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Георги ПЕТРОВ

В про дъл же ние на два дни 
жи те ли те на Лом ма со во 

по се ти ха ре ка Дунав, къ де то 
се със тоя вто ри ят кръг на ре
пуб ли кан с ко то пър вен с т во и 
тур нир със ску те ри за ку па та 
на “Пристанищен ком п лекс” 
ЕАД – Лом. При мно го доб ра 
под го тов ка учас тие в със те за
ни ето взе ха де вет отбора.

При от бор но то кла си ра не на 
пър во мяс то се кла си ра Лом 
със 7366 точки. Следващите 
от бо ри се под реж дат така: от
бо рът на гр. Тутракан с 4086 

точки, Кърджали – 2561 т., 
Русе – 2550 т., Балчик – 1494 
т., Първомай – 996 т., Варна 
– 802 т., Варна Фреш Спийд 
– 700 т., и на де ве то мяс то 
Казанлък със 700 т.

Съдийската трой ка се ръ ко
во де ше ком пе тент но от глав
ния съ дия Ангел Ангелов, гла
вен сек ре тар на със те за ни ето 
бе ше Петруна Борисова.

От всич ки 35 у,час т ни ци в 
ин ди ви ду ал но то кла си ра не се 
представиха:

Клас SA250 – Камен 
Чимидялов от Тутракан с 
1200 т.

Клас ОА250 – Емил 
Георгиев от Лом с 1100 т.

Клас УТ250 – Никола 
Тодоров от Тутракан с 1200 т.

Клас ОВ350 – Калин 
Петров от Балчик с 1100 т.

Спас ОС500 – Николай 
Сурков от Кърджали с 1100 т.

Клас SC550 – Емил Емилов 
от Лом с 1200 т.

Клас К1000 – 
Запрян Раев от 
Първомай със 
700 т.

Под зву ци
те на Военния 
ду хов ор кес
тър “Ритмус” 
ди рек то рът на 
“Пристанищен 
ком п лекс” 
ЕАД Костадин 
Костадинов 
връ чи наг ра
ди те на кла

си ра ли те се със те за те ли на 
пър ви те мес та във всич ки 
класове, а ку па та на от бор но
то кла си ра не връ чи на от бо ра 
на Лом, за ел пър во то мяс то 
със 7366 т.

Той сър деч но бла го да ри на 
спон со ри те на със те за ни ето и 
на учас т ни ци те му с по же ла
ние да се под дър жа тра ди ци
ята в на шия град.■
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Републикански
състезания 
със ску те ри
При мно го доб ра под го тов ка
в със те за ни ето участваха 
де вет отбора

Иван ДИМИТРОВ
Бъдещ ак тьор е но во то 

по пъл не ние в ре ди ци те 
на сти пен ди ан ти те на 
доц. Борислав Великов за 
но ва та учеб на година. 

Цветелин Бранков от 
Монтана ще бъ де вто ри 
курс ак тьор с ко майс тор с т
во в Югозападния уни вер
си тет „Неофит Рилски” в 
Благоевград. Талантливият 
въз пи та ник на Обединен 
дет с ки ком п лекс „Ние, 
враб че та та” и на ак т ри
са та Анастасия Янчева – 
Витлямова сбъд ва меч та та 
си и та зи на май ка си през 
ми на ла та година, ка то е 
при ет да учи за актьор. 
Неотдавна оба че май ка 
му починала, още не на
вър ши ла 41 години. Сега 
мом че то е на пъл но са мо 
и е ре ше но в ней на па мет 
да се бо ри и да ус пее да 
за вър ши след ва не то си. 
Проблемът е, че спе ци

ал нос т та се изу ча ва са мо 
ре дов но обучение, за ни ма
ни ята са це лод нев ни и не 
му ос та ва мно го вре ме да 
работи, за да се издържа.  

Днес той дой де с учи
тел ка та си Анастасия 
Витлямова и ре ци ти ра 
бас ня на Лафонтен, по
ка за съ що и танц – не що 
сред но  меж ду хипхоп и 
пантомима. На „кул тур
ния” фронт е и 12клас ни
кът от Националното учи
ли ще за тан цо во из кус т во 
Мартин Горчев. Той съ що 
умее да тан цу ва всич
ко – от кла си чес ки ба лет 
до фолклор, но меч тае 
да от во ри своя соб с т ве на 
шко ла за бъл гар с ки на род
ни танци.

