: Заседателната зала на Общинска ад
министрация – Криводол
11.30 ч. Първа копка по проект
„Реконструкция на градски стадион
„Христо Ботев” гр. Криводол
21.00 ч. Тържествен концерт на Николина
Чакърдъкова

място: Стадион „Христо Ботев”
гр. Криводол
Велизар Николов Илиев,
мениджър
3400 Монтана,
х-л „Житомир”, офис 129
GSM: 0888/31 79 67

Продавам къща в София – на Женски пазар, 85 кв.

м застр
 оена площ на първи етаж – теракота, PVC
дограма, изолация, 3 стаи непреходни и тоалетен
възел; на втория етаж – мансарден тип – 2 стаи и
тоалетен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

Продавам двуетажна къща в центъра на Монтана

с дворно място 270 кв.м, печена тухла, гредоред
и плоча, кубатура 120 кв. м, разгъната площ 55
кв.м. Цена 62 000 лева. Тел. 096/323035; GSM
0894/472624.

СД “ДАНИМИЛА”
Георги Георгиев

PVC и алуминиева дограма, окачени тавани,
гипс-картон, топлоизолация, фаянс и
теракота. Ремонт на покриви. Блиндирани
и МДФ врати. Боядисване, огради и
довършителни дейности
Монтана, ул. “Индустриална”48,
тел. 0898/223 500; e-mail: danimila_plast@abv.bg

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

Подходящо за склад или магазин.
0888 654 693

“Хигия лукс”
Обществена пералня,
химическо чистене
► пране, сушене, парно гладене на спално
бельо, дрехи, олекотени завивки и др.;
►почистване и боядисване на кожени дрехи
Монтана, ул. “Цар Борис III” 17-Б, тел. 0888/69 79 24

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

Траурен магазин

Монтана, бул. “Парта” (до блок “Плиска” 13)
● Магазинът предлага ковчези,
кръстове, драперии, некролози,
венци, както и всичко, необходимо
за погребение и помен.
● Икони, сувенири, цветя, свещи.
● Изработка на изкуствени венци.

ПК “Наркооп” – Монтана
продава автомобил “Форд-Транзит”, бус.
Цена по договаряне.
За справки: Монтана,
бул. “Трети март” 59, ет. 2;
тел. 096/303 608, 303 609, 303 610

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

ПАНАИРНИ ДНИ КРИВОДОЛ 2011
25.08.2011 г. /четвъртък/
19.00 ч. Откриване на Панаирни дни 2011
Самодейна програма на читалищата Криводол, Вършец и Бойчиновци
Място: Стадион „Христо Ботев” гр. Криводол
26.08.2011 г. /петък/
20.00 ч. Фолк концерт на Дебора
Място: Стадион „Христо Ботев” гр. Криводол
27.08.2011 г. /събота/
20.00 ч. Фолк концерт на Крум
Място: Стадион „Христо Ботев” гр. Криводол
28.08.2011 г. /неделя /
20.00 ч. Фолк концерт на Славена
Място: Стадион „Христо Ботев” гр. Криводол

Всеки работен ден
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Цена на едро и на дребно.

Тел. 0888/444 525

■ Внос на ел.уреди и бяла техника
втора употреба от Германия
Магазин в Монтана:
бул. “Трети март” 91, тел. 0887/17 94 94

■ Превоз на пътници до Германия
■ Поръчки за автомобили
■ Транспорт с платформа
Монтана, 0887/17 94 94; 0888/32 35 63

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов
Димитров

● Сервиз хидравлика,
мобилен стенд 250 bar
● Настройка, ремонт и
доставка на
хидравлични помпи,
хидравлика и пневматика
Монтана, ул. “Св. Климент
Охридски” 69, ет. 2, офис
205 (в Бизнесинкубатора до
автосервиза)

