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Добрата новина
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Природният газ в хранилището
на Чирен гарантира стабилност

Четвърт век
музикален
форум
във Враца
“ЗОРОВ-97” ВРАЦА

Пършевица
ДЕЛИКАТЕСИ

от чисто
мляко

25-ото издание на Международния младежки
музикален форум тази година зарадва врачани с блестящ професионализъм на музикантите, обичани и уважавани в града ни, и с много
интересни гостуващи солисти. За тези години маестро Панов и компания взеха палката
в свои ръце, за да дирижират духовния живот
на Враца. Международният музикален форум
2010-а , финансиран от общината, имаше
няколко акцента. След откриването, с концерт, посветен на Деня на освобождението
на града ни, Врачанската филхармония, под
диригентството на Валери Вачев, изпълни популярни арии и увертюри. Пред врачанската
публика застанаха наложилата се вече като
водещо сопрано врачанка Диляна Георгиева и
проф. Нико Исаков. На концерта, посветен на
200-годишнината от рождението на Фредерик Шопен, гост-солист беше 31-годишният
врачанин, младият пианист Андрей Ангелов,
който изпълни виртуозно творби на големия
полски композитор.
Филхармонията стана съпричастен свидетел на музикални събития и новаторство,
сцена за изява както на утвърдени световноизвестни диригенти, солисти и състави,
така и на най-младото и талантливо бъдеще
на планетата” СНИМКА: НОРА КОНСТАНТИНОВА

През миналата година изпращахме безплатно вестници на много от вас, както и на някои
клубове, читалища и музеи в трите области на
Северозапада. Сега обаче пощенските услуги
много поскъпнаха и през 2011 г. не можем да си
позволим това, но запазваме социалната цена
от 30 ст. за брой и ниската цена на абонамента.
Ако желаете и през следващата година да
четете в. “Слово плюс”, бихте могли да се абонирате в трите клона на пощенските станции във
Враца, Монтана и Видин, както и от цялата страна. Можете да направите абонамент също така
за 1 месец, за 2, за 3 или за половин година.
Тези от вас, които имат възможност да
посещават офисите ни в Монтана и Враца ще
могат да получават безплатно вестника там.
Пожелаваме ви здраве и
щастие, и дано да сме заедно
и през НОВАТА година!
№ 2120

Каталожен

Тревога за Враца

Град, който
се опитват
да убият
Димитър Марков
На няколко пъти през последните месеци писах за дискриминирането на Враца. Повече
няма да го правя – не че дискриминацията е
секнала, просто вече става дума за заличаването на града ни.
Най-болезнено понесохме гибелта на „Химко” – толкова много врачани се препитаваха
от него, толкова много средства от комбината
постъпваха в общинската хазна! Но не беше
само той, повечето други промишлени предприятия или също загинаха, или едва кретат.
И терминът „Индустриална зона” тук вече звучи повече иронично, отколкото реално.
Дори за едно от малкото неща, с които днес се
гордеем – възходът на ФК „Ботев”, се направи
много да го заличат (добре, че поне засега не
успяват). Ето две заглавия във вестник „Футбол” от 15.11. т.г.: „Болярите” трябва да почерпят младите етрополци” (че ни биха с 2:1)
и „Виолетовите” вече гледат към върха” (за
победата на „Етър” в Криводол също с 2:1).
За втория мач имаше сигнал от местен футболист, че е продаден. От ръководството на
клуба отрекоха, но има два факта, които пораждат съмнение: 1. Победният гол за търновци пада в последните 10 минути, а при очертаваща се загуба на 2 точки и „чудеса” стават.
2. На криводолци няма да им е прецедент да
„помагат” на отбор от областта – само преди
2 г. засилиха „Чавдар” Бяла Слатина към аматьорската група. А играеха на стадиона му…
Дано не съм прав поне сега?
Върхът на антиврачанския айсберг се показа
след решението на воененния министър да
закрие поделението ни. Мотивът: тук военното
дело няма традиции. Не знам дали този чиновник е учил военна история. Ще му припомня, че едно село в добричко се нарича Врачанци от благодарност за бойните подвизи на
войните от нашия град.
С унищожаването на последното поделение в
Северозапада идват и новите икономически и
демографски загуби за Враца след изселването на военните и техните семейства.
Не ми се иска повече да пиша и за водния цикъл на града – докато ние само си приказваме
за него, други (Смолян, например) вече го изграждат. Ето как с усилието на централната и
безсилието на местната власт, си отива един
град. Място за голи надежди няма.■

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
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

Слово за делника

www. slovoplus. info БРОЙ 50 (758), 16 - 22 ДЕКЕМВРИ 2010

разникът бе почетен с присъствието
П
на НС на БСП, начело с председателя
Сергей Станишев. Сред високите гости

бяха и НВП Видински митрополит Дометиан,
Катя Николова – секретар на НС на БСП и
председател на жените социалистки, Михаил
Миков, Ангел Найденов, Мая Манолова,
Янаки Стоилов, Георги Божинов, Диитър
Горов, Чавдар Георгиев и Любка Игнатова.
Да уважат съидейниците си дойдоха и
представители на социалистите от съседна
Сърбия – областният управител на Зайчар
Душан Иванович, кметът на Княжевац Младен
Радославльевич и др. Експозе за историята
на социалиснтическите идеи в Кулския край
и насотящето на партийната организация
представи Галя Ганчева, зам. председател на
общинската организация. Кулските социалисти
получиха и новите си електронни членски
карти лично от ръководителя на партията
Сергей Станишев. СНИМКИ: ДИАНА СИРАКОВА
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В Кула празнуваха