Мария Александрова 
пък е един с т ве на та за се га 
химичка. Двамата с доц. 
Великов си по го во ри ха на 
не раз би ра ем про фе си она
лен език за фи ния ор га ни

чен син тез и раз де ля не то 
на изомери.

Десет сти пен ди ан ти 
ще има доц. Великов и 
през учеб на та 20112012 

година. Девет ще са сту
ден ти и един ученик. 

Председателят на 39ото 
Народно съб ра ние доц. 
Борислав Великов от де ля 

от лич ни те си сред с т ва 
за сти пен дии на си ра ци 
и де ца от со ци ал но сла би 
се мейс т ва ве че за де ве та 
го ди на .До се га той е  под

по мог нал по ве че от 30 
младежи, ка то вло же ни те 
от не го сред с т ва за тях но
то об ра зо ва ние са бли зо 
100 хи ля ди лева. ■

Доц. Великов дава 10  стипендии
за мла де жи от монтанско
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Даниела ИВАНОВА
На 4 сеп тем в ри 

Димитър Аврамов и 
Димитранка Каменова 
се вклю чи ха в ре али
зи ра не то на про ек та 
„За чис та окол на сре да 
и раз ви тие на спор
та“, спе че лен от ръг би 
клуб „Балкански кот
ки“. 

Проектът е по 
ПУДООС и е на 
стойност 3000 лева. 
Тази су ма ве че е по
хар че на за пей ки и из
г раж да не на три бу ни 

на ста ди она по ръг би 
„Димитър Гаврилов
Тренера“. Проектът 
ос вен па ри включ ва и 
доб ро вол чес ки труд 
за об ла го ро дя ва не на 
игрището. 

В та зи връз ка зам. 
об лас т ни ят уп ра
ви тел на Монтана 
Димитранка Каменова 
и де пу та тът Димитър 
Аврамов за са ди ха туи, 
за ку пе ни с тех ни лич
ни средства, как то и на 
об щин с ки те съ вет ни ци 
от ГЕРБ  Берковица. 

За да сеф то сат об
но ве но то игрище, ръг
бис ти те на „Балкански 
кот ки“ след по саж
да не то на фи дан ки те 
нап ра ви ха тур нир по 
ръгби в па мет на ос
но ва те ля на клу ба в 
Берковица Димитър 
Гаврилов. В със те
за ни ето се вклю чи ха 
ос вен домакините, РК 
„Янтра – Габрово“, 
„Варварите“  София, 
„Валяците“ – Перник, 
„Берковица – НСА“, 
„София –Витоша“. ■

▲Депутатът от ГЕРБ Димитър Аврамов и зам.-уп ра ви те лят на об-
ласт Монтана за са ди ха туи по про екта на ПУДООС за стадиона по 
ръгби. СНИМКА: АВТОРЪТ

С пари от ПУДООС
правят пейкиитрибуни
настадионапоръгби

В де ня на на ци онал ния праз ник 6 сеп
тем в ри Младежкото ДПС уч ре ди об лас
т на струк ту ра в Монтана. До уч ре дя ва
не на об лас т на та струк ту ра се стигна, 
след ка то бя ха уч ре де ни струк ту ри в 
Бойчиновци, Берковица, Лом и Монтана. 
За и.д. об лас тен пред се да тел бе наз на чен 
Веселин Валентинов Георгиев, кой то 
пред по ве че от 20 ду ши пое ан га жи мен та 
да ра бо ти с всич ки си ли на пред с то ящи те 
мес т ни избори. Централното ръ ко вод с т
во на Младежко ДПС бе пред с тав ля ва но 
от зам.пред се да те ля Гюнеш Лютфи.■

ДПС създаде
свое младежко
дружество
в Монтана

АЕЦ“Козлодуй”
изпълниплана 
за 9-те ме се ца 
на 2011 година

АЕЦ “Козлодуй” из пъл ни пла на за про из
вод с т во на елек т ро енер гия за тре то то три ме
се чие на 2011 г. Планираното ко ли чес т во от 
11 553 760 MWh е дос тиг на то 21 дни пре ди 
края на от чет ния период. С то ва бе пот вър де
на тен ден ци ята от пос лед ни те го ди ни за пре
из пъл не ние на про из вод с т ве ния план, ко ето 
още вед нъж до каз ва безопасната, на деж д на и 
ста бил на ра бо та на 1000ме га ва то ви те пе ти и 
шес ти блок. До края на три ме се чи ето се очак
ва да бъ де оси гу ре но до пъл ни тел но про из вод
с т во от око ло 800 000 MWh.

