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Няма спасение

за 2011 г. в клоновете на “Български пощи”
във Враца, Монтана и Видин
до 20-о число на всеки месец.
Нашите читатели от Враца могат да се абонират и във фирма “Оларт”.
Абонаментът в редакцията продължава до
края на всеки месец за следващите.

►Нашите абонати имат еднократно

право на безплатна реклама, обява или
съобщение във вестника.

Каталожен

№ 2120

В парламента

Питане
до военния
министър

за врачанското
поделение
Закриването
се отлага за
март 2012 г.

те и какви реални средства ще
могат да бъдат осигурени до края
След емоционалната среща
на 2014-та година, когато трябва
на министъра на отбраната Аню
да бъде завършена започващата
Ангелов с военнослужещи,
сега реорганизация. Срокът до
техни близки и граждани от
март 2012 г. е шанс за военните да
Враца стана ясно, че закриването
потърсят място в други поделения
на поделението е неизбежно,
из страната и да се устроят там.
но се отлага за март 2012-та г.
Според Аню Ангелов, въпросът във
Обяснението на първия военен
Враца не стои за над 400 семейства,
звучеше така :"България няма пари а само за половината.
за издръжката на голяма армия,
Ангелов получи много упреци
свиваме я до възможното, което
от разтревожени хора, от бивши
можем да поддържаме. Парите за
военни, от съпруги и майки на
отбраната в бюджет 2011 са с 500
войници, които в момента са на
милиона по-малко .
мисии в Афганистан. Те питаха,
Недоволство в залата предизвика нормално ли е в цяла Северна
министерската реплика, че
България да няма нито една военна
българската армия не е социална
част и как ще се реагира, след
организация, а нейните задачи
като тук в близост имаме Атомна
са да защитава сигурността на
централа, сега се строи и Дунав
страната и че никакви подписки и
мост при Видин. Той каза,че не
протести няма да могат да откажат
носи никаква отговорност за
министерството от взетото решение бедственото положение на нашия
за съкращения.
край, като потвърди, че тук нямаме
Само сухопътните ни войски
икономика, а безработицата е
най-висока, но свали от себе си
ще трябва да бъдат намалени с
отговорността. Ядоса се, когато го
2 000 , остават базите в Плевен
попитаха, защо е отстъпил да бъдат
и Шумен в Северна България.
така орязани парите за армията.
Модерни самолети и въртолети ще
Според кмета на Враца д-р
помагат при бедствия и аварии.Костадин Шахов, икономическите
България не може да си позволи да
последици за града ще са много
поддържа войска на териториален
тежки и ситуацията е отчайваща.
принцип-твърдяха висшите
Общинският съветник Кирил
военни. Болезненото решение за
Илиев обвини министър Ангелов,
закриването на цялото врачанско
поделение със стогодишна история, че върви срещу този град, за който
държавата от години не прави
се е наложило след много точна и
ясна преценка от какви способности нищо, а под неговото "мъдро"
ръководство, доверието към
българската държава има нужда,
армията е спаднало драстично и
къде трябва да бъдат разположени

Елеонора Цанова
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е най-ниското досега. Имаше и
друга реплика относно българската
армия, подхвърлена директно в
лицето на най-висшите пагони, че
така, както са я подкарали, ще я
затрият съвсем.
Като спасителен вариант за част
от хората министърът на отбраната
каза, че е говорил с еврокомисар
Кристалина Георгиева за
разкриването на център за обучение
на кадри от цялата страна, по
проект на Европейската комисия.
Такива центрове се разкривали
в Европа в градове, около които
няма военни поделения. Те ще
бъдат в помощ при необходимост
на общините, но заплатите, които
ще получават тези хора, ще се
плащат от издънените поне засега
общински хазни.
Въпроси на министъра зададоха и
общинските съветници Цветелина
Дамяновска и Момчил Младенов,
като обърнаха отново внимание,
че взетото решение ще се отрази
негативно на цялостното развитие
на врачанско и запитаха, направена
ли е сметката, колко пари ще са
необходими, не да се затвори, а да
се запази все пак поделението във
Враца. Конкретен отговор не беше
даден. Но затова пък министър
Аню Ангелов бе точен и ясен, че
център за подготовка и обучение на
т.н резервисти военни и на самите
войници, които ще се приемат
на служба, ще има в Плевен, а на
врачанските военни не може да
даде никакви гаранции за бъдеща
работа.■

от Георги Божинов - народен
представител от 6-ти МИР Враца;
Михаил Миков – народен
представител от 5-ти МИР Видин
На основание чл. 90, ал. 1 от
Конституцията на Република България
и чл. 82 от ПОДНС внасяме въпрос
ОТНОСНО: статута и съдбата на
поделение 52380, гр. Враца след
приемането на Бялата книга за
отбраната и въоръжените сили на
Република България

Уважаеми господин министър,

Обществеността на гр. Враца, жителите
на съседните общини от Плевен до
Видин, военнослужещите и техните
семейства посрещнаха с тревога и
неодобрение съобщението за закриване
на военния гарнизон в гр. Враца.
Закриването на поделение 52380 се
оценява като грешка от гледна точка
на отбраната, решение с много тежки
социални-икономически последствия,
посегателство на традициите, честта и
духа на врачани. Не на последно място
това решение се приема като част от
поредица други решение и бездействия
на властите, които в продължение на
години грубо ощетяват населението на
този край на България. Идеята тясно
специализираната инфраструктура
на поделението да се предостави
на общината и бъдещето и да се
съгласува с бизнеса също не се приема
еднозначно. Безспорно е, че част от
изградената база и територията на
поделението трябва да се използват
за това, за което целево са изградени
с парите на българския данъкоплатец.
Враца трябва да остане център на
отбраната и подготовка на кадри за
въоръжените сили на България.
В тази връзка нашият въпрос към Вас е:
Ще отчетете ли при вземане на
окончателното решение мнението на
обществеността и какво ще бъде това
окончателно решение?

Тежката дума
на леката храна
• месодибив и разфасовка
на пилешко месо
• богат асортимент
на охладени, замразени,
варено-пушени и печени
на скара пилешки продукти

“ГАЛА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗА КУЛТУРА

Монтана, (м. Тировете) ул. “Морава”2,
тел. 096 301 383, 0887 31 87 08,
факс 096 301 382,
www.gala-m.com; e-mail: offise@gala-m.com

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”
ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА

KOZLODUY NPP

Слово за делника
Параскева Маркова
На 27 ноември т.г. в с. Горна Лука, община Чипровци,
се състоя паметно събитие.
Беше открита улица на името
на героя на социалистическия
труд Тодор Нонин и паметна
плоча до родния му дом.
Инициативен комитет дава
идеята, която се реализира
бързо с подкрепата на Общински съвет – Чипровци,
кмета на общината Захарин
Захариев и ръководството на
фирма „Енемона” – Козлодуй.
Табелите на улицата са направени модерно, по европейски
образец – на син фон е името
с бели букви – български и с
латиница.
Тодор Нонин е роден в с.
Горна Лука през 1942 година
и ни напусна през 2008 година на 66 годишни. Завършил
е ТМТ „Юрий Гагарин” в
Монтана. Работил е
в мини „Чипровци”.
А неговата прославена младежка
монтажна бригада
е изграждала 6-те
реактора на АЕЦ
„Козлодуй”. По това
време той получава
званието Герой на
социалистическия
труд – най-младият
българин, получил
тази оценка по това
време. А 15 години
след това работи
в една друга козлодуйска фирма –
„Енемона”. Казвам
това, защото името
на Тодор Нонин се
свърза не само с
трудолюбието, а с
неговата прецизност
и качество на работата му. Безупречен
и надежден труд,
отговорен човек, на
организатор. Такива като него
са били и хората от бригадата
му
Като на празник се събраха
горнолучани за събитието –
откриване на улица и плоча.
Отрупаха я с есенни цветя
от градините си. Хванаха се
и на хоро. Доведе ги признателността им към делото на
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Горнолучани
почетоха
героя на труда
Тодор Нонин
Откриха улица на
името му и паметна
плоча до родния му дом