115 години
социалистическо движение
енят на Оряхово 21 ноД
ември е и ден на почит
и преклонение пред нашите

►СЪОБЩЕНИЕ ОТ АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

В

17.30 часа на 12 декември 2010 г. е възникнало късо съединение в кабел на трансформатор, захранващ оборудване в Спецкорпус-3
(отделна сграда срещу корпусите на пети и шести
блок в неядрената част) на АЕЦ „Козлодуй”.
Персоналът, работещ там, е предприел незабавно необходимите мерки и кабелът е изолиран. Смущения в работата на оборудването в Спецкорпус-3
не е регистрирана поради автоматичното преминаване на резервно електрическо захранване.
За разследване на причината за възникването
на късото съединение е назначена комисия от
АЕЦ „Козлодуй”.
Двата 1000-мегаватови блока на АЕЦ „Козлодуй” – пети и шести, работят на максимална мощност, съобщиха от отдел “Връзки с обществеността” на централата.■

“БОРТОМ”

сънародници, дали живота си за
свобода����������������������
та��������������������
от османско подтисничество. И тази година той бе
отбелязан с тържествен концерт
в центъра на града.
На събитието присъстваха
и негово превъзходителство
посланикът на Румъния в
Българ����������������������
ия Антон Пъкурецу, съпровождащата го делегация,
зам.-кметът на град
Бекет Йонел Георгия
и още
�����������������
гости��������
от Румъния.
Пред паметника на
загиналите румънски войни, жители
и гости посрещнаха
знамето на Оряхово под звуците на

тържествен марш, изпълнен от
духовия оркестър при читалище
„Надежда 1871”, прозвучаха
слова за събитията от далечната 1877 година, приветствия от
кмета на Оряхово и румънския
посланик. За първи път бе отслужен молебен от отец Цанко
за здраве и благоденствие на
крайдунавския град.������������
Бяха
�����������
прочетени и
������������������������
множество ������������
поздравителни адреси.
Цветя и венци, в израз на

Почетоха
загиналите за
освобождението
на Оряхово

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ,
АВТОСЕРВИЗ

ЦЕНТЪР ЗА ГУМИ

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

Седмица

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

● Висшият експертен екологичен
съвет (ВЕЕС) към Министерството
на околната среда и водите прие
план за управление на природен
парк “Врачански балкан”, разработен от “Агролеспроект” ЕООД
. Планът е основният документ,
който регламентира опазването на
природата и ползването на нейните
ресурси.
● След успешния старт на литературния конкурс „Доброглед”
в град Димово, Видинско, вече си
имат клуб на дейците на културата
„Сезони”. Намира се в приземния
етаж на местното читалище „П.

дълбока почит към геройски
загиналите за освобождението
на Оряхово бяха поднесени от
общината и oбщинския съвет,
от посолството на Румъния, от
общинската структура на ПП
ГЕРБ, от зам.-кмета на гр. Бекет
г-н Георгия и др.�������������
В тържествения концерт за деня на Оряхово
свириха, пяха и танцуваха самодейни състави от местното
читалище и активисти от Дирекцията за младежта и спорта на
окръг Долж, от град
Крайова. Талантливите деца и младежи
от съседна Румъния
завладяха сърцата на
публиката ����������
с���������
прекрасните си изпълнения.
В празничния
неделен ����������
ден бе открита изложба на
нашия съгражданин
Володя Казаков в
Художествена галерия „проф. Марин
Върбанов” на която
присъстваха всички
гости на празника.
Подарък картина, на
която е изобразен
крайдунавски пейзаж
с българския и
румънския бряг на
реката, получи г-н
Георгия от народния
представител д-р
Янко Здравков, с
послание тя да е
символ на реката,
която ни свързва:
“Нека си пожелаем
след 5 години, когато
откриваме тази
изложба, да видим, че
художниците са имали
ново вдъхновение –
още един мост между
България и Румъния.”,
допълни той. ■Слово

Хилендарски”. Уютът в помещението се дължи на оригиналния
дизайнерски подход на художника
и поета Любомир Качков, изрисувал стените с мотиви от различните сезони. Повече от 80 души
получиха членските си карти на
откриването.
● Ловци и рибари от Криводол се
събраха преди Никулден на сладка
раздумка, организирана от Ловно–
рибарската дружинка и читалището. Водещ отново бе най-известният рибар и зевзек Жорж Кръстев.
Началото на веселбата поставиха
самодейците от местното читали-

плюс

ще. Поздрав към всички отправи
кметът на общината инж. Николай
Иванов. Раздадени бяха грамоти.
Мирослав Стоянов грабна приза
“Ловец на годината”. За “Жена рибар на годината” бе обявена Венета Ангелова. Наградата “Рибар
рекордьор” взе Емил Петров.
● Неотдавна във Видин се състоя среща между ученици от Центъра за работа с деца в град Турну
Северин – Румъния и местното
СОУ „Л. Каравелов”. В рамките на
срещата бе и конкурсът за рисунка
на тема „Есенни багри край река
Дунав”. Децата рисуваха на живо в

градския парк „Владикина бахча”.
Българските участници получиха 6
първи награди.
● Курсове по компютърна грамотност за пенсионерите от с.
Ново село, Видинско, е организирала библиотеката към местното
читалище „Земеделец”. Възрастните хора навлизат в дебрите на
виртуалното пространство под
ръководството на библиотекарката
Любка Симеонова. До момента са
обучени 32-ма в рамките на 3 проведени курса, но тъй като желаещите са много повече, вече има
записани групи за още 5 курса.