Пе ти и шес ти енер гоб лок ра бо тят със 100% 
на то вар ва не на мощността.■
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►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Д-р Даниела 
Стоянова
oбщопрактикуващ 
лекар,
специалист  по
обща медицина

Всеки работен ден
от 8,00 до

13,00 часа.
Набира 

пациенти
Тел. за контакти: 
096 389 346

“АПОЛОН-21” ООД,
Монтана
ул. “Цар БорисIII” № 11 
Поликлиника,
кабинет 106

ТПК “Септември” – Монтана
произвежда:

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

• Отдава по ме ще ния под на ем
за офи си и производство
Има сво бод ни по ме ще ния

в Битов ком би нат – за офиси
Монтана, ул. “Индустриална” 8, 
те л. /факс: 096/305 802  – гл. счетоводител

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

Подходящо за склад или магазин. 
0888654693

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

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

“ПОХИП”
инж. Красимир Иванов 

Димитров
● Сервиз хидравлика, 
   мо би лен стенд 250 bar
● Настройка, ре монт и
   дос тав ка на
   хид рав лич ни помпи, 
   хид рав ли ка 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 

ЕТ “МАРИУС-Пламен Марков-Ваня Емилова”

■ 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

Продавам къ ща в София – на Женски пазар, 85 кв. 
м зас т ро ена площ на пър ви етаж –  теракота, PVC 
дограма, изолация, 3 стаи неп ре ход ни и то але тен 
възел; на вто рия етаж – ман сар ден тип – 2 стаи и 
то але тен възел. Цена 45 000 евро. Възможен бар
тер и за Монтана. Тел. 0889/370788.

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

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.
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ч 15 Св. вмчк Никита. 
Преп. Филотей 
п 16 Св. вмчца 
Евтимия Всехвална. 
Св. Людмила Чешка. 
Св. Киприан, мит
ро по лит Киевски и 
Московски 
с 17 * Св. мчци 
София, Вяра, 
Надежда и Любов. Св. 
мчца Теодотия. Св. 
Нил, еп. Египетски 
н 18 † Неделя 
след Въздвижение. 
Преп. Евмений, еп. 
Гортински, чудотворец. 
п 19 Св. мчци Трофим, 
Саватий и Доримедонт 
в 20 Св. вмчк Евстатий 
и се мейс т во то му. 
с 21 Св. ап. Кодрат. 
Св. Исакий и Мелетий, 
еп. Кипърски (Отдание 
на Въздвижение)

д-р Любомир Христов, 
тър гов с ки
 пред с та ви тел

    зa Северозападна 
         България

●Ветеринарни апарати, инструментариум, 
хра ни за животни, аксесоари, фуражи, фу раж ни 

добавки, пре микси, консултации
Офис Монтана:

тел. 096/300 925; 0888/675 949, 0878/303 171; 
e-mail: montana@ekoom.com

“Балканска 
зас т ра хо ва тел но-бро кер с ка
къ ща” ЕООД

Поискайте съ вет от нас, а ние 
ще из бе рем найдоб ро то за вас!
Сключване на всич ки ви до ве 
зас т ра хов ки към всич ки зас т ра
хо ва тел ни компании.

Тел. 0879/268 774; 096/303 077; email: 
montana@bzbk.eu; URL: http://www.bzbk.eu

“Заедно на пазар”
120 години  пазаруваме

с доверие!

Ден Изпълнител
21.09.2011 г., 

сряда 18.30 ч. 
“Добре дошли!”  откриване на 
123ия врачански есенен панаир

21.09.2011 г., 
сряда 19.00

Концерт на  Николина Чакардъкова 
и Неврокопски ансамбъл

22.09.2011 г., 
четвъртък 

19.00 ч.

Концерт на Петко Захариев и ТС “Хемус” 
при Община Враца

23.09.2011 г.,  
петък  19.00 ч.

Концерт на  Гуна Иванова 

24.09.2011 г., 
събота 19.00 ч.

21.00 ч.

Концерт на Дани Милев, Поли Генова и бенд

Концерт на  Junkyard, ShowBitz  и  
Деница от Music Idol 2

25.09.2011 г., 
неделя 19.00 ч.

Концерт на Джина Стоева  и Антонина

26.09.2011 г., 
понеделник

19.00 ч.

Концерт на  Борис Дали

Уважаеми съграждани,
За на шия град и гос ти те 

му ме сец сеп тем в ри е свър
зан с ед на дъл го го диш на 
тра ди ция  Врачанския есе
нен панаир.