От ляво на дясно: Андрей
Живков – зет, Зорница
Александрова – дъщеря, Ася
Андреева – внучка, Нели
Тодорова – дъщеря на героя
на труда Тодор Нонин, когото горнолучани почетоха
с улица на негово име и
паметна плоча.►
СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

техния Тошко и обичта им
към него.
Празникът беше открит от
кмета Стефан Тодоров. Лентата прерязаха областният
управител Ивайло Петров и
Ивайло Иванов от ръководството на „Енемона”, фирмата, която е спонсорирала
начинанието.
Тук бяха: председателят на

комитет. А децата
на Тошко Нонин
бяха подготвили
във фоайето на
кметството богат
коктейл за гостите.
Слушаха разказа
му присъстващите
и се просълзяваха.
Хубави думи за
прекрасен човек
изнесе ораторът.
Певци от групата
„Торлашки напеви”
към ПМГ – Монтана, изпяха песни от
Северозапада. Те
бяха дошли заради
приятелката си,
Общински съвет – Чипровци,
внучката на Тодор
Цветелина Костова, кметът на Нонин. Музиката, която съобщината Захарин Захариев,
провождаше изпълнението
кметовете на деветте села от
им, посвири и за спонтанните
общината, децата на Тодор
хора, с които завърши концерНонин – Зорница и Нели и
тът. Няколко песни изпълни
внуци. Вълнуващо слово
и групата за автентичен фолкза живота на Тодор Нонин
лор при читалище „Тодор
произнесе Боян Младенов –
Токин”.
известен журналист и бизнесМного съм горда с хората
мен, един от инициативния
от моето родно село Горна

Лука, от моята община Чипровци, за това им възхитително духовно дело, за това
чувство на обич към един
изключителен човек, за съхранената им памет за доброто.
Неотдавна ние в „Слово
плюс” прекратихме една рубрика с поредица публикации
за делото на един друг изключителен човек – писател,
изкуствовед, културен деец от
Белоградчик – Емил Павлов.
Искахме да убедим управата
на Белоградчик да кръсти
улица или поне една алея
на негово име. Идеята беше
подкрепена и от Съюза на
българските писатели. Чакаме
решението на ОбС – Белоградчик.
И като знам колко време е
минало и колко дълго се е забавило това решение в Белоградчик, мисля си, че трябва
да приветстваме интелигентното решение на горнолучани
– да не се забравят големите
хора, които са ни оставили и
голям пример.■

Дни преди последния протест, а
и след него, по медиите вървяха дебати относно новите проектозакони
за БАН, здравеопазването, киното,
културата.
Статистиката е неумолима: всеки
ден по една медицинска сестра или
лекар заминават на работа в чужбина. Волю-неволю, навлизащите
в науката, израсли и изучени тук,
отправят поглед навън – пращат
документи “он лайн” за конкурси.
Често успяват.
от нас никога не съжалиха, че са избрали научДаровити режисьори и сценариМариана Ангелова
ноизследователска, задължително завършваща с
сти, чиито творби, получили признание на пресА толкова труд положихме, толкова трепети
внедряване професия.
тижни фестивали, и те “зациклят” поради липса
изживяхме аз и хиляди като мен, когато преди
Затова, развълнувана, прекрачих двете стъпала на средства. “Средства за кино ще се отпущат
половин година разбрахме, че сме издържали
към ъгъла на президиума на БАН, над който се
при възможност”, пише в новата разпоредба.
изпита за научни сътрудници… Не мога да се
спуснаха черни знамена, за да сложа подпис сре- Нагледахме се на чужди екшъни, на убийства
щу неясните реформи, на които предстои да бъде
похваля със зашеметяващи открития – над 3 десетилетия мнозина работихме за създаване и раз- подложена над 140-годишната институция. Дали и безпощадна бизнесконкуренция. Ще ни се да
видим киноленти с български традиции, с бълще оцелее след тях?
витие на един нов, перспективен, днес на първо
гарска история, да чуем звучни български песни.
Включих
се
и
в
протестното
шествие
на
1
демясто в световен мащаб, отрасъл на българската
кември, което завършил с митинг пред Народно- Като трогателната “Пуста младост” не се стига…
промишленост – изчислителната техника.
Уви! Станахме свидетели на разрушаването й. то събрание, от уважение и съпричастност с мои “от филма “Писмо от Америка”. Че то, както е
тръгнало, възрастните родители и близки ще чапреподаватели и научни ръководители, някои
Нашата работа беше практически насочена към
кат от емигриралите си деца, внуци и сродници в
вече
академици.
разпръснатите из страната 14 завода за изчисРазпознаха ме и отвърнаха на поздрава ми с бу- Америка и другаде само писма. А в съвременен
лителна техника да произвеждат устройства с
конструкции и по технологии, разработени у нас; ден и топъл поглед. Не долових усещане за нечий вариант – по мобилните телефони да си разменят
“Здрави ли сте?” и “Караме я…” – пространните
задържане и предоставяне поле за изява на млади близък физически край. И защото множеството
разговори са скъпи.
от
студенти
и
навлизащи
в
попрището
научни
распециалисти; да “има хляб” за населението на
Впечатли ме съдържанието на надписите по
ботници с разноцветни балони в ръце излъчваше
по-малки градове (Бяла, Русенско), Разлог, Гоце
плакатите
– цяла гора. Директни искания: “Не!”
ведрина,
младост,
сила.
Атмосферата
допълваха
Делчев и др.)
на грузинския модел в науката (знайно е, че вдъдейци от кинематографията и лекари. Този път
Правехме наука приложна, не фундаменталхновител му е представителят, тогава на СБ, сега
се бяха обединили хора с различни кариери, но
на, но все пак наука. С отличителните й черти
наш финансов министър), “Да!” – на полския!”
еднакво загрижени от претопяването или изчезтворчество и иновации. Радвахме се на успехи,
		
(Продължава на 8-а стр.)►
ването им в България.
претърпяхме и провали. Въпреки това повечето

От мястото на събитието

Траурни знамена
се спуснаха пред БАН

Слово за делника
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Ротари клуб – Монтана
на 10 години

На 26 ноември в ресторант “Житомир” в Монтана ротарианците честваха 10 години от създаването на Ротари клуб в града.
В тържеството взеха участие: дистрикт гуверньорът на “Дистрикт България” Красимир Ганчев
и неговият асистент от Видин, Любомир Иванов,
народен представител от 41 НС и основоположник
на клуба – инициатор за създаването му, областният управител на Монтана Ивайло Петров, кметът Златко Живков, членове на клуба – настоящи,
бивши и приятели, представители на Ротари клубовете във Враца и Видин. Присъстваха и гости от
побратимения Ротари клуб от Пирот, Сърбия.
Церемониал-майсторът д-р Людмил Антов направи презентация на диск със снимки, запечатали историята на клуба през десетилетието.
За да поздравят своите приятели и спонсори,
тук бяха с изпълненията си и талантливите деца
на Монтана от: ОДК “Ние, врабчетата”, Обединена
школа по изкуствата “Добри Христов”, Младежкия
дом и групата “Торлашки напеви”. Това беше тяхната благодарност.