Цветно
®

младежки страници
на “СЛОВО плюс”
БРОЙ 2 (2), ГОДИНА I
16 - 22 ДЕКЕМВРИ 2010

ОДК “Ние, врабчетата”
жъне успехи

на наши и на
международни форуми

Анна, Емели и Стела след награждаването в Русе.

Десетгодишната Емели Римпева
грабна приза в първа възрастова група на Петия международен конкурс за
вокално изкуство „Морски звездички”,
проведен в град Варна. Над 120-те
участници – индивидуални изпълнители и вокални групи, оценяваше жури
с председател композиторът Хайгашот Агасян и певците Мими Иванова,
Развигор Попов и Теди Генев. В изключително оспорваната конкуренция,
Емели успя да се пребори с 25 деца от
страната и чужбина. Втора награда журито присъди на Стела Сеферинова,
която се състезаваше с момичета и
момчета на възраст от 19 до 25 г. Наградата за артистичност пък журито
присъди на еднадесетгодишната Анна
Владимирова.
Поощрителната награда в трета възрастова група отиде при Натали Ангелова.
Младите певци от ОДК взеха и две
награди на Седмия международен кон-

курс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра”във Велико Търново. Председател на журито
в старата столица бе Силвия Кацарова, а членове - композитори и продуценти от Молдова, Русия, Македония
и Румъния. Представител от България
бе и певецът Христо Паскалев – Паскал.
Над 90 изпълнители на възраст от
5 до 23 години от страната и чужбина
се състезаваха в престижната проява.
Анна Владимирова успя да се пребори
с конкуренцията във втора възрастова
група и взе наградата за изпълнение
на българска песен. Тя се представи
блестящо със „Старата кукла” по музика на Хайгашот Агасян. Димитър Славков пък обра овациите за артистичност и получи наградата на детското
жури за песента на Елвис Пресли „Blue
suede shoes”.
И в двата конкурса критериите за
оценка на журито бяха подбор на ре-

пертоар, сложност на изпълнението,
вокална техника, сценично представяне, костюм и общо художествено
изпълнение.
Пак възпитаници на ОДК ”Ние, врабчетата” – град Монтана се завърнаха с
3 награди от Международния конкурс
за млади поп – изпълнители „Северно
сияние” в Русе. Престижната проява
се проведе в голямата зала на Доходното здание в крайдунавския град. 50те участници, одобрени за конкурса
след предварителна селекция, оценяваше жури с председател композиторът Валентин Пензов и членове
румънската композиторка и изпълнителка Виорела Филип, Мая Райкова –
продуцент в Българското национално
радио, композиторът и аранжор Стайко Стайков, вокалните педагози Таня
Точева и Вили Икономов.
Стела Сеферинова бе удостоена с
първа награда в четвърта възрастова група, където се състезаваха мо-

мичета и момчета от 18 до 28г. Тя се
представи с песните „Рапсодия” – найновото парче от репертоара на Роберта и „Адажио” от репертоара на Лара
Фабиан. На Стела журито присъди и
специалната награда на Българското
национално радио – участие в концерт
на Биг–бенда към БНР. В изключително оспорваната надпревара във втора
възрастова група между изпълнители
от 10 до 13г. журито присъди две от наградите за децата от Монтана.
Анна Владимирова взе второто място, а третата награда отиде при Емели
Римпева.
На проведеното събеседване с ръководителите на участниците, журито
даде най-висока оценка на вокалната
школа на ОДК – Монтана, относно
цялостното й представяне. Те подчертаха, че школата се отличава със
собствен стил, начин на изпълнение
на песните, костюми, сценично поведение и присъствие. ■

МЛАДЕЖКИ ДОМ - МОНТАНА
Клубът по
Винг Тчун в
Монтана е
част от EWTO
/European
WingTsun
Organisation/ България, чието седалище за
нашата страна
е в град Пловдив.

Ден на отворените
врати организира
клубът по китайското
бойно изкуство Винг Тчун
На 4 декември т.г. в спортната
зала на партера в младежкия дом
на Монтана се проведоха безплатни тренировки. Всички желаещи
имаха възможност да се запознаят
отблизо с набиращото все по-голяма популярност в България бойно
изкуство. Освен с историята, теорията и принципите, присъстващите бяха запознати и с техники и
начини на реакция и самозащита.
Инструкторите Асен Асенов и
Тодор Луканов разясниха и демонстрираха поведение за избягване
на физически сблъсък, както и
различни ситуации с неизбежна
самоотбрана. Беше обърнато и
специално внимание за начини
на самозащита за жени. Тъй като

Винг Тчун е единственото бойно
изкуство, създадено от жена, дамите със сигурност бяха заинтригувани.
Винг Тчун е китайско бойно изкуство с 300-годишна традиция.
Благодарение на Брус Лий то
става известно и извън пределите
на азиатския континент. Наскоро
се появиха и филми за живота на
легендарния майстор Ип Ман –
учителят на Брус Лий, които много
бързо се наложиха, като хитови
заглавия.
Клубът по Винг Тчун в Монтана е
част от EWTO /European WingTsun
Organisation/ - България, чието
седалище за нашата страна е в
град Пловдив.■
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В “Къщичките” си
имат абитуриенти,
алери и Здравка са
В
двама от обитателите
на „Къщичките” (Преходното