Тел. 096/301 992, 0899/850 237
www.pohip.business.bg; e-mail: kidhit@abv.bg

“МОНТКОМЕРС” ООД
► Работно облекло,
ремъци, лагери, гуми,
семеринги, греси,
полиетилен, маркучи,
карбид, сезал,
гвоздеи, лични
предпазни средства
Монтана, ул. “Индустриална” 27,
тел. 096/300 778; 0894/60 88 40
NiNi 69

►Цялостни
интериорни
решения
►От вътрешния
ремонт, през
мебелите до
интериорния текстил
Монтана,
бул. “Трети март” 100
Враца, ул. “Лукашов” 13
Тел. 0878/535 132

“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

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

Слово спектър
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Гребна регата ТИД акостира
край Видин
56-ото издание започна
на 26 юни от град Инглощад,
Германия
Кметът на община Видин се срещна с част от
участниците в Международната гребна рега
та ТИД, която акостира
в крайдунавския град.
Румен Видов посрещ
на представителите на
Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, Румъния
и България. На среща
та присъств аха и гребци
дори от Южна Африка,
Австралия и САЩ, ко
ито също са силно впе
чатлени от Видин.
Кметът запозна гос
тите си с многовековна

та история и култура на
града. „Видин е и сред
градовете, включени с
приоритет в Стратегията
за развитие на дунавс
ките региони”, уточни
Видов.
„Ако догодина има
те възможността отно
во да участвате в ТИД,
вече ще може да видите
и завършен Дунав мост
2, както и реализаци
ята на един от проектите
на администрацията за
повишаване на туристи
ческия интерес към гра
да”, каза още домакинът.

За поредна година Видин е домакин на между
народната гребна регата.
56-ото издание започна
на 26 юни от град Инг-

лощад, Германия. Участниците пристигнаха в
първия българск
 и дунав
ски град в неделя и от
пътуваха по Дунав до

следващата си спирка.
Около 250 души, от ко
ито 140 българи участват
в международното пътуване, което ще завърши

на 9 септември в делтата
на реката. Общата дъл
жина на целия преход е
над 2100 км. ■ Слово
плюс

Спортно лято в Криводол

Н

а стадион „Христо
Ботев” в гр.
Криводол се проведе тур
нир по тенис на маса.
Това е вторият от сери
ята турнири, организира
ни от Общинската
комисия за борба
срещу противооб
ществените прояви
на малолетните и
непълнолетните.
В състезанието
взеха участие 24 де
ца от Криводол,
Пудрия, Краводер и
Враца.
В индивиду
алната надпр е
вара победител
стана Детелин
Александров от с.
Пудрия. Второто
място спече
ли Цветомир
Върбински от с.
Краводер и на тре
то място се кла
сира Томислав
ДДС в резултат на проведена об
Александров от
ществена поръчка.
Пудрия.
Община Враца предвижда в бъде
В отборното
ще доставка и монтаж на уреди за
класиране първо
фитнес на открито за хора с увреж място и преходната ку
дания и деца.
па грабна отборът на НУ
Съоръжението може да се пол
„Васил Левски” с. Пудрия.
зва без ограничение от възрастни
Второ място спечили отбо
и деца, като разчитаме на тяхното
рът на Прогимназия „Св.
съзнание и гражданск а позиция за
св. Кирил и Методий” - с.
ползването им по предназначение,
Краводер, и на трето мяс
то се класира СОУ „Св.
опазването им в този вид и за посв. Кирил и Методий” - гр.
дългата им експлоатация. ■ Слово плюс
Криводол. Награда и гра

Турнир по тенис
на маса за деца

Във Враца

Ново спортно
съоръжение на открито
В парка на стадион „Христо
Ботев” е монтирано ново спорт
но съоръжение - фитнес уреди на
открито. Доставени са шест уре
да – уред за раменна част и ръце;
уред за ръце, крака и талия, колело;
тренажор; уред за крака и талия;
уред за гръден кош и талия, пред
назначени за раздвижване и трени
ровка на раменната част, ръцете,
краката, гръден кош и талия.
Уредите са доставени от фир
ма „Борела” - гр.Бургас, и са на
стойност 17 210 лв. с включено