През всич ки те 123 го ди ни 
на про веж да не на есен
ния па на ир та зи тра ди ция 
съх ра ни и пре не се във вре
ме то тру до лю би вия дух на 
врачани, лю бов та към на
род ни те занаяти, нап ра ви ла 
ги из вес т ни в Европа. Това, 
ко ето днес е Враца, е съг ра
де но от мно го лет ни те уси
лия на по ко ле ния пре ди нас.

Днес ние раз ви ва ме Враца 
ка то съв ре ме нен ев ро пейс
ки град, със сво ите яр ки ду
хов ни праз ни ци и култура, 
град, с кой то се гор де ем и 
за ко го то си зас лу жа ва да 
работим.

В нас тъп ва щи те праз нич ни 
дни по же ла вам на всич ки 
врачани, въп ре ки труд нос ти
те в на ше то време, да на ме
рим вер ния път, да тво рим 
добро, да бъ дем мо ти ви ра
ни в име то на ед на об ща 
цел  въз хо да на Враца.

Пожелавам на всич ки 
праз нич но нас т ро ение и ве
се ли па на ир ни дни!

д-р Костадин ШАХОВ
кмет на oбщина Враца

ПРОГРАМА
  на  123-и  Врачански  есенен  панаир

21-28 септември 2011 г., 
панаирна  сцена  пред  стадион  “Христо  Ботев”



Словоплюс
www. slovoplus. info
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
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Зорница Попова
В ге не ало ги ята на мал ка та кул с ка 

об щ ност традиционният па на ир е впе
чат ля ва що и очак ва но събитие. През 
август в се ве ро за пад но то град че се 
съ би рат раз п ръс на ти те по стра на та и 
чуж би на чле но ве на ста ри фа ми лии и 
ро до ве ве че поч ти век, за що то хо ра та 
от то ва мяс то все още па зят дос то ле пи
ето на граж да ни от ед но време, на не що 
неп ре ход но и по сво ему арис ток ра тич
но ка то дух, на чин на жи вот и от но ше
ние към света. 

Панаирът въп лъ ща ва не са мо пъс
т ро та та на сер гии и уве се ли тел ни 
атракции, но и зна ко во съ би ра кул тур
ния фо кус на дни те на град Кула – все 
още жив, бу ден за ду хо вен живот, 
оце лял и оце ля ващ в труд но то ни 
съвремие.

Едно уни кал но съ би тие е и 
Националният кон курс за по езия, ко
ло рит но име ну ван „Кулски по ети чен 
па на ир”, кой то за ос ми път съб ра пос
ве те ни те на пе ро то и сло во то през та зи 
година.  В па мет на своя ав тор то зи 
го лям ху до жес т вен фо рум ве че но
си и име то на Йордан Йончев – поет, 
писател, общественик, оти шъл си от 
све та рано, но ос та вил не из ли чи ма ди
ря в кул тур ния жи вот на об щ нос т та и 
въ об ще в съв ре мен на та ни ли те ра тур на 
действителност.

Заключителният етап на кон кур са се 
със тоя на 19 ав густ 2011 год. на фо на 
на ес тес т ве ния де кор на къс но ан тич
на та кре пост „Кастра Мартис”. Гости 
и дома ки ни ос та на ха за по ре ден път 
оча ро ва ни от мис тич на та ве чер на ат
мос фе ра на та зи древ на руина, въп лъ
ща ва ща вре ме то и спомените, ро до ва та 
па мет и тайни те на миналото, сле ди
те на жи во та и про ек ци ите за живот. 
Поетичното сло во звучеше, от ра зя ва но 
от ка мен ни те сте ни и при ютя ва но от 
сър ца та и умо ве те на присъстващите. 
Прекрасните фрагменти, из пъл не ни 
от квар тет на Видинска симфониета, 
до пъл ни то ва въз дейс т ва що сло во и го 
пок ръс ти в ол та ра на музиката. 