и Защитеното жилища) в
Бяла Слатина. По-особеното
при тях е, че тази учебна
година ще са абитуриенти и
ще са първите потребители
на новата социална услуга,
които ще продължат обучението си във висши учебни
заведения.
Борислав Борисов, управител на жилищата, се
обръща към гражданите на
Бяла Слатина да подпомогнат събирането на средства
за абитуриентските балове
на младежите.
Поводът да потърси помощ е фактът, че Здравка и
Валери са сърцето и душата
на наскоро обособената
малка общност, която се учи
да прави първите си стъпки
в самостоятелния живот
и да очертава пътя си към
бъдещето. Организирани и
всеотдайни, винаги помагат
на по-малките в домакинството за всичко, освен че
са и „главните готвачи”, които често се налага да обучават другите.
Здравка Василева е на 19
г. и учи в Професионалната
гимназия по облекло „Елисавета Багряна” – гр.Бяла
Слатина. Има три сестри и
един брат. Всички са извън
семейството си. Единадесет
години живее в Дома за

да им подадем ръка!
деца лишени от родителски
грижи в Бърдарски геран,
а от април е вече в новите
къщички, заедно с други
деца от преструктурираната
институция, които са навършили 16 години.
Отлична ученичка е и
отсега се стяга за приемните изпити в университета,
защото знае, че доброто
образование ще й помогне
да успее, да изгради живота си такъв, какъвто винаги
е искала да бъде. Все още
не е избрала какво точно
ще следва, но шансовете
като пред всеки млад човек
са много, остава само да

избере кое ще я направи
щастлива. Активната й
ангажираност с БМЧК, обществената й деятелност
и всеотдайност само набелязват възможностите за
евентуална кариера в социалната сфера, но Здравка,
а и приятелите й знаят, че с
каквото и да се захване, ще
успее.
Валери Ангелов е на 19 г.
и също идва от Дома в Бърдарски геран, където е живял 11 години. Учи в 12 клас
на Професионалната гимназия по облекло „Елисавета
Багряна” – гр.Бяла Слатина
с класен ръководител Ири-

на Богоева. Макар никога
да не е живял в семейство,
Валери мечтае да има такова и затова е решил да учи
и след средното образование, за да може да намери
добра работа, която да му
осигури нормален живот.
Избрал кариерата на военен или полицай, той вярва,
че ще успее да се справи с
трудностите, защото не се
страхува от никаква работа,
а за младежите в “Къщичките” е като спасител при
всякакви проблеми – било в
кухнята, било при пералнята или компютъра.
Абитуриентският бал на

Здравка и Валери ще бъде
през май 2011 г. и затова
Борислав Борисов призовава цялата общественост
да се отзове на апела за
подкрепа на идеята да им
помогнем да запомнят своя
бал с обичта и грижата,
която ще получат от хората
в Бяла Слатина. Отивайки
да учат в големите градове,
поемайки по пътя си, винаги
ще се връщат в спомените
си там, където е преминало
детството им и където са
намерили добри хора с отворени сърца и ръка, подадена в труден момент.
■Слово плюс

СЪСТЕЗАНИЕ "ИНОВАЦИОНЕН ЛАГЕР"

тел. 096 306 969

GSM: 0886 922 092

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

30 врачански ученици
вече вървят по пътя на
Бил Гейтс и Пол Алън,
създателите на могъщата
“Майкрософт”. Не е мечта
или фантазия. Учениците
от 10 и 11 клас в специализираните паралелки
по бизнес и мениджмънт
на СОУ “Васил Кънчов”
направиха своите първи стъпки в бъдещето,
представяйки иновационните си проекти. Разпределени в 7 отбора, те
участваха в състезанието
“Иновационен лагер”,
на което демонстрираха
своите продукти и услуги.
“Иновационен лагер” се
организира от фондация
“Джуниър Ачийвмънт
България” и е по повод
Световната седмица на
предприемачеството у
нас.
Врачанските средношколци успешно издържаха първия тест, като
и седемте отбора предложиха изключително
интересни инициативи.
Те отговориха успешно и
на въпросите на журито
с председател директора
на училището Димитър

30 ученици - една
стъпка в бъдещето
Марков, както и на найактивния им опонент
- председателя на училищното настоятелство
Илиан Нисторов.
В предложенията на
отборите имаше сайт за
социална мрежа за връзка между тийнейджъри,
между подрастващите
и родители, на който те
да получават отговори
на вълнуващи ги въпроси, разработен от отбор
“Нова идея”. Отбор “Скуу
груп” предложи също
сайт за намиране на
работа и консултации
за възможности за заетост на ученици от 16 до
18 години. Атрактивна
напитка на билкова основа, плодови сокове и
витамини, която да ни
отърве от главоболието и
лошото настроение след

махмурлук с името “Вълшебна лекота”, предложи
отбор “Фаворит”. “Нещо
невиждано досега” са
нарекли идеята си учениците, разработили предложението за обувки, с
менящ се според тоалета
на жената или на мъжа
цвят и с възможности за
различна височина на
токовете. Нов вид кроасани, които да заместят
познатата на Европа от
1686 г. вкусотия, на основата също на енергийни
съставки и витамини, с
възможност да се ползва
и от диабетици, е хрумнало на отбор шест.
Отборът първенец, който вече има правото да
се включи в голямата национална надпревара, е
отбор “Нова генерация”,
предложил екологични