Работихме
всеотдайно за
тържеството на
ротарианските идеи

Тодор Владимиров

тието, във взаимопомощта.
Тези идеи се реализират в
Ротарианските клубове, за да
могат там неговите членове
да станат приятели, а след
През 1905 година се затова да служат за пример на
ражда ротарианството по
повече хора, на цялото общеинициатива на един човек
– Пол Харис, който е виждал ство. Защото устройството,
принципите на членуване в
в бъдещето и е вярвал, че
родената от него идея за вре- клубовете са такива, че всеки
мето ще завладее голяма част клуб представлява едно моот света. Защото Пол Харис е ниобщество, един образец за
прозрял, че обединяващото и бъдещите взаимоотношения
липсващо звено в отношения- на хората на Земята.
Така през 1996 година възта на хората помежду им като
групи, като общества е онова, никна и Ротари клуб – Монкоето сме приели да назовава- тана. Най-напред като малка
ме приятелство. Да приемеш група ентусиасти, вярващи
и изпълнени с желание да
някого за приятел, означава
направят нещо ново като явда му се довериш, да споделиш с него радости и скърби, ление в града, в полза на неговите жители и обществото.
да помогнеш в стремежа му
Онова, което беше напраза постигане на нещо добро,
както и да разчиташ на него
вено от клуба през годините,
тогава, когато ти самият се
убеди гражданите, че ротаринуждаеш от помощ. Хората
анството е една велика идея,
имат нужда от нещо, което
че човек заслужава да отдаде
ги обединява, което ги кара
част от усилията си доброда вярват в доброто, в развиволно в разпространение на

Тодор Владимиров,
президент на Ротари
клуб – Монтана*

На тържество в ресторант
“Житомир” ротарианците от
Монтана и техни приятели
честваха 10 години от създаването на Ротари клуб в града.►
СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ

двата клуба.
Във връзка с глобалния
проект на Ротари “Водата за
пиене”, съвместно с Община
Монтана, с личната подкрепа
на нашия приятел ротарианец и кмет на Общината, с
участието на “Нова Деница
М” построихме “Чешмата на
Ротари”, която финансирахме
с 4000 лева.
За честването на 100 г. от
рождението на бащата на
компютрите Джон Атанасов,
РК – Монтана, е един от
спонсорите за построяване
на неговия паметник. Клубът
финансира изграждането на
компютърен кабинет в ПМГ,
открит от дъщерята на Джон
Атанасов, след среща с клуба. Всяка година подпомагаме художници и скулптори
от региона, като закупуваме
художествени произведения
за търговете на коледните ни
благотворителни балове на
стойност 3000 лв.
Дарихме на Детско отдетази благородна философия,
на възможността да се служи ление на МБАЛ – Монтана,
за обзавеждане и апаратура
безкористно на обществото,
4330 лв.
да се помага според възможЕжегодно съфинансираме
ностите, да служи за пример
благотворителните проекти
на другите и да се работи в
на нашите младежки клубове
интерес на нуждаещите се.
Членовете на РК – Монта- “Ротаракт” и “Интеракт” и
талантливите деца, като фина, през годините и днес са
нансираме част от изявите
знакови и уважавани личности на град Монтана: Кметът на Обединен детски комна общината Златко Живков, плекс; Обединена школа по
изкуствата; Младежки дом –
депутати, областни управиМонтана, вокална формация
тели, общински съветници,
“Торлашки напеви”.
много хора на бизнеса, изяОбщият дарителски фонд,
вени в професията си лекари,
предоставен от РК – Монтаадвокати, банкери, хора на
изкуството и много други.
на, на обществото през годиНай-голямата дарителска
ните на съществуването на
акция на клуба е тригодишклуба, заедно с привлечените
ният проект “Млад предпри- средства е повече от 200 000
емач”, който е реализиран от лева.
Ротари клубовете в гр. КицДа приемем, че ние, като
бюел, Австрия, и гр. Монта- ротарианци, сме работили
на на стойност 120 000 евро. всеотдайно и сме допринесГоляма част от тези средства ли човешката мъдрост да
надделее, хората да живеят
са инвестирани във ФСГ –
по-щастливо, народите да
Монтана, за подобряване на
живеят по-задружно и идеучебно-материалната база и
ите, родили тази световна
в още четири икономически
организация да тържествуват
професионални гимназии
по света.
в България. Ханс Филип от
Австрия открива кабинет
*Из словото, произнесено
по информатика и информа- на тържеството по случай
ционни технологии в учили- годишнината на Ротари клуб щето, заедно с ротарианци от Монтана
а територията на АЕЦ
Н
“Козлодуй” се проведе общо аварийно учение

съгласно годишния график
за провеждане на обучения
и тренировки с персонала на
атомната електроцентрала
през 2010 г.
Тренировката имаше за
цел да
провери и
да повиши
готовността
на персонала на АЕЦ
да реагира
адекватно
в случай на
“възникване”
на “Обща
авария”.
Сценарият на учението
се основаваше на ситуация,
причинена от “разкъсване
на главен циркулационен
тръбопровод на първи контур на 5 блок” и последващо
“изхвърляне на радиоактивни
вещества в атмосферата”.
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Апостроф
Подписка срещу
данък “колиба”
и назначенията
на кметове
Общинският съвет на
БСП – Монтана започна на
пл. “Алеко Константинов”
подписки срещу промените в
изборното законодателство и
срещу въвеждането на новия
т.нар. данък „колиба“. Ние сме
категорични, че Избирателният
кодекс ограничава правото на
българските граждани свободно
да избират своите представители
в местната власт. Това
ограничение се състои основно в
два аспекта: лишаване на хората
от големите градове от право
да избират районни кметове и
лишаване на жителите на малки
населени места да избират
свои кметове на кметства.
Според нас това намалява
представителността и
мотивацията на гражданите да
гласуват. БСП винаги е водила
ясна и последователна политика
в това отношение. Докато
през 1999 г. ограничението за
пряк избор на кмет в малките
населени места е било до
500 души, при предишното
правителство ограничението
е било 150 души. Така
БСП разширява правото на
гражданите да избират кметове
на населени места, съобразно
принципа за децентрализация.
Въвежда се и правото на
жителите на големите градове
да избират районни кметове.
Народните представители
от Коалиция за България ще
внесат своите предложения за
второто четене на Избирателния
кодекс, както и предложения за
разширяване на правомощията
на районните кметове и на
кметовете на малките населени
места, ако те останат избираеми.
С приетия на първо четене
проект на Закон за изменение
и допълнение на Закона за
местните данъци и такси се
предвижда от 2011 да се въведе
облагане с местен данък и на
имоти с данъчна оценка под
1680 лв.
ОбС на БСП – Монтана
изтъква, че след като
управляващите се отказаха от
данък „лукс“, то въвеждането
на т.нар. данък „колиба“,
на практика ще натовари
най-бедните хора. Ние сме
категорични, че данъкът не дава
никакъв сериозен фискален
ефект, но създава допълнителни
разходи за общинската
администрацията и сериозни
затруднения за гражданите.

■ ОбС на БСП – Монтана
Събитието бе симулирано на
пълномащабния симулатор в
учебно-тренировъчния център на атомната централа.
В хода на занятието бяха
демонстрирани на практика
действията на аварийните
екипи по управление на
“аварията”. Бяха приложени
процедурите
за бързо и
прецизно
идентифициране и класифициране на
“аварийното
събитие” и
възможностите за оценка
на “аварийните условия”.
Определени бяха неотложните защитни мерки, предвидени в Аварийния план
на централата за хората,
намиращи се на територията
й, и за населението в 30-километровата зона около АЕЦ.
■ Слово плюс