►Правоспособен
електротехник изгражда
нови жилищни
електроинсталации и
подменя стари
►Извършва ремонт на
електроуреди с материали
на клиента
►Преинсталация на лицензиран Windows
XP на настолни компютри
Тел. 0878/107 182,
0884/206 231,
0897/337 349 –
по всяко време;
096/520 802 –
след 20 часа

Оптики “РАДО” - Монтана
►Изработка на всички
видове очила на автомат

мота за най-малък участн
 ик
получи Елена Маринова
от с. Пудрия. Децата от
Спортен клуб по тенис на
маса – Враца, като гости
на турнира, не участв аха
в класирането. Те получи
ха грамоти за участие, а
Теодор Петров получи и
награда за най-малък и найдобър участник.

Слово

Наградите и грамоти
те връчи заместник-кметът
на общината и председател
на комисията инж. Тошко
Павлов.
Следващата проява
от Спортно лято 2011 в
Криводол е турнирът по
спортен риболов, който ще
се проведе на 23 август. ■
Слово плюс

www. slovoplus. info

плюс

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

Ул. “Цар Борис III” 22, тел. 0884/70 99 92
Очен кабинет:►Компютърна

ИЗДАВА КООПЕРАЦИЯ “ ЖУРНАЛИСТ”

Ул. “В. Търново” 8, тел. 31 48 44; 0884/20 60 12

Председател
на кооперация
“Журналист”
и гл. редактор:

диагностика

ЕТ “Владимиров инженеринг”

●Ремонти и рециклиране на
дизелова горивна апаратура
за селскостопанска и транс
портна техника
●Всички видове руски ГИП и
дюзи
●БОШ (без електроника)
●ДРА 3, 4, 6-цилиндр
 ови лява и дясна оригинални
резервни части.
Монтана, ул. “Нишка” 17, тел. 0898/214 557

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

Параскева Маркова
тел. 0886 024 339,
0876 537 952

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

Слово култура
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По пътя на

Т

професионалното
изкуство
Нели ВАСИЛЕВА

От тази есен Бетина
Първанова, Валя Павлова
и Персиан Димитров по
емат по пътя на професи
оналното изкуство. Бетина
е приета в национално
то училище по фолк
лорни изкуства „Филип
Кутев” в Котел, а Персиан
Димитров и Валя Павлова
са студенти в Академията
за музикално, танцово и
изобразително изкуство в
Пловдив.
Концертът се състоя на
23 август в Голямата за
ла на Младежкия дом в
Монтана. Бъдещите про
фесионалисти представиха
пред публика песните, с
които са впечатлили из
питните комисии. Проз
вучаха и изпълнения на
камерни формации и на
цялата група “Пъстренец
Jr.”, с които са спечеле
ни награди от престижни
конкурси. Бетина, Валя и
Персиан имат голям при
нос за многобройните наг
ради на формацията с
ръководител Асен Асенов.

С концерт-бенефис
певческа група
„Пъстренец джуниър” се
раздели с трима от
най-изявените си солисти

Макар че
е едва на 5
г. певчес
ка група
“Пъстренец
Jr.” е завоювала общо 131
награди – 25 колектив
ни и 106 индивидуални,
от международни и наци
онални конкурси.
Бетина Първанова пее
в групата от 2007 г. За
4 години тя е спечели
ла 18 приза от национал
ни конкурси и фестивали.
Сред най-ценните й отли
чия са: Специална награ
да от фолклорния събор
„Балканът пее” – Чипровци
(2007 г.), Специална наг
рада от конкурса „Борис
Машалов” – Севлиево
(2008 г.), „Златна лира” от
„Орфеево изворче” – Стара
Загора (2011 г.).
Валя Павлова, която още
през 2005 г. постъпи в на
роден хор “Пъстренец”,
също е носителка на 18
индивидуални награди
от престижни творчески
форуми. Нейна е заслугата
и за многобройните призо