билбордове и велореклама. Билбордовете
ще бъдат изработени
изцяло от екологични
и рециклирани материали. На второ място
журито, в което участва
и представител на банките, класира “Даимант
93”, демонстрирал ново
поколение операционна
система за преносими
компютри със сигурна
съвременна защита, подходящ за работа в банковите институции. Журито
хареса много и предложението на “Иновации
в бъдещето” с техните
изключително интересни
и уникални, менящи се
според случая цвят и
височина обувки, като
едно екстравагантно, но
не и невъзможно бъдещо
производство.■

Цветно

Маркашница
- Лунната долина
на Белоградчик
Ангелина Йотова
и Екатерина Савчева
Прекрасни са Белоградчишките скали, но има
една малка, скрита между скалите и хълмовете
долина, която е обсебила сърцата на много хора
и тя е станала пристан на тяхното спокойствие,
съзерцание и обич, подплатени с върховното
удоволствие от труда на лозаря. Тази омайна
Лунна долина е Маркашница. С витите си лози,
розовите скали и зелените борове, прегърнали
лозята, тя няма равна.
Тук слънцето изгрява с великолепието на
Огъня и обагря с розов блясък скалите. Лозите
блестят с огърлици от капчици роса, а в дерето
бълбука, разказвайки своите небивалици,
поточето, което дава прохлада и отмора в
горещия летен ден. Августовските звезди тук са
толкова големи, че ти се струва, че можеш да ги
докоснеш с ръка.
А птиците събуждат най-дълбоките ти „скрити
чувства към доброта, красота и родолюбие.
Още в началото на XIX век тук, между лозята,
се издигат малки непретенциозни вилички.
Цели фамилии от най-първите граждани на
Белоградчик прекарват тук летния си отдих сред
живописните скали и китни лозя. И долината се
изпълва с живот и радост.
Известни за времето си софийски и видински
фамилии наемат квартири и вили, за да прекарат
лятото в Маркашница на лов, риболов на реката
или на прохладни „журове“ - това, което младите
сега наричат „купон“.
Грамофоните /с фуния/ раждат бурно веселие,
а руйното вино и ракийка с локум добавят своя
привкус и настроение.
Имотният Цеко Главчев помага на сестрите си
да създадат свои имоти и целият род е стъпил
здраво под трите т.нар. Главчеви камъни.
Така се нарояват сем. Забунови, сем.
Рангелови, сем. Барбулови, сем. Банкови,
сем. Ангелови, сем. Главчеви. До тях е Коста
Илиев, а долу край пътя - Кордови, Михайлови,
Скакалечкови, Петрушеви.
По време на бомбардировките Маркашница
отново е убежище на приятели, близки и
роднини, дошли от София, Видин и другаде.
По-късно израстват все нови и нови вилички
и идват нови стопани - Г. Тодоров - „Широко
сърце“; Герасимови, Ал. Тодоров, Бързията
и други. Маркашница става малък оазис на
приятелства, дружелюбие и добросъседство.
Тя расте и се разхубавява, приютявайки все
нови и нови собственици - Първанови, Живкови,
Божинови, Стоянови, Балушеви, Тошеви,
Димитрови, всички те грижовни стопани, чиито
врати са отворени за приятели и гости.
За тях може да се разказва дълго.
Например Симеон Банков –възпитаник на
Военното училище на Н.В, художник, пеизажист
и картограф, прекарал 2 години като пленник
на о-в Корсика, намерил смъртта си на о-в
Белене. Проф. Балушев и семейството му, проф.
Божидар Попов, лесничеят Петруш Петрушев,
д-р Тодор Вълов, проф. Багряна Попвасилева
- Беланже, описала живота в Маркашница в
книгата си «Съдби», която всяко лято прелита
от студената Канада, за да потъне в омаята на
родния край.
Тук е тичала и играла Сесил Каратанчева,
внучка на Георги Найденов, който описва
красотите на родния край в Пътеводителя си
за Белоградчишките скали. Много са хората,
преминали Долината, и всички те свързани
с една голяма любов и привързаност към
Маркашница.
Празнуването на Трифон Зарезан тук е
събитие, на което би завидял всеки кът от
българската земя. Нито кризи, нито каквото
и да е събитие могат да намалят или изтрият
обаянието му. Щом стъпи тук, човек се чувства
свободен, добър и щастлив, свързан с майката
природа.
Ще идват нови и нови хора и поколения и нека
всички пазим това, което поколения преди нас
са сътворили, за да остане Маркашница чиста,
приветлива и гостоприемна.
Да я предадем на поколенията все така