АЕЦ “Козлодуй”
проведе
аварийно
учение

Някаква
глуха
привечер
Вървях бавно, с ръце в джобовете, подсвир
квах си банален ритъм – не бързах за никъде.
Тогава бях твърде млад, но впечатлителен.
Струва ми се, и жена още не бе се увъртяла
край мене.
Старецът, седнал на пейката, кой знае защо
ме гледаше изпитателно, право в очите. Обърканата му усмивка ту глъхнеше, като размаз
ваше върху бледото му лице, ту придобиваше
странни, дори чудати изражения – от мимиката
на смаяно от многото хвърлени бонбони шим
панзе в зоопарка до звучната, разточителна
като звук и форма, прозявка на английски дог.
Луд – отчетох. Или пък… дали не халюцинирам?
Забавих крачка. Примирените пъстри очи
на възрастния мъж кой знае защо напомняха
моите – разбира се, с дузина бръчици встрани
от тях. И ушите му стърчаха застрашително
досущ моите, но прозрачни, с пепелив цвят.
Най-важното, заекваше като мен.
Как така... видях себе си в тази отпусната
фигура, при това изгърбена, с изтънял врат,
влязъл в раменете. Белите вежди и оредялата
отпред коса на човека дори не можаха да ме
хвърлят в заблуда. Съвсем вдълбаните хори
зонтални бръчки на челото, врязали се едва ли
не в черепа му, напомняха зародилите се по
моето чело успоредни черти. Тези пъстри очи
– в една от графите в личния ми паспорт пи
шеше – очи пъстри…
Усмихна ми се. Усмихнах се плахо и аз със
същата негова объркана усмивка, а тя сигурно
се размазваше върху бледото ми от пълната
изненада и недоумение лице. И нямаше как
усмивката ми да не добие налудничави ка
то неговите изражения. Не повярвах обаче да
наподобявам шимпанзе или английски дог. А
може би това ме очакваше…
- Какво… какво правиш тук? – осмелих се с
треперещ глас.
- Чакам те, по-точно проверявам те, или
още по-точно – следя развитието ти – чух гла
са си, но леко по-дрезгав и немощен. – Обикновено го правя тайно, този път изглежда съм
допуснал грешка в изчисленията – ти мина
по-рано – намести се с пъшкане моят навярно
бъдещ образ. – Така стана по-добре – облег
на се видимо доволен назад. – Нека си наясно
какво ще бъдеш след… кажи го половин век.
Полезно е. Много си се разпуснал, момче. И
стига вече с този мързел. А това твое неподп
латено с нищо самочувствие… – извиси глас
моят хранител.
Тук човекът се разкашля болезнено – беше
вече започнал да ми се кара. Всичко у него бе
подчинено на една невероятна загриженост
към моята особа. Той размахваше ръце, при
мигваше без синхрон с очи, от него излизаха
наяве всякакви тикове – от главата, та чак до
петите.
Не издържах. Не издържах по няколко причини: не обичам да ми се карат и да ме поучават, а това, дето зърнах себе си след половин
век, ме сломи.
Опустошен мисловно и физически, отми
нах бързо по сумрачната алея, като продължа
вах да чувам изотзад истериите на собствения
си глас. Забързах, побягнах… закъде ли бягам?
И къде ли, мама му стара, ще избягам…

АРТ СЕДМИЦА

◄ Момент от представянето на
книгата "Бумерангът" на Георги Б.
Георгиев в Монтана.
СНИМКА: АВТОРЪТ

РАЗКАЗ от Теодоси АНТОНОВ

► Общинските съветници
в Монтана обсъдиха на три
сесии бюджета на ДТ “Драгомир Асенов”. И решиха да
се промени статутът му от
държавен на общински, за да
го запазят.
Кметът Златко Живков преговаря с Министерство на
културата театърът да мине
на издръжка на общината,
убеден в необходимостта от

Контур
Приложение за култура

Не грешете,
за да не бъдете съдени!
Константин Еленков
„Резултатите от нашите грешки
и безумия често се завръщат като
бумеранг, поразявайки нас и нашите
близки.” Това е мотото на книгата с
разкази „Бумерангът”от д-р Георги
Б. Георгиев, което кореспондира с
един стих от Стария завет: „Синовете
ядоха киселици (кисело грозде в един
от преводите) а зъбите на синовете
скоминясаха.” Много ефектно, наистина, във всеки случай по-ярко
отколкото оная закана, че до десето
коляно може да тежи едно престъпление, грях или клетва...Аз я тълкувах
твърде неточно. Оказа се, че това е
еврейска пословица, която Иисус –
вече в Свои времена, коригира: всеки
греши за себе си! Т.е. – не се правете
чак на толкова благонравни и праведни, да поемате и чуждите грехове. С
мотото на книгата си д-р Георгиев,
се приближава до моето „погрешно” разбиране относно библейската
максима... И още една моя заблуда:
смятах, че това ще са „докторски” истории, т.е. – случки, пречупени през
окото на лекаря; с малки изключения,
това са диагнозите на доктор, но... по
обществените болести. Може да се
каже ”патоанатом” на съвременните
ни болести: лакомия, цинизъм, бездуховност...
За мене изненада беше „Неуловимата птица на щастието” - като
тема, но и като направа. В него по
един сюрреалистичен начин се смесват приказката с реалната днешна
действителност. Как става това?
Твърде директно авторът ни води
из пътищата на един съвременен
разбойник. Тук дори имената са
взети сякаш направо от пребогатата
и „услужлива” действителност: Иво
(имаше един Карамански!) Галев
---има и сега едни галеви; Пенгезов
или Динозавърът, Ламята... прекори и
имена, въртящи се по страниците не
само на жълтата преса. Но най-интересното, поне за мене, бе това пренасяне в света на приказката. Може да
изглежда някому наивно, но според
мен е съвсем достоверно и правдиво,

присъствието му не само на
сцената в града, но и в целия
регион.
► За 16-и път монтанското
народно читалище “Разум
1883” организира празник на
старата градска песен “Песен
моя, обич моя”. Участваха
състави на читалищата в
Монтана, Враца, Мездра,
Берковица и Лом.
► В село Замфирово, об-

защото тия хора, макар и лишени от
благото на първите 7 години, макар
и безбожници, общо взето, имат някаква своя система на ценности. И
тя е твърде сходна с приказния свят,
през който така или иначе всички
сме минали... Приказката и тук има
своя задължителен финал, само че
изчистен до крайност от розовото
или синьото – скършената топола е за
мене един нов символ – с тия студени
златни яйца – при цялата наивност,
повтарям, той има въздействието на
приказката. А то винаги е било всеобхватно, директно и целенасочено!
Авторът още с първия разказ,
дал заглавие на книгата, не скрива
намеренията си: това е четиво нравоучително, без никаква следа от
маскиране зад дълбокомислени и
високопарни фрази, а още в увода
ни казва: „Героите от тази книга са
от кръв и плът, живеещи сред нас,
всеки със своите болки и проблеми.
Всеки от тях плаща за грешките си,
някои със собствения си живот. В
техните съдби читателят може да
съзре частица от собствените си
преживявания и проблеми, да почувства като свои терзанията им.” Ето
и детайл от първия разказ, в който

щина Берковица, се състоя
премиерата на книгата “Спомени за Бакето” на учителката Виолета Каменова.В
нея се разказва за живота на
учителя Стамен Стаменов,
създател на дървопластики
и резби. Изработил е иконостасите на няколко църкви.
Читалище “Развитие 1935” и
Клубът на пенсионера бяха
домакини на премиерата.

заедно с чисто лекарската „анамнеза”
се намества и художествената зарисовка: „Хлътналите му небръснати
бузи, пепелявосинкавият цвят на
кожата и огромните сини кръгове
около очите му излъчваха отчаяние
и безнадеждност. Изхвръкналите
от орбитите очи, с широк отворени зеници, се взираха напрегнато в
тъмния ъгъл на стаята, където се
спотайваше...чудовището...” Чудовището, това е видението на наркомана, спасението – не е в приоритетите
на лекаря. Но то е всеобща драма, а в
повечето случаи – трагедия за голяма
част от обществото ни. Точно тук
е разковничето за успеха на нашия
автор. Той е взел перото не за да ни
демонстрира дарбите на писател, още
по-малко някакви суетни амбиции. За
него писането, конкретно разказите в
тази втора книга, е форма на лечение.
В много от разказите си авторът се
изявява като социален доктор.
Докато в предишната книга наблюдавахме и ефекта на забавлението, на
развлечението с шега и смехории, то
в „Бумерангът” сериозният, дори леко
назидателен тон е основен... Тревогата, пречупена през социалната обезпокоеност – ето го лекаря в дълга.
Той днес, най-много от когато и да
е било, има нужда от реабилитация.
Това, струва ми се, могат да направят
хора като д-р Георгиев.
Всъщност „чисто” докторски са
само някои разкази. Между тях – „С
мирис на карбол и кръв” – „Кутсузлък” и „Докторът с моторетката”...
В подкрепа на мнението, че д-р
Георгиев все пак е писател, при цялата условност на товя понятие, ще
приведа някои заглавия от книгата,
които са убедителен аргумент за това
твърдение: “Пролет”, “Неочаквано
приключение”, “Урокът”, “Професор Рейли”, “Възмездието”, ”Черна
магия”.
И в пътеписите си докторът разкрива главното си качество на писател – наблюдателност и критично,
преценяващо и селектиращо око – а
това вече е много!...

► Костадин Пейчев издаде
книгата “90 години кооперативно движение в с. Габровница, област Монтана”, плод
на дългогодишните му изследвания. В четирите глави
на изданието се разказва
за първата кооперация, за
създаването на ТКЗС и учредяването на ТПК “1 май”.
Поместени са много снимки и
документи.