ве на дуети и триа.
Персиан Димитров пее
в «Пъстренец Jr.» от 2006
г. Той има в колекцията си
16 индивидуални наци
онални награди. Сред найпрестижните са: «Златна
лира» от „Орфеево извор
че” – Стара Загора (2010 и
2011 г.), Специалната наг
рада на Кмета на Община
Монтана от «Напеви от
Северозапада» (2011 г.).
И тримата солисти на
“Пъстренец Jr.” са били
стипендианти на Община
Монтана. Освен тях още
две възпитанички на
Асен Асенов - Роксана
Руменова и Памела
Гълъбинова, учат народно
пеене в музикални гимна
зии съответно в Широка
лъка и София. Тази годи
на Музикалната акаде
мия в Пловдив завърши
бившата певица от наро
ден хор “Пъстренец” Лили
Ангелова. ■

Духовата формация
“Ритмус” е във възход

В Лом

Георги ПЕТРОВ

На особена почит в Лом
са културните традиции.
Тук е играно първо
то театрално представ
ление с постановката
на “Многострадалната
Геновева”, където женски
те роли са изпълнявани от
мъже, създадено е първото
женско дружеств о “Елена
Циганелска”, първото бъл
гаро-швейцарско дружес
тво “Луи Айер”, Ломската
оперета, духовата музика.
На всеки празник ломча
ни излизат на площада, за
да се порадват на духовата
музика, изпълнявана от во
енния оркестър “Ритмус”
под ръководството на
Димитър Миков, един от
наследниците на духо
вата музика на Ломската
казарма.
“Ритмус” е формация
към Военния клуб в
Лом. Със своите талан
тливи изяви оркестъ
рът стана известен в цяла
Северозападна България.
Колектив “Ритмус” се
състои от 10 музиканти.
Освен добри оркестранти
те са учители, инженери,
икономисти, строителни
техници, военни пенсионе
ри и други. И въпреки сво

ите различни професии те
правят хубава музика, ко
ято много се харесва на
млади и стари.
Тромпетистът и ръ
ководител на оркес
търа Димитър Миков
бе любезен да предс
тави имената на учас
тниците в “Ритмус”:
Божидар Николов –
баритон, Тихомир Марков
– тромпет, Валентин
Димитров – тромпет,
Емил Спасов – тромпет,
Иван Петров – баритон,
Димитър Емилов –
баритон, Димитър
Симеонов – бас, Йордан
Илиев – джазбан, и Росен
Тодоров – голям тъпан.
В разговорите ни с
Димитър Миков оживя
ваха спомените за во
енната духова музика в
Лом, за предишния й ди
ригент Стоян Мавров, за
войнишките клетви на
площада, където идва
ха стотици хора от цяла
България.
В репертоара на оркес
търа е наблегнато на бъл
гарск ите народни хора,
огнените балкански рит
ми и произведения от раз
лични музикални жанрове,
хората на известния бъл
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гарски музикант Дико
Илиев, Горан Брегович и
други.
“Ритмус” има своя ин
тернет страница. Това дава
възможност на хората от
различни държави да чуят
клиповете и да установят
връзка с ръководството на
оркестъра за гастроли в
чужбина.
Оркестър “Ритмус”
има покани за гостува
не в Гърция, Франция,
Испания и други. Това да
ва прекрасна възможност
на оркестъра да се популя
ризира неговата музика и
да се докаже, че българс
кото музикално изкуство е
успешно и извън граници
те на страната.
Традиция стана членове
те на Военния клуб, запас
ни офицери и сержанти, да
честват рождените си дни
всеки месец.
Военният клуб е среди
ще на интересни срещи,
тук се обсъждат различ
ни новости във военната
стратегия и се популяризи
рат публикации по военно
дело. Сред нас неизмен
но е и военният оркестър
“Ритмус”, който създава
настроение, повишава ду
ха на членовете на клуба.■