красива. И обичана ! За да може по слънчевите
й пътеки да тичат и играят нашите внуци и
техните деца !■
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- Тя се казваше Марлен Ломбардо – приказ- с розови плочки. Когато се обърнах, мулатката
ва ми вахтеният моряк. – Беше миньонче. Ако беше гола. Мина на пръсти покрай мен, влезе
не ме е излъгала, на двайсет и две...
в банята и пусна душ. Сребърните зрънца на
Запознахме се в едно барче „Лъв стори” –
водата се плъзгаха по стегнатото й канелено
„Любовна история”. „О”-тата на фирмата му
тяло. Аз легнах и тя се пъхна при мене влажна
бяха нарисувани като сърца и устни.
и топла, ухаеща на сапун...
Когато влязох вътре, в ъгъла седяха няколко
След десет минути нямаше какво да си камулати – без да мръднат. Като статуи. Момиче- жем. Все пак говорехме. И двамата знаехме
тата бяха четири – трите бели и една мулатка. по няколко думи от няколко езика. Каза, че
Мулатката стана и ми поиска цигара. Дадох й
има две деца – момченце и момиченце. Казах
и тя седна до мен. Когато й поднасях огънче от й, че не съм женен. „Ти си нежен и трябва да
запалка, тя докосна
се ожениш”, посъверъката ми – пръстите
тва ме тя. Съгласих
й бяха студени. Касе тогава, но сега
зах й това. Тя улови
знам, че няма да се
лявата си гръд и се
оженя скоро. И я цеусмихна: „Сърцето ми
лунах – за първи път.
е горещо!”
Станахме, аз осСлучва ми се за
тавих парите на
първи път и почнах да
масичката, бяха три
треперя дали ще стабанкноти. Тя ги взе,
не. Поръчах й едно
преброи ги, извади
питие: джин с кола
портмоне от чантичи парче лед. Сервиката си, върна ресто
тьорката го донесе
и поиска гребен. Даи й подаде зелено
дох й.
Разказ от
жетонче – явно в кокТогава си помислих
Никола Радев
тейла нямаше джин.
и ме обзе срам и
Това, изглежда, е за
отвращение от себе
наем, дето ползва
си: колко сито съм
Никола Радев е розаведението.
гледал жените, които
ден през 1940 г. в с.
Попитах я колко
са идвали при мене,
иска. Тя каза. Не беше Левски, Варненско.
как не съм ги ценил
е Литемного. За хотела тряб- Завършил
и обичал и как подло
ратурния институт
ваше да платя отделне съм ги искал!... И
„Максим Горки” в
но. Гризеше ме срам
се сетих, и още поМосква. Служил
е
и любопитство. Не
вече ме досрамя за
във военноморския флот в Параходство „Българбях сигурен в себе си ски морски флот” като първи помощник-капитан.
мъжкото перчене...
и помислих, че нищо
Излязохме от хоПлавал е във всички райони на Световния океан.
няма да излезе от цятела, спряхме на
Работил е още като журналист и книгоиздател –
лата работа... Но тръг- 10 г. е бил директор на „Профиздат” и 8 на „Земя”.
средата на улицата.
нахме – хотелът не бе От 1999 г. до 2003 г. е председател на Съюза на
Момичето някак си
далече. Там платих на българските писатели. Автор е на 14 книги в 29 изми стана близко, нанякакъв негър и той ми дания. Между тях са „Маримани”, „Море на вторите
ведох се и отново го
даде ключ. Тя го взе от бащи”, „Истина без давност”, „Залезът на морските целунах. Тя ми бламене и тръгна по кори- вълци”, „Седмото весло”, „Когато Господ ходеше по годари. Под уличната
земята”. Има преведени книги на немски, унгарски
дора. Беше в дънки и
лампа кадифената й
и руски. Носител е на международната литературна
син пуловер – мохер.
кожа блестеше.
награда „Михаил Шолохов” (Русия), националната
Когато влязохме в
Тръгнах и на ъгъла
награда „Академик Людмил Стоянов”, както и на
стаята, тя заключи и
хвърлих
гребенчето.
голямата литературна награда „Варна”.
ме прегърна. ПостоПосле видях такси и
яхме така и аз промахнах с ръка.
дължавах да треперя. Съжалих, че не бях пил
Седнах в колата, отпред на стъклото шоникакъв алкохол.
фьорът си бе залепил гола жена – изрезка от
Огледах стаята – вратата на гардероба зесписание. Беше майсторска снимка, загледах
еше и оттам се подаваше шарена завивка.
я и за да не повърна, свалих страничното стъкВляво масичка с огледало. На масичката – две ло – отвън ме лъхна свеж въздух и аз задишах
кърпи. Леглото – двойно, подът – застлан с
с отворена уста...■
тютюнев мокет.
(Разказът е от книгата "Седем ключа
Отидох до банята и надникнах: облицована
на вода", ИК "Труд и право", 2010 г.)