►ПОЕТИЧЕН САЛОН

►ДА СИ СПОМНИМ

Маестро Димитър Илиев
4-5 ни напусна преди година
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СНИМКА: АВТОРЪТ

Коста Еленков
Той е роден на 11 октомври 1935 г.
в с. Ружинци, Видинско. Завършил
е Институт за учители в София със
специалност пеене и музика. От 1963
г. до пенсионирането си е учител по
пеене в гимназията в град Монтана.
От 1974 г. до 1989 г. е методист
по пеене и музика в Регионалната
инспекция по образование в Монтана.
Създава и ръководи хорове в
гимназията в Монтана, в читалището
в село Копиловци, мъжки хор на
запасните офицери при Военното
окръжие в Монтана, духови оркестри
и т.н. През 1988 г. ДИ „Музика“
издава негов сборник с авторски
хора и песни. Пише маршове за
духови оркестри. Член е на съюза
на българските музиканти и танцови
дейци и Българския хоров съюз.
Носител е на държавни награди и
златни медали и други отличия от
наши и международни конкурси и
фестивали.
Умира на 7 ноември 2009 г.
Автор е на книгите: „Вричане“ в 6
части ; Сборник 1963 - 2009, 2009 г.
Композиторът, диригентът и
музикантът Димитър Илиев е с

особени заслуги за музикалната
култура в Монтана – Михайловград
– Фердинанад. Не е случаен фактът,
че “сцена” за изявите на великия Дико
Илиев е именно този град. А за това и
хоровото изкуство тук да е на голяма
почит заслугата е на Димитър Илиев.
За близо половин век той изведе това
изкуство, съставите, които ръководи,
на световни сцени и конкурси.
Негови покровители и застъпници
бяха проф. Георги Димитров,
Филип Кутев, академик Николай
Кауфман, проф. Александър Танев,
композиторът Тодор Попов, проф.

Самуил Видас, проф. Христо
Арищиров, музиковедите проф.Емил
Янев и проф. Михаил Букурещлиев.
В мотивировката на Народното
събрание за присъждането на
персонална пенсия (единствена
междувпрочем в гилдията на
професионалните музиканти!) четем:
“ Димитър Илиев с дарбата си на
музикален творец – композитор,
преподавател и изпълнител на
народна музика, е допринесъл за
развитието, популяризирането и
оцеляването на българската народна
музика…”

“Бисерите на Баце”
в библиотеката на Криводол
◄ Библиотеката в Криводол
организира среща с писателя
Огнян Пищиков. СНИМКА: АВТОРЪТ

Галина Маркова

Библиотеката на читалището в Криводол събра
на творческа среща с Огнян Пищиков читателите
- почитатели на хумористично развлекателните
издания „ Речнико на
Баце” и „ Бисерите на
Баце”. Творческата среща
„За езика на хората от
Северозапада” бе анонсирана с мултимедийна
презентация, представяща твореца - депутата от
Великото народно събрание, социолога, политикономиста, бизнесмена и
общински съветник Огнян Пищиков, потомък по
бащина и майчина линия
на два от най-старите
врачански рода - Пищикови и Калдръмови. В
тези фамилии има кметове, общински съветници,
интелектуалци, търговци,
политици. Общото в техния живот е любов, вярност и всеотдайност към
България и родния край.
Това е обяснението не
само за професионалните

и обществените изяви на
Пищиков, но и за неговия личен свят, свързан
с преклонението към
българското наследство и
история.
Разбира се, извън сценария по предварително
определената тема за
разговор, авторът, провокиран от аудиторията,
накратко се спря върху
произхода на името на
Криводол от историческа
и археологическа гледната точка, представляващи
интерес за хората от общината.
В края на творческата
среща гл. библиотекар
Христина Кръстева
благодари на Огнян Пищиков за това, че е провокирал у местните хора
интереса за проучване и
изследване на криводолския език, а творческата
среща е допринесла за
приятно преживяване с
езиковите интерпретации
на Баце, което е доказателство, че тези издания
са направени с любов!

iN MEMORIAM

Иванка Братоева в “Сребърната паяжина” СНИМКА: АРХИВ

На 29 ноември 2010 година след кратко боледуване на 60-годишна възраст в Пловдив почина
актрисата Иванка Братоева.
Дълги години от своя творчески път е отдала
на Драматичен театър – Монтана. Незабравими
ще останат ролите й в спектаклите „Купети си
надежда”, „Албена”, „Сребърната паяжина”, „Посилен от боговете”, „Царска милост”, „Дивият
ангел”, „Книжни цветя”, „Отвъд мираите”, „Пари
за Мария”, „Писар Тричко”, „Иван Шишман”,
„Здравей и сбогом” и много други. Участвала е
във филмите ”Иван Кондарев”, „На всеки кило-

метър”, „Аварийно кацане” и други.

Валентин Качев

На поета
с китара
По заскрежените дървета
няма птици,
само гарваните тихо се поселват
върху тях,
сиви като мрамора,
във който са изсечени
лица и мисли, казани за вас.
Тук няма музика, ни песен,
който да запее,
само стъпките на живите
скрибуцат
по снега
и ви карат да сте неспокойни
и да чакате поредните цветя
и виното, с което гробовете ще
прелеят,
тези, в които още жива е кръвта.
В този вечен град, с алеи на поети,
с прекършени крила на самолети,
имена на генерали и на политици,
на хора от народните редици,
с бюстове, изваяни в гранита,
и с кръстове, побити на открито,
потомците се срещат с паметта
на вас, които сте във вечността.
Особена е една могила,
в която има кошници с цветя
и малка плоча с името Висоцки.
Но няма бюст поетът със китара
и нито снимка в черния гранит,
че името сърцата ни прегаря
и там стои бронирано за миг
лице, в което всеки е откривал
за себе си един поет.
Москва
От подготвената за печат книга
“Пак ли ще ни търсят птиците”

Стефка Цветкова

Белоградчик
Самолетът дори – не ме радва.
Бясно мисля: не е за нататък.
И на танци съвсем не попадам –
то не ми е хоро под петата.
Не желая да гледам и филми,
ни за лошите, ни за добрите.
Искам гледка, ей тъй да ме милне –
и на снимка обичам скалите.
А понякога всичко отвземам,
уморена и лудостно кротка.
Самолети, тапети, поеми –
все весла на отпусната лодка.
Само аз ли го знам за скалите?
Там нашир и на много далеко
неразказана обич е скрита
и излъчва добро за човека.
Най е простичко: тръгвам,
отивам.
Да погледам. Почти много умно.
Как от старото вечно огниво
за душата ми огън ще лумне.
Ще вървя по листенцата есенни,
както всичките земни царици,
на които се пада естествено
да вървят по жълтици.
Огладнявам да пиша и скитам.
За танцуване тръпне лозата.
Писти дават високо скалите.
И привета ти те ще допратят.
Из стихосбирката
“Къща за звездите”

Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

9 - 15 декември
9 ч * Зачатие на Св. Анна
(Разрешава се риба)
10 п Св. мчци Мина,
Ермоген и Евграф
11 с Преп. Даниил
Стълпник.
Преп. Лука Стълпник
(Разрешава се риба)
12 н † 11 Неделя
след Неделя подир
Въздвижение на
Св. Праотци.
Св. Спиридон,
еп. Тримитунтски,
чудотворец
Гл. 4, утр. ев. 7,
ап. Евр. 13:17-21
(с. 427), лит.
ев. Лк 14:16-24
(Тип. с. 142)
(Разрешава се риба)
13 п Св. мчци Евстратий,
Авксентий, Евгений,
Мардарий и Орест.
Св. мчца
Лукия девица
14 в Св. мчци Тирс,
Левкий, Филимон,
Ариан и Калиник
15 с Св. свщмчк
Елевтерий.
Преп. Павел
Латрийски
(Тип. с. 143)
►ЗДРАВЕ
Д-р Даниела Стоянова
oбщопрактикуващ лекар,
специалист по
Обща медицина
Работно време:
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
Д-р НЕЙКОВ
Специалист ушни,
носни, гърлени болести
● Безболезнено
премахване на
сливици под
обща анестезия
● Поставяне
и настройки на
слухови апарати
Монтана,
ул. “Ив. Вазов” 16,
тел. 0888 578 206
Д-р Галя Георгиева
лекар по дентална
медицина
Монтана,
ул. “Ал. Стамболийски”
6, ет. 2, 212 кабинет
Работно време:
Понеделник – петък:
от 9,00 до 13,00 ч и
от 14,00 до 18,00 ч
Тел. 0888/00 96 06;
0878/95 80 77

Д-р Ивайло Иванов

ортопед-травматолог

Кабинет 209
(поликлиника),
ул. “Цар Борис III” 11,
етаж 2
Работно време:
от понеделник до петък:
от 8,00 до 16,30 ч.
Телефон 0888/618931
►СТАЙЛИНГ

“ДЖОЙС”
Монтана
бул. “Трети март” 31

Анжела
Димитрова
стилист
ОТ ПОНЕДЕЛНИК
ДО ПЕТЪК: 11.30 – 19.00 ч.
СЪБОТА: 10,30 – 14.00 ч.