Жури в състав: пред се да тел Андрей 
Андреев и чле но ве Анелия Гешева и 
Силвия Христова при съ ди след ни те 
награди:

Три рав нос той ни наг ра ди на:
Людмил Симеонов, Свищов – за ци

къл сти хо ве
Станка  Бонева, Варна – за ци къл 

сти хо ве
Тотка Савчева, Габрово – за сти

хот во ре ни ята „Какво е ро ди на та” и 
„Музикална ку тия”

Три отличия:
Нели Господинова, София – за сти

хот во ре ни ето „Юлски го рещ ник”
Даниела Йорданова, Севлиево – за 

сти хот во ре ни ето „Какво е лю бов”
Кръстьо Раленков, Бяла Слатина – за 

ци къл сти хо ве
Награда за се ри оз но твор чес ко 
при със т вие и по пу ля ри зи ра не
на конкурса:
Райчо Русев, гр. София  за сти хо ве те 

„Учудено” и „Добрите ду ми”
Награда за стихотворение,
пос ве те но на бра тя Йончеви:
Ненчо Славчев, гр. Видин  за сти хот

во ре ни ето „Написано вър ху стък ло”
Награда за сти хот во ре ние
пос ве те но на гр. Кула:
Величка Йорданова Дичева, гр. Русе  

за сти хот во ре ни ето „Град Кула” 
Награда на кме та на община Кула

д-р Марко Петров:
Наталия Димитрова Цветанова, гр. 

Монтана  за ци къл сти хо ве 
Наградените ре ци ти ра ха свои 

стихове. За по ре ден път на по етич
ния фо рум наш гост бе по ете са та 
от Република Сърбия Ема Чолак. 
Гост на по етич на та ве чер бе и Бойко 
Ламбовски, чи ито ко ре ни са от Кул с кия 
край. 

В Кула се съз да де ед на 
мул ти ес те ти чес ка сре да 
за изкушените, за що то 
по съ що то вре ме те че ше 
меж ду на ро ден пле нер на 
ху дож ни ци от стра на та и 
Република Сърбия.

Панаирните дни с пра
во мо гат да се на ре кат и 
„из ло же ние на духа“, то
ва, ко ето ни от ли ча ва от 
ко мер си ал ния дел ник и 
пош ляш ка та кон су ма тор
с ка наг ла са към живота. 
С пра во мо жем да се гор
де ем с те зи ис тин с ки ду
хов ни праз ни ци и да сме 
удов лет во ре ни от се бе си. 

Предстои из да ва не то на 
по ред ния ли те ра ту рен ал
ма нах “Кулски по ети чен 
па на ир „Йордан Йончев” 
– 20102011 г. ■

Кулският по ети чен па на ир
събра творци и ценители

▲ Ненчо Славчев чете своето 
стихотворение, посветено на 
поета Йордан Йончев. СНИМКИ: АРХИВ

От столетие на 
панаира през август се 
съ би рат раз п ръс на ти те
чле но ве на ста рите
фа ми лии от Кула

Ненчо СЛАВЧЕВ

Написано
върху стъкло
                В памет на 
               Перо и Йордан Йончеви

Високо в планината,
толкова високо, тъй както 
писаното слово,
което цял живот се мъчех да 
докосна,
видях стиха, мечтан от толкова 
години.
Посегнах да го сложа на хартия,
но бях забравил долу всичко от 
живота,
което ни съпътства всеки ден.
Написах го със пръст върху 
стъклото.
И бях щастлив.
И четох цяла нощ
стиха, написан към стъкло.
На сутринта ме срещна слънцето в 
прозореца,
когато се събудих възхитен
от истините, казващи стихът.
Ала прозорецът бе светнал от 
мечти.
Стихът, написан на стъкло,
изглежда бе политнал по-високо.
Дано да го намеря някой ден.

Величка ДИЧЕВА  

Град Кула
                  На хората с големия,
                  извисения дух
Виши снага, подпира синевата  
на Кастра Мартис древният мираж. 
Във малкия градец любовно вгледан, 
столетия най-верен му е страж.
Откривам го на края на света,  
на края и на дните преброени.  
Една романтика разтваря длан  
и аз съзирам силните й вени.
Как щях да си замина, без да знам  
какво огнище тук душите грее;  
и точно тука много векове  
какви ПРЕКРАСНИ БЪЛГАРИ 
живеят;
Как огън здрав тук родното крепи,  
искри в очите, в танци пламенее.  
И гледаш, и немееш ...до сълзи,  
и благодарствено душата пее.
О, Кула, ако можеше да знаеш  
къде в сърцето ми живееш днес,  
какъв олтар си за ума! И огън!  
И най-любим за чувствата адрес!
Прости ми, граде на духа голям -  
възторгът трудно в думи се побира!  
На колене съм днес пред твоя храм.  
Гори, огнище родно, и не спирай! 