ова слово е произнесено от Димитър
Младенов на тържествената сесия на
Общинския съвет на Празника на града
8 юни 2009 г., по случай обявяването му
за ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН на Монтана и
награждаването му с Почетния знак на
града, заедно с митрополит Дометиан и
големия дарител-земляк, роден в
с. Винище, Кирил Маринов.
ДИМИТЪР МЛАДЕНОВ,
дългогодишен
главен редактор на
в. “Септемврийско сло
во”, изявен обществе
ник и автор на поредица
от книги, наш учител по
журналистика, на 22 август
чества 85-ия си рожден ден.
Чести юбилей!

Пожелаваме му
здраве
и творческо
дълголетие!

в. “Слово плюс”

БЛАГОДАРСТВЕНО СЛОВО
Съвсем естествено е в такъв сублимен момент и от мен найнапред да чуете думи на най-сърдечна благодарност.
Благодарност първо към Вас, г-н Николов, и към Вас, г-н
Живков.
Благодарност и към господата общински съветници, които
гласуваха да бъда отличен с тази висока награда.
Благодарност изказвам и към вестник “Слово плюс”, който ме
номинира за това отличие.
Вестникът, продължител на старото “Септемврийско слово”,
на който моя милост имаше честта да бъде 25 години несменяем
главен редактор.
Приемам тази награда не само към мен, но и към моето
поколение – ръководни дейци и редови граждани, с които
вдъхновено градихме този легендарен град. Заедно, разбира
се, с моите събратя по перо, творците на печатното слово в
града и региона. Защото печатното слово и в миналото, и сега,
е неумолимият съучастник в преобразуванията на този край.
Защото това, което изграждахме с труд, слово и дух, преди и сега,
е съществен вклад в строителството на нова България и нашия
любим град.
Има една крилата фраза, която казва: “В началото бе словото.”
Смея да твърдя, че в началото е ДУХЪТ. И мисля, пресвети
владико наш, че Вие ще ме подкрепите. Защото – какво би бил
светът, ако е без ДУХ?! Какво бихме били ние, ако през годините не
ни е окрилял “СВЕТИЯТ ДУХ”.
Не зная дали точно това са имали предвид предците ни, когато
са приели празникът на нашия град да бъде на Свети Дух. Но мога
да кажа, че те са случили много!
Духът е онзи огън, който е горял на тази свещена земя от
най-древни времена до днес. През римско време Монтана е
сътворявана и после разоряване, през средните векове Кутловица
е изпепелявана и възкресявана, за да се стигне в края на ХХ
век Михайловград съвсем заслужено да стане столица на
Северозапада!
Преди години, при едно посещение в нашата страна, видният
руски учен академик Дмитрий Лихачов каза, че “България е
държава на духа!” Аз си позволявам в този тържествен момент да
кажа, че МОНТАНА Е ИСТИНСКИ ГРАД НА ДУХА!
Високият български дух винаги е горял в този град и в
населението от нашия край. Да си спомним за боевете в местността
Жеравица през 1688 г., за Манчовата буна през 1836 г., за
въстанието на Върбан Пенов през 1837 г.
Този дух вдъхновява и днес гражданите на гр. Монтана.
Прави чест на днешния кмет на Монтана, г-н Златко Живков, че
от година на година обогатява и разнообразява и града, и всеки
негов празник. Че от година на година Монтана се превръща
в съвременен европейски град. Това неминуемо повишава
самочувствието на жителите му, а с това всекичасно, всекидневно
се възвишава и духът на града.
И ако избираме символ на Монтана, то той трябва да бъде
огънят на Свети Дух, т.е. трите огнени езици на Светия дух, а не
римската богиня Диана!
Благодаря!
8 юни 2009 г.
(Свети Дух)

Димитър МЛАДЕНОВ