ЗА КОНТАКТИ:

0888 396 947
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Т – МАРКЕТ
Добрият Съсед
близо до твоя дом
T-MAРКЕТ представя
на своите клиенти “Добрият Съсед”
Помните ли чувството на приятна сигурност, когато
заставайки пред вратата на съседа с молба за помощ,
той се отзоваваше с готовност? От съседа винаги
можеше да се получи чаша захар, малко сол или
някаква друга услуга, която после вие връщахте с
удоволствие.
Уютното приятелско отношение, от което всички
имаме нужда, може да се открие отново - този път във
веригата супермаркети Т – МАРКЕТ.
Клиентите на Т – МАРКЕТ ще се запознаят със
Съседа, който вече е близо до тях, но сега ще бъде
представен по интригуващ и запомнящ се начин - като
усмихнат и приветлив образ - въплъщение на магазина.
Въвеждането на образа на Съседа е важен процес за
екипа на Т - MARKET, в усилията за създаване и запазване
на доволни клиенти. „За нас образът на Съседа е нещо
повече от прилагане на ефективна комуникационна
концепция. Ние искаме да представим на нашите клиенти
„жив” образ на магазина. По този начин ще направим
поредната крачка за целта магазините да станат още
по – близки, приятни и уютни за пазаруване”, споделя г-н
Вигинтас Шапокас, Генерален директор на Мaxima България.
Добрият Съсед – това е магазинът близо до твоя дом,
предлагащ винаги богат асортимент, широк избор и свежа
пълноценна храна на ниски цени. Той прави всеки ден по нещо
хубаво за теб и твоето семейство – пече вкусни хлебчета,

подбира свежи зеленчуци и пресни меса, предлага играчки за
децата.
Съседа ще участва активно в живота на своите посетители.
Той ще бъде вашият дружелюбен и отзивчив приятел, на
когото можете да се доверите.
Maxima Груп започва своята дейност в България през 2005
година, като отваря първия си магазин в София под името
„Т - Маркет”. Веригата се разраства особено бързо през
2008 година. До 2010 са открити 30 магазина „Т - Маркет” –
в София, Пловдив, Асеновград, Велико Търново, Враца, Лом,
Перник, Костенец и Самоков. Работещите в структурата
на Maxima България са 985 души. Навсякъде в магазините
„Т - Маркет” се предлага еднаква широка продуктова гама,
добро качество и ниски цени. Това е магазинът близо до
дома, където хората отиват всеки ден и могат бързо да
купят всички необходими продукти за своето ежедневие.

►ХРАНА И НАПИТКИ

“Овергаз”

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

осигурява денонощна
линия за клиентите си
през празниците

Ние готвим за Вас!
Поръчки от 10.00 до 14.00 часа
на тел. 0886 012 373; 0884 997 608

Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
За поръчки под 4 лева - доставка 1лев

(под бившето кино и
на Кооперативния пазар)

ви предлага:
►разнообразие от супи, салати,
готвени ястия, аламинути, десерти
► кетъринг
►организира фирмени
и семейни тържества
Телефон: 0878 16 16 20

► ОСТЪКЛЯВАНЕ

Гласхаус стъкларско ателие
предлага:

• плоско строително стъкло,
орнаментни стъкла, огледала,
производство на стъклопакети,
фасетиране
• остъкляване на халета

10 % отстъпка за пенсионери

Враца, бул. “Втори юни” 111, тел. 092/66 04 23
Монтана, площад “Извора”, тел. 096/ 31 13 31
► АБОНАМЕНТ

Бързо хранене
HAPPY COOK – Монтана

Фирма “Млечен пулс”
ви предлага продукти:
висококачествен кашкавал,
“Роле”, топени сирена.
Зарежда търговски обекти
в цялата страна.
За контакти: 0888 72 41 76
► ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ

“МИХУ - ИЗИ ЛАЙФ” ООД – Монтана
предлага транспорт
на лежащо болни и инвалиди

Телефон за контакти и
предварителни заявки: 0888 001 885

Счетоводни услуги,
данъчни и осигурителни
консултации
Монтана, бул. “Трети март” 84в
(над ОББ), ет. 5
Тел. 0889/76 33 26; 0886/84 36 82
►ПРОДАЖБИ И ЗАМЕНИ
ЗАМЕНЯМ лек автомобил с редовни
документи /предназначен за вторични/
за друг автомобил /който не е за скраб/,
също с редовни документи.
Доплащане.
Тел. за контакти: 096 309 644;
0885 663 971

ПРОДАВАМ рециклирани италиански
BCS косачки с Acme мотори, двуколки,
триколки, четириколки и сеносъбирачи
Монтана, тел. 0876/537952

www.agrotehnika.net;
e-mail: kosachki_bcs@abv.bg

Работното време на клиентските
центрове на „Овергаз” в страната
ще бъде частично променено
заради Коледните и Новогодишните
празници.
На 11 декември (събота) и 18
декември (събота) офисите на
газоразпределителните дружества в
цялата страната ще са отворени за
всички от 9:00 до 18:00 часа.
В периода 24 декември –
2 януари 2011 г. центровете
няма да работят
За въпроси и сигнали ще можете
да се обръщате към диспечерския
екип на компанията на телефон

0800 11 211

Линията е денонощна и
консултанти ще бъдат на ваше
разположение и през празниците.
„Овергаз” разполага с общо 33
клиентски центрове в цялата страна.
Техните актуални контакти можете да
откриете на интернет страницата на
газовата компания – www.overgas.bg
Повече информация можете да
получите и на телефон 0700 11 110
► ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Анибел Методиева Белчева
е на 4 годинки.

Страда от
терминална
бъбречна
недостатъчност,
тематично
уремичен
синдром.
Необходими са
50 000 евро
за бъбречна
трансплантация
в Турция.

Моля, помогнете!

Банкова сметка:
Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG19FINV91501304458500

Благодарим ви!

Слово спектър
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Особен поглед

Невъзпетите
герои в спорта
Има ли място за още една
категория в традиционната
класация “Спортист на годината”?