Даниела ЙОРДАНОВА

***
Какво е Любов?
Кестени, топло загърнати  
в есенна шума.  
Миди, заровени в слънце  
и морски вълни.  
Люляк, изтръпнал от чакане  
в дъхава улица.  
Преспи, затрупали меко  
пътеки и дни.
И илюзията,
че летиш -
над кестени, миди,
люляк и сняг...
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Любен ГЕНОВ
"Журналистиката 

е професия за 
високоинтелигентни 
хора, а не за помияри." 
Това са ду ми на го ле мия 
бъл гар с ки кни жов ник 
проф. Иван Шишманов, 
ми нис тър на прос ве ще
ни ето в на ча ло то на ми
на лия век.

Днес медиите са във 
все ки дом. Наричат ги 
чет вър та власт, ка тор
ж ни ци на историята. 
Но журналистиката, ко
ято ги създава, ня ма 
синоним. Като любовта. 
Свободна, не за ви си
ма или… За Маркес 
“Любовта е мо ята иде
оло гия”. Въпрос на ве ли
ки умове! Може ли ка то 
Павел Матев да взе мем 
под “зем ния пок ров” 
“нес по кой на та ду ма лю
бов”? Въпрос на поезия!

Според Данте “лю бов
та дви жи слън це то и дру
ги те звез ди”. Въпрос на 
романтика! Екзюпери е 
забелязал, че “лю бов та 
не е вза им но съзерцание, 
а об що гле да не нап ред”.

Любовта за дъл жа ва и 
обвързва. Знам, че за нея 
кой то как во то и да каже, 
все ще е вярно. За сло
вес ни ка Любомир Левчев 
найху ба ва та бъл гар с ка 
ду ма е “лю бов”.

Или да се съг ла сим с 
Цицерон, че в то зи свят 
има са мо две не ща – лю

бов и любов. Подобно е 
пос ла ни ето и на Йордан 
Йовков във веч ния раз каз 
на бъл гар с ка та ли те ра ту
ра “Песента на ко ле ле
та та”: “Любовта меж ду 
хо ра та стои над всич ко”.

Незабравимият пре по
да ва тел по жур на лис ти ка 
в Софийския уни вер си
тет проф. Дафин Тодоров 
каз ва ше на сту ден ти
те си: “Хората се де лят 

на две – на жур на лис ти 
и на други. Това е един с
т ве на та професия, ко ято 
се гри жи за ду хов но то 
и мо рал но то здра ве на 
хората.” 

В на ча ло то на ми на лия 
век ос но ва те лят и пър
ви пред се да тел на Съюза 
на пи са те ли те и пуб ли
цис ти те проф. Стефан 
Бобчев е пророкувал: 
“Вестникът каз ва сво ята 
пър ва и пос лед на ду ма 
във всичко.”

От лич на та си ле кар
ка зная, че “мо ята пар
тия е мо ята слу шал ка”. 
Въпрос и на “моя вес

т ник”. Да ти е ху ба во 
да пра виш вестник. Да 
го усещаш, как то твор
ци те усе щат сво ето 
изкуство. Да имаш ме
рак и хъс за това. Да мо
жеш да кажеш: “Ние сме 
де ца на вестника.” Като 
79го диш ния Киндидо 
Канаво, по че тен ди рек
тор на найго ле мия спор
тен все кид нев ник в све та 
“Гадзета де ло спорт”. 19 

го ди ни е бил на че ло на 
то зи вестник, от ра зя вал 
е 12 лет ни олимпиади, 
не гов е при но сът вес
т ни кът да се пре вър
не в явлението, ко ето е 
днес. Който е из рас нал с 
Кандидо, обоб щи ди рек
то рът на те ле ви зи он ния 
ка нал РАИ. Последният 
ко мен тар на Кандидо за 
ре кор да на вра та ря на 
“Манчестър Юнайтед” 
е озаг ла вен “Ван дер 
Саар – от гроз но то па
те в Торино до кра си
вия ле бед в Манчестър”. 
Предава го на глав ния си 
редактор, оти ва да обяд ва 

и по лу ча ва смър то но сен 
инфаркт. На след ва щия 
ден стра ни ца та с не го ва
та руб ри ка “Помогнете 
ми да раз бе ра” из ли за 
празна.

Илия Бешков пи ше за 
в. “Пладне”, в кой то за ед
но с Трифон Кунев сът
руд ни чи ня кол ко години: 
“Живеехме за ед но в 
редакцията. Там се ро ди
ха всич ки опас ни броеве. 