Лъв
стори

Шахматистка
от Младежкия дом
в Монтана с
награда от турнир
Мариета Найденова
Виктория Цекова от Клуба по шах при
Общински младежки дом - Монтана
спечели специалната награда от открития турнир по шах „Мемориал Михаил
Кантарджиев” в град Лом. Близо 50 привърженици на шаха премериха сили в
хотел „Трансимпекс Лом”. Състезанието
се проведе в седем кръга по швейцарска
система. Талантливата 17-годишна монтанчанка записа три победи, две ремита
и две загуби. С този резултат тя се нареди на 11 място в генералното класиране
и на първо място при жените.
Турнирът бе организиран от Българската федерация по шахмат и Община
Лом. Той бе посветен на родения преди
100 години в Лом Михаил Кантарджиев – държавен шампион по шахмат за
1937 г. и достойно представил България
в шахматната олимпиада през 1939 г. в
Буенос Айрес, Аржентина.■

► 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!

Цветно

БРОЙ 2 (2), 16 - 22 ДЕКЕМВРИ 2010

Димитър Събев
Ако политиците се
ръководеха от дългосрочния
просветен интерес на нацията
и хората, раят вече щеше да е
слязъл на земята. На практика
земята тъне в мизерия и това
днес се дължи единствено
на факта, че политиците
следват своите себични, често
низки интереси и цели. Но
политиците през годините са
се научили умело да използват
лостовете на пропагандата,
така че не само да оправдават
своите действия, но и да
намират подкрепа сред
хората, пленявайки умовете
им в мрежите на своите лъжи.
Тези думи са парафраза
на късните размишления
на Олдъс Хъксли, големият
писател и мислител. Те
са написани преди повече
от 50 години и времето е
затвърдило правотата им.
Намираме се в сърцето
на пропагандна машина и
малцина се освобождават
от масовата хипноза.
Стремежът към независимост
от системата е път, който
също е осеян с клопките на
заблуди, процъфтяващи в
малки лъжливи общности
или в клетката на самотната
подозрителност, виждаща
във всяка ябълка отровна
конспирация.
През иглено ухо...
През иглено ухо минава
пътят на човека, който се
бори да остане адекватен в днешния
свят. Свидетелства за манипулативна
пропаганда валят около нас ежедневно,
като противоречията между
политическите речи и реалността вече
трудно могат да се скрият. А сякаш и
прикриването им вече не е от такава
важност - рецепторите за истина са
притъпени у хората.
Ще изредя само някои от неволните
разкрития, които направих за последните
седмици. Президентът на Чили Себастиан
Пинера, с лице на снимките внушаващо
уважение, говори от страниците на
най-новото издание на The Economist
"Светът през 2011 г.": "Мисията ни през
2011 г. е да променим историята - към
по-добро... (Уау!) Ще градим върху три
колони: политическа - с участието на
гражданите в управлението на страната;
икономическа - със социална пазарна
икономика, отворена към света и вярваща
в индивидуалните свободи; социална - със
силна държава, която ефективно се бори с
бедността и води до по-голямо равенство
и равни възможности".
Междувременно чилийската полиция
вчера смаза с бой, сълзотворен газ и
гумени куршуми съпротивата на местните
жители на Великденския остров,
които решиха да се противопоставят
на плановете на Чили за развитие на
туризма и урбанизацията на техния дом,
изземвайки земи и сгради от изстрадалите
туземци.
Колко лошо нещо е...
информацията
Шумотевицата около WikiLeaks
вероятно до Нова година ще отшуми.
Разкритията не казаха нещо особено
ново, но реакцията на водещи, по
принцип независими и авторитетни медии
към изтичането на дипломатическата
информация беше твърде интересна.
В деня на скандала Deutsche Welle,
ненадминато радио и прозорец на света
към Германия, посвети половин час
в програмата си, задействало цялата
убеждаваща сила на звучния немски език:
колко лошо е да се издава дипломатическа
информация.
Глаголите плющяха като камшици в
ушите и се почувствах като на площад
в Мюнхен през 1933 г. Дни по-късно
в любимия ми The New York Times
прочетох: ужасно вредно е да се разкрива
дипломатическа информация! Ако няма
поверителност, няма да има сключени
бизнес сделки. Без тайни нямаше да има
мир по земята - нямаше да бъде сключен
и Версайският договор, отбелязал края на
Първата световна война, ако преговорите
не се водеха тайно...
Специално примерът с Версайския
договор обаче надали беше най-удачно
подбраният - както с оглед на читателите
от България, така и с оглед на тези, които
са си задавали въпроса защо е избухнала
Втората.