В края на миналата година такъв въпрос риторично задаваше Драго Симеонов от страниците
на ежедневния вестник “7 дни спорт”. Колцина си
спомнят сега, че тогава Би Би Си излъчи декемврийското награждаване на спортните личности /
британски еквивалент на нашенската церемония
“Спортист на годината”/. И връщайки се към това,
нека припомним, че победител в тази класация
стана футболистът Райън Гигс с почти една трета от общия брой гласове на анкетираните. Полузащитникът на “Манчестър Юнайтед” изпревари
световния шампион във “Формула 1” Дженсън
Бътън и безспорната № 1на планетата в седмобоя за жени Джесика Енис. А след тях останаха
такива именити спортисти като златния медалист
в тройния скок Филипе Айдоу, най-бързият колоездач за 2009 година Марк Кавендиш, сензацията в скоковете във вода Том Дейли, тенисистът
Анди Мъри, талантливата гимнастичка Бет Туидъл, капитанът на Англия по крикет Ендрю Строс,
световният шампион по бокс в свръхтежка категория Дейвид Хей – едно истинско спортно съзвездие! Прави ли ви впечатления, че наградата
отиде при 36-годишния представител на колективен спорт? А ако това се беше случило у нас,
вероятно щеше дълго да поклащаме скептично
глава като “недоволни специалисти”. На всичкото
отгоре на международно ниво Райън Гигс отдавна не риташе за Уелс, пък и “червените дяволи”
пропуснаха да спечелят шампионската лига /
нещо като Димитър Бербатов в родната анкета/.
На друго едно име в друга категория ни се иска
да обърнем внимание в британската класация.
Дорин Адкок /72-годишна бабка/ беше отличена
с уникален приз на невъзпят герой. Преводът на
наградата звучи някак особняшки на български,
вероятно защото често си имаме проблем и с
възпяването, и с героите. Иначе госпожа Адкок
е инструктор към един плувен басейн в Милтън
Кейс и за 35 години е научила повече от 13 000
човека да плуват! Три поколения местни са били
възпитаници на Дорийн, цели семейства са
влизали във водата под нейните наставления.
През всичкото това време тя не е подготвила
нито един световен или олимпийски шампион, не
притежава собствена колекция от грамоти и купи
– просто е преподавател по плуване в неголям
английски град. И представяте ли си – тази жена
се нареди сред победителите Райън Гигс и неговите подгласници, Юсейн Болт /международната
спортна личност на годината/, Фабио Капело /с
наградата при треньорите/, парализирания маратонец Фил Пакър и други не по-малко известни
знаменитости. Журналистите на Острова обаче
отличиха баба Дорийн и я нарекоха герой, макар
че не носи медали и не приема овации под звуците на държавния химн. Едва ли има по-добро
доказателство, че спортът в една страна е жизнен от награждаването на ето такива невъзпети
хора. Между другото тази категория в класацията
е сравнително нова и води началото си от 2003
година /първият победител беше Ноби Уудкок
– възрастен мъж, който ръководи безвъзмездно
осем детски футболни клубове в градчето Нюпорт /Южен Уелс/. И той, и следващите носители
на приза – все с изключителен принос в развитието на спорта, са събрани от специално жури,
което преглежда десетки номинации. Освен това
призът се връчва на отличените с него от изявени спортисти и шампиони и приемат овациите на
публиката редом с големите спортни личности.
Не ви ли се струва, че уважението към подобни
хора на регионално и аматьорско ниво е част от
цялото поведение към спорта в една държава?
Дали някой ден категорията “Невъзпят герой” ще стане част и от българската церемония
“Спортист на годната”? Засега това е романтична
фантазия, пораждаща размисли от рода на тези
като “То у нас голяма част от професионалните
спортисти остават незабелязани и недооценени,
та какво остава за вече престарели даскали по
физическо възпитание”…
И все пак, след време може и у нас да се появят заслужили, но “невъзпети герои” в спорта,
които ще получат своето голямо признание!
МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СПОРТА ПОДГОТВИ ИВАН

ВЕЛИН

О

ще в деня преди заминаването за първата квалификация за “Евро 2012” срещу Англия /
помните резултата, нали – загуба
с 0:4/, капитанът на българските
национали подписа по традиция /
от вече 20 години/ споразумение с
ръководството на БФС за финансовите стимули на “лъвовете” за
кампанията в Полша и Украйна.
Нашите се договорили за 1,6 милиона евро при участието на финалите на европейското първенство, плюс 400 000 бонус, в който
влиза и премията от 150 000 за
мача на “Уембли”. Футболистите
от отбора не коментираха премиите, но изтече информация
за постигната договорка /реално
преговорите с президента на
БФС Борислав Михайлов са били
формалност/. Откога ли темата

►КЪС
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ПАС

Поне знаят за
какво играят
“финикийски знаци” не е повод за
вълнения? Иначе, ако България
влезе сред 16-те най-добри на
Европа, националният отбор ще
заработи близо 8 милиона евро /в
момента БФС била единствената
спортна организация у нас, която
не получава пари от държавата и
се самофинансира/.
Друг е въпросът как ще стане
това, след като загубихме и втората евроквалификация срещу

Черна гора /0:1/. Е, в третата
срещу окуцелия състав на Уелс
най-после отборът /със значителни промени и под ръководството
на новия наставник Лотар Матеус/
спечели победата със същия минимален резултат.
Продължението на футболната
сага ще очакваме догодина. В
случая ставаше дума за това, че
някои поне знаят за какво играят,
нали?

◄ Ежегоден турнир по спортна
табла, организиран под
патронажа на Ротари клуб Монтана, в който участват
ротарианци от клубовете в
Северозападна България и техни
приятели. СНИМКА: АРХИВ

►ФУТБОЛ

►ЛЮБОПИТНО

23-ма бяха номинирани за
“Златната топка” 2010

В Бразилия
издирват
новия Пеле

Нараства градусът на емоциите, свързани с наградите
на ФИФА. На 5 юли световната футболна централа и
“Амаури груп” (издател на
“Франс футбол”) на среща в
Йоханесбург се договориха
да обединят двата най-високи
приза – “Златната топка” и Наградата на ФИФА. Така на 10
януари 2011 г. в “Конгресхаус”
в Цюрих ще научим имената
на отличените и техните подгласници. В края на октомври
бяха обявени 23-а футболисти,
които ще се борят за приза. Те
бяха селектирани от членовете
на Техническия комитет към
ФИФА и група експерти от
“Франс футбол”. До началото
на декември капитаните на
националните отбори, националните селекционери и
журналисти гласуваха за найзаслужил футболист на 2010
г. Списъкът на номинираните
показа, че доминират футболисти на световния шампион

За пръв път ФИФА ще отличи и
най-добрите треньори в мъжкия
и женския футбол

Испания и световния клубен
първенец “Барселона” – 7.
Германия -5, европейския
клубен първенец “Интер” и
“Реал” – с по 4 и английската
първа лига с трима.
За пръв път тази година
ФИФА ще отличи и най-добрите треньори в мъжкия и
женския футбол. И в двете
категории номинираните са по
десетима. По-интересна ще
е битката за признанието при
мъжете (там изявен фаворит
е Висенте дел Боске, който
изведе “Ла фурия Еспаньола”
до нейната първа световна
титла, своите шансове има и
Жозе Моуриньо – извел “Интер” до знаменит требъл през
последната кампания).
Десет дами са номинирани за
наградата на ФИФА за най-

добър играч.
Бразилката Марта (за нея сме
писали и друг път) изглежда
постоянен фаворит, но както
във всяка надпревара е възможна и изненада.
По време на церемонията в
Цюрих за втори път ще бъде
присъдена и наградата “Пушкаш”, която се връчва на автора на най-красивия гол през
годината. Ще бъдат обявени
идеалните единайсеторки на
ФИФА и ФИФА Про, както
и отличието за феърплей и
специалната президентска
награда. Със сигурност
церемонията ще е пищна.
Най-големите телевизионни
компании вече са си закупили
правото да излъчат на живо
грандиозното шоу.
Да го изгледаме тогава!■