Там се ро ди ха де ца та ни, 
там на пъл ва ха всич ки те 
ни ра дос ти и… смър т на
та опас ност”, “Пладне” 
е счи тан за найде мок
ра тич ния вес т ник у нас 
през 30те го ди ни на ми
на лия век. Неговият 
де виз бил “Винаги спра
вед лив” ни ко га не ут ра
лен”. Димитър Найденов 
срав ня ва че ти во то му с 
“мла да и соч на лю бов
ни ца”, за раз ли ка от пар
тийния “Ехо”.

За ле ген да та на аме
ри кан с ка та жур на лис
ти ка Уолтър Кронкайт, 
кой то по чи на на 92 го ди

ни и ра бо ти през пого
ля ма та част от ка ри ера та 
си в Си Би Ес, пре зи ден
тът Обама нап ра ви спе
ци ал но изявление: “В 
те че ние на де се ти ле
тия той бе найдо ве ре ни
ят глас на Америка. Той 
е ико на в своя бранш и 
пос та ви стандарти, от ко
ито всич ки тряб ва да се 
ръководим.” Обама знае 
– са ми ят той е бил гла вен 

ре дак тор на сту ден т с кия 
вес т ник на Харвардския 
университет.

На про пус ка в ре дак
ци ята на ита ли ан с кия 
“Кориере де ла се ра” ви
дях ма лък бюст на съз
да те ля на вестника. Под 
не го две де вой ки те свър
з ват с тър се ния човек. 
Няма бодигардове, въп
ре ки че на ули ца та пред 
ре дак ци ята е заб ра не
но да спи рат вся как ви 
автомобили, тъй ка то е 
има ло ня кол ко атентата. 
Когато чи чо то на Ориана 
Фалачи е гла вен ре дак тор 
на “Кориере”, тя за поч

ва кри ми нал но ре пор
тер с т во във вестника. 
Благодарение на то ва 
“Кориере де ла се ра” да ва 
след го ди ни на Италия и 
све та ед на от найдоб ри
те журналистки.

У нас в поно во вре
ме “Утро” се свър з ва с 
име то на глав ния си ре
дак тор Стефан Танев, 
“Отечествен фронт” – с 
Владимир Топенчаров, 
“Дума” – със Стефан 
Продев, “Поглед” – с 
Димитър Нейденов, а 
след въз с та но вя ва не то 
си – с Лалю Димитров, 
“Антени” – с Веселин 
Йосифов, “24 ча са” – с 
Валери Найденов, “Труд” 
през пос лед ни те двайсе
ти на го ди ни – с Тошо 
Тошев, “Вестник за же на
та” – с Лияна Кирилова. 
Такива ана ло гии на пос
ле дък са дефицитни.

Не пра вя обобщения. 
Изкарвам хля ба си с вес
т ни кар с т во по ве че от 
50 години.  Няма час 
от денонощието, в кой
то да не съм бил на “ти” 
с вестника. В на ча ло то 
ка то ко рек тор и тех ни
чес ки уредник, пос ле ка
то за мес т ник от го во рен 
секретар, репортер, ре
дак тор и за веж дащ от дел 
“Вътрешна по ли ти ка”, 
от го во рен секретар, за
мес т ник гла вен и гла вен 
редактор. Красива, из то
щи тел на работа.■

Журналистиката е
за ин те ли гент ни хора

Цветан ИЛИЕВ
След ус пеш ния де бют 

с пър ва та си сти хос
бир ка “С пред чув с т вие 
за веч ност”, по лу чи ла 
по ло жи те лен от зив от 
из вес т ни на ши поети, 

Георги Радовски под на
ся на сво ите чи та те ли 
и по чи та те ли и пър вия 
свой сбор ник с раз ка зи 
“Хлебно уха ние”. И то
ва не е случайно. Макар 
и пос ло вич но скромен, 
ав то рът има го ре що перо. 
За него, той е до ка зал 
това, ли те ра ту ра та не е 
хоби, об зе ма що му ця
ло то време, а сми съл на 
живота, съдба, а скром
нос т та ид ва от съз на ни ето 
за ви со ка та отговорност, 

за вид но то тру до лю бие и 
неп ре съх ва ща та лю бов 
към словото, ко ито тряб ва 
да проявява, ко га то взе ме 
перото, ко ето е при съ що 
на та лан т ли ви те автори.

Малко са хората, ко
ито та ка жи ве ят 
с литературата, 
как то Георги 
Радовски. И за
то ва го ре що то 
му пе ро не се 
ог ра ни ча ва са
мо в сфе ра та на 
поезията, а се 
опит ва съв сем 
ес тес т ве но да 
от ра зя ва живота, 
да про из на ся 
присъди, да вну
ша ва идеи и чрез 
дру ги те ли те ра
тур ни ви до ве и 
родове.

Като юрист, ка
то граж да нин той 
е с неспокойно, 
тре вож но сърце. 
Живее с времето, 
ка то се връ ща 
в миналото, 
по то пя ва се в 

нас то яще то и се взи ра в 
бъдещето. А то ва е оня 
из вор на теми, сю же ти и 
герои, към ко ито ав то рът 
по ся га с от го вор но перо. 
Той тър си ви со ка та чо
веш ка нравственост, за
вид ния мо рал на героите, 
ко ито са обик но ве ни 
хора. Тяхното би тие не е 
леко. В не го те се изя вя
ват и от към чо веш ка та си 
красота, и от към сенките. 
И то ва е реалистично, 
правдиво.

Писателят им 
съчувства, пи ше за тях 
с лю бов и поч ти не се 
усе ща ня как ва не на вист 
по ра ди греш на стъпка, 
за що то знае, че е чо
веш ко до ри да се греши. 
Неговите сим па тии яс
но се усещат, ко га то 
той пря ко с диалога, с 
ези ка съз на тел но вна ся 
на род ни изрази, ти пич
ни ди алек т ни ду ми и 
словосъчетания, ха рак
те ри зи ра щи тях на та 
душевност, тех ни те пос
тъп ки и дела. Неговият 
стил оп ре де ле но е 
емоционален, ясен, с бъл
гар с ки език. На мно го 
мес та той пи ше ка то по ет 
с ха рак тер ни те за по ези
ята сравнения, ме та фо ри 
и др. Това при да ва на 
раз ка зи те му осо бен по
ети чен привкус.

Не ще и съмнение, че 
зад мно го от твор би те 
му се кри ят дейс т ви тел
ни случки, а ге ро ите му 
имат ре ал ни про то ти пи 
в жи тейс ко то битие. И 
в тях той тър си чо веш
ка та красота, за да я 
подчертае, да я под не се 
ка то нор ма на поведение, 
вну ша ва идеи в то ва 
от но ше ние за ети ка и 
естетика. По тоя на чин 
не го ви те раз ка зи са ед но 
пре диз ви ка тел с т во към 
на ше то днеш но вре ме на 
де вал ва ция на морала, на 
чо веш ки те добродетели, 
на патриотизма, ко ито се 
за ме нят с ер зац такива, 
за ра ди па губ но то ро бу ва
не на Златния те лец…■Но

ва
 к

ни
га

С го ре що пе ро
Георги Радовски, “Хлебно ухание”,
из да тел с т во “Пропелер”, София, 2011 г.

Лиляна АНТОНОВА, 
Георги Дамяново

Весела гру па де
ца бър за към 

ре ка та в слън че вия 
ден. Виждам ги  жи
во до пъл не ние към 
природата, птичките, 
цветята. Става ми 
радостно, из чез ва 
мрач но то нас т ро ение 
от сутринта.

Те са от ли те ра ту рен 
клуб “Лопушна” към чи
та ли ще “Трудолюбие” 
в с. Георги Дамяново. 
Сред тях е ръ ко во
ди тел ка та им Соня 
Александрова, бод

ра и ве се ла ка то тях, 
чув с т ва се връз ка та 
меж ду нея и децата. 
Тя има спе ци ал ност 
литература, вла дее 
ред дру ги при лож ни 
познания, с ко ито за ни
ма ва децата. В биб ли
оте ка та че тат книги, за
ни ма ват се с компютър, 
слу шат музика...; на 
ре ка та ло вят риба, 
пра вят сним ки на 
природата, играят... 
Мисля си: ни ма са нуж
ни мно го средства, за 
да не се ос та вят де ца
та на “самозанимания” 
през ваканциите? Ние 

се гри жим те да са нах
ра не ни и облечени, а 
енергията, ко ято имат, 
гри жим ли се как да 
изразходват? Ако не 
 те са ми си на ми рат 
начини, но не ви на ги 
найдобрите. Има и 
драс тич ни случаи.

А как во е 
необходимо?

Да се от де лят не
го ле ми сред с т ва за 
пе да го гич но во де
не на де ца та и пред 
ваканциите. Инак, за 
как во са ни всич ки 
придобивки, всич ки 
дру ги постижения?!■

За на ши те де ца

с лю бов