Продуцентите на бразилско твшоу са решили да
намерят футболист, който в
най-голяма степен прилича
на футболния крал Пеле по
техника и стил на игра.
Ще бъдат заснети изявите на повече от 3 000 млади
спортисти, с надеждата, че
поне един от тях ще облече
златистата фланелка с номер 10.
Младежите са на възраст
между 14 и 15 г.
Футболните им уменията
ще бъдат проверявани от
специалисти, сред които е
и Марио Загало.
Ще бъдат избрани 6-има
юноши, които веднага ще
получат повиквателни за
младежките футболни формации на страната, а месец
по-късно победителят ще
бъде излъчен от многомилионната телевизионната
публика в Бразилия.■
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Слово на читателите
Димитър Чулашки
По времето на освобождението на България от турското робство 1878 г. от руския
братски народ, баща ми Иван
Георгиев Чулашки е бил двадесетгодишен. Разказвал ми
е много случки от живота си
през робството. От спомените, които имам, че селото е
било в местността Стублата.
Според преданието някой си
Вълко - козар от това село,
като пасял козите, навлизайки
в горите, попаднал на малка,
дълбока, вкопана в земята
черква. Така черквицата е
причината да се премести
селото от Стублата на сегашното място и чешмата е една
от причините за преместване
на селото. Името на селото
се оформя от Вълко, който е
слязъл по стъпалата на вкопаната черква /слизал - стар
стил слатина/. Това е преданието за името на селото
- Вълкова Слатина. Предполага се, че преместването
е станало 200 години преди
Освобождението.
Преди Освобождението е
имало училищна сграда, която се е наричала килийно училище и се намира в черковния
двор - с две стаи и мазе със
скривалище. Построено е
през 1772 година. В скривалището се предполагало, че
се е криел Васил Левски. То е
било вторто след Чипровското
килийно училище.
След Освобождението селото ни е било към 600-700 жители. Имало 90-100 землянки,
няколко къщи, покрити с плочи и керемиди, 10 - със слама.
В турското време е ходено
на пазар в Паланка - гр. Лом,
и в Голяма Кутловица - гр.
Фердинанд.
Няколко години преди
Освобождението е живял в
с. Вълкова Слатина Първан
Иванов Лесичков. Напуснал
селото и станал четник в четата на Филип Тотю и Панайот Хитов, която била страшилище за турския поробител
и закрилница на българското
население.
След освобождението от
турското робство от руския
народ Първан Иванов Лесичков е избран за кмет на
село Вълкова Слатина. През
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г. на това място е отседнал
един руски конен ескадрон
и учениците, в знак на признателност, направили тази
градина-парк и кръстили на
тях си.
След 9 септември 1944 г. за
кмет на селото са назначени:
Мито Николов. През неговото време е направен комбинатът, фурна, баня, перална. Една от най-модерните
фурни в околията, построена
на обществени начала с дарения.
По времето на кмета Павел Ерменков е направена
медицинската служба с гаража за линейката и търговският дом.
По времето на кмета Мито
Генов Танкин е водоснабдено селото от направен каптаж
на реката Цибрицата и всички канали са прокопани на
ръка от хората в селото.
През неговото кметуване
е електрифицирано селото и
във всеки дом светнаха ел.
крушки. През негово време е
направена ветеринарната лечебница и открит паметникът
на Йосиф Иванов Йосифов.
негово време се възстановява страната
селото. През негово време е
По времето на кмета Коло
черквата, която е била разВторият народен предстанаправен мостът в центъра
Иванов Колов е направерушена от турците. Първият
вител е Мито Аврамчов, кой- на селото и мостът при Мла- на пощенската станция и
кмет след Освобождението
то е бил избран през управле- ден Колев.
направен площадът с плочкметува дълги години и след
нието на Александър Цанков.
Анто Петров от с. Митки, цветни алеи, желязната
това става учител.
Имало е план да минава жеровци. Назначен за кмет на
пътека на моста в центъра,
Селото е дало двама налезопътна линия до нашето
селото, демократичен и про- посадени всички елхи, които
родни представители - Спас
село и да стане гара, но Мито гресивен човек. През негово красят центъра на селото. По
Иванов Мицов и Мито
Аврамчов се противопоставя, време е оформен и насипан с негово време са посадени и
Аврамчов.
че ще се плаши добитъкът. И подходящ материал центърът боровете в местността Мало
Също така и двама общин- така се отменя.
на селото, който е бил с 4-5
Бръце.
метра дълбочина, знатните
ски съветници - единият е
През 1927 - 28 год. селото
По времето на кмета Мито
хора от селото са преценили, Генов се асфалтираха улиСпас Иванов Мицов, през
наброява над 2000 жители
че това е невъзможно, но той ците, направена сграда за
управлението на министърПрез учебната 1928 г. – 7
измерва кубиците, които ще
председателя Константин
учители, 4 учителки и 320
кметството и павилион книСтоилов, и Иван Георгиев
ученици. Възраждат се пред- трябват за насипа. Всички,
жарница , тотопункт и др.
които имат волски коли с
Чулашки, който е бил избран приятия – модерна валцова
През това време са кметужелезни осци, се наемат да
през управлението на големелница /за онова време/,
вали и: Атанас Монов, Илия
помагат. Така около 200 вол- Цеков, Мито Мишов, Никомия демократ Александър
построена от Гоцо Митов,
ски коли, а другите, които
Стамболийски.
собственик. Същата задовола Цеков, Цеко Кенкин.
нямали, помагали на ръка.
След разпадането на каби- лява нуждите на околните
През тяхното кметуване се
Така за 14 дни те успяват без направиха доста полезни и
нета на Константин Стоилов села. Фабрика-маслобойна,
през 1899 г. са насрочени из- собственост на Коло Лашков, никаква техника - всичко из- хубави неща за хората и за
бори за народни представикоято обработва слънчогледа работено на ръка. През него- красотата на селото и неговотели по настояване на хората. на околните села. Лимонаде- во време се полагат особени то подобрение. Те ще останат
грижи за “Училищната граСпас Иванов се кандидатира на фабрика, собственост на
завинаги спомен за поколеза народен представител и
Иван Павлов, която задоволя- дина” По алеите се поставяха нията и за историята на селое избран за Фердинандска
ва околните села с лимонада. табели ”Пазете градината,
то ни Вълкова Слатина, сега
околия. Много смело Спас
И една керемидена фабрика в не късайте цветята”. Тя беше с. Д-р Йосифово
Иванов се бори срещу бюро- местността Браборче с неиз- гордост за селото, в цяла
В най–хуманния строй
Фердинандска околия нямакрацията. Той предлага да се вестен собственик.
хората бяха спокойни за
Назначени кметове преди 9 ше такава – така наречената
намалят заплатите на минбъдещето си.
“Училищната градина”.
септември 1944 г.:
ситрите и народните предА сега, как да се опишат
При освобождението ни
Иван Георгиев Петров от
ставители поради тежкото
делата на следващите, нека
от турско робство през 1878
икономическо положение на гр.Лом. Назначен за кмет на
каже народът.■

Пишат ни от Д-р Йосифово, община Монтана

Възраждането
на селото от турско
време до днес

Траурни знамена...

“БОРТОМ”

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ
ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ

Монтана, бул. “Трети март” 116, тел. 096 301 110

►(Продължение от 2-а стр.)
Автор на 20 книги за
български царе и ханове бе
окачил на гърдите си картон
с изписани: “Убийци на българското образование, наука
и култура!”
Прочетох на друг транспарант: “В битката на мускулите с интелигентността ще
победи интелигентността!”
Не одобрих острото “Игнатов, върви при мумиите!”
Не споделям отпращането на
учения египтолог при пирамидите.
Именно великата цивилизация на древен Египет, с все
още неразкрити тайни, е сложила отпечатък върху духовното лице на човечеството.

От словото на директора на
Института за ядрени изследвания към БАН стана ясно,
че над 2000 външни учени,
включително трима нобелови
лауреати, са подкрепили постиженията и автономията на
БАН.
След речите и музиката
(възрожденска, народна, даже

и рок) се запитах каква ли ще
бъде България без науката,
киното, театъра? Без мечти
и стремежи, без дух и вяра?
България без лекарите?
Ще остане една територия
с безлюдни села, с изоставени стари хора, с мизерия,
бездомни кучета и безброй
молове. ■

Богат асортимент леки, лекотоварни и
специални гуми от всички видове и марки, вътрешни гуми,
ремъци, лагери, масла, добавки и аксесоари

ГУМИ – СЕРВИЗ

Монтана, ул. “Диана” № 17,

тел. 096 329 696

Всички видове ремонти по
● ходовата част и двигател,
● регулиране на преден, заден мост
● регулиране на фарове,
● компютърна диагностика и много други
В магазинната част се предлага богат асортимент
от гуми, масла, авточасти и аксесоари

“Ворошилов”

От дограмата до боята
AI и PVC дограма, щори, интериорни и блиндирани врати,
строителство – ремонти и изолации.
Промоция 4 в 1
– при поръчка
на AI и PVC
дограма
получавате:
Монтана, бул. “Трети март” № 71,

тел. 096 30 66 88; 0892 440 196; www.voroshilov.com