да са добре и тези около нас, а
и онези малко по-далеч от нас.
Мислейки ще разберем защо
е добре да сме културни, а не
само бабанки.
Защо е още по-добре
да поддържаме здрав дух
в здраво тяло. Мислейки
ще разберем, че моралът
не е „божието наказание
за овцете", а онова, от
което можем да черпим
самоуважение. Ще се
замислим за институциите - а
оттам крачката до промяната
е по-малка, отколкото от
заблудата до мисълта.
Сещам се как като момче
се срамувах, че съм много
наивен: вероятно и заради
приключенската литература,
която четях; вътре в мен
често си задавах въпроси това достойно ли е, онова
справедливо ли е, другото
честно ли е? Но гледах да
не показвам вътрешния си
живот, защото ме вземаха на
подбив. В зрелия соц тези
противоречия действително
звучаха наивно, колко повече
по време на прехода.
Но сега сме в друг свят,
в друго време
Димитър Събев е роден
- във времето тук и сега. Пораснахме;
през 1976 г.
видяхме, че можем да имаме някои неща,
Има магистърска степен по
които по-рано изглеждаха недостъпни.
стопанско управление от
Някои отидоха на пътешествие в
Икономическия
Хималаите, други държат
университет във Варна.
собствен бизнес и като
През 2002 г. става там
работодатели имат хора, които
асистент и докторант.
зависят от тях. Трети станаха
Специализира
писатели или журналисти.
икономика на
Инженери, учени,
устойчивото развитие в
финансисти, барабанисти
и китаристи, началници:
Германия.
пораснахме. А изглежда
Автор е на студията
младежта днес стига по-бързо
“Свободни размисли
от нас до житейските изводи.
върху възела на
Затова може би си
размяната”. През 2006 г.
заслужава много от хората,
започва работа в София
които мислят, че имат
като икономически
адекватен поглед към света, вместо да
журналист и главен редактор
засипват интернет форумите със злъчните
на сайта Money.bg, след това
си истини, да започнат да се изживяват
– Връзки с обществеността
и наяве като апостоли на истината.
на Българската търговскоЗапочнете действително да убеждавате в
промишлена палата.
истината, в която вярвате, хората около
Наскоро от печат излезе първата
себе си.
му книга "Унизената земя".
Средният брой на социалните контакти
в съвременния комуникационен свят е
самите, сгъстявана от нас самите.
изчислен на около 125. Ако успеем да
свалим превръзките на очите само на
Няма централно управление,
хората около себе си, мутро политиката
което - като в повестта на Стругацки
и комунистическата поквара скоро ще
"Обитаемият Остров" - можем да
станат невъзможни в нашата страна.
взривим, за да спрем излъчването на
пропаганда и контрол. Няма някой, когото Но по-важното, тръгнали по този път,
можем да премахнем и животът да тръгне истината ще стигне до нас самите. Защото
опитвайки се да убедим някой според
начисто и в щастливо русло. Властта е
нас заблуден, виждаме колко струват
невронна мрежа, а не сърце.
собствените ни аргументи. Ако не искаме
Няколко десетилетия по-рано великият с право да ни се присмиват, няма да
сънародник на Хъксли, Джон Кейнс,
останем учители по лов на дракони. Не
заявява по повод подозренията за
се берат добри плодове от лошо дърво и
глобален заговор на банките, уж довел до лоши плодове от добро дърво.
Голямата депресия: де да имаше заговор
Противно на релативистите, за мен
на банките! Де да бяха банките толкова
светът, в който живеем, е не само свят,
предвидливи, организирани и способни
какъвто желаем да видим, а и свят,
за сътрудничество, че да се разберат
какъвто си го направим. Знаете ли, една
за нещо толкова дългосрочно - казва
година пътувах с трамвай по булевард
Кейнс. Банките реагират първосигнално,
„Христо Ботев", покрай „Син Сити"; там
но обичат да поддържат около себе си
е паметникът на Христо Ботев, а пред
усещане за тайнственост - и затова никога паметника една година наред лъщеше
няма да оспорят, че са се наговорили.
табела: "Тази градинка се поддържа с
Но случаят не е такъв. Банките действат
любезното съдействие на Син Сити".
хаотично.
Който не знае, това е чалга дискотека,
в превод означава „град на греха".
Ще познаете и
Табелката закриваше надписа на Ботевия
истината ще ви освободи
паметник, изпъкваше пред образа на
Тоест, ние сами създаваме условията
поета и беше наистина чалга - в смисъл
за магията, която ни държи заспали. Като
арогантна, поставена да възмущава и
спящи красавици, ние сами сме си уболи
скандализира "нормалните".
пръста. Няма смисъл да чакаме принца.
Този, който ругае, но нищо не прави...
Някои се опитват - сред тях и авторът Виждах табелката от трамвая и
сами да се освободят от заблудите. Но
това не може да стане с тотално социално започвах да ругая. Исках да скоча и да я
счупя, но не го правех, за да не закъснея
изключване, тъй като цялата човешка
за работа. Един ден видях, че табелката
история е вътре в нас и ни предизвиква.
е силно изкривена, сякаш дълго е била
Освобождението не може да дойде с
е блъскана с нещо тежко. След седмица
бягство в чужбина или на село, защото
табелката беше поправена. След месец
докато не погледнеш проблема в лицето,
беше демонтирана. Тогава кмет на София
ти продължаваш да тънеш в заблуди. А
беше сегашният министър председател,
нерешеният проблем ще се завърне.
когото - след Едвин Сугарев - съм склонен
Пътят на освобождението, който е
да заподозра в по-близки отношения с
известен още на Томас Джеферсън и е
чалгата, отколкото би било приятно на
познат от непокорни умове като Джон
правителствената пресслужба.
Кейнс, Олдъс Хъксли и Ноам Чомски,
За мой срам, мисля, че този, който
разбира се също от Карл Юнг и от много
други, е в потъпкването на невежеството. ругае, но нищо не прави, е по-лошият
вариант на този, който нищо не прави,
Ще познаете истината и истината ще ви
защото спи. Днес сякаш не говорихме за
освободи - казва Евангелието.
икономика, а за по-отвлечени неща. Но
Не е трудно, щом започнем да мислим:
мисля, че имаме нещо съвсем реално и
щом използваме умовете си и се
ръководим от здравия си разум - който е в икономическо. Можем да започнем оттам,
сърцата ни. Мисленето е процес: скоро ще че градинката пред паметника на Ботев да
разберем, че за да бъдем ние добре, трябва не се нуждае от почистване.■

Намираме се в сърцето на
пропагандна машина и
малцина се освобождават
от масовата хипноза...

Прочетохме за вас в webcafe.bg

Илюзия
и истина
Втората война е апотеоз на
пропагандата. Всички от една възраст
нататък сме гледали съветски филми за
войната. Аз обаче имам под ръка нещо
доста по-екзотично. Попадна ми сноп
български фашистки списания от 1941/42
година, много качествено списвани, силно
въздействащи. Какво ни кара да мислим,
че откритията на Гьобелс относно
начините за контрол върху умовете на
хората са забравени?
Впрочем Гьобелс се е хвалил, че
методите му се базират на най-новите
американски открития. Още преди
войната в САЩ е работил институт
за пропаганда, а с маркетинговите
проучвания през 1950-те промиването на
мозъци става сериозна наука.
Та във въпросните списания
концепцията за глобализация е развита
в напълно завършен вид. Те внушават:
живеем в един свят, подчиняваме се на
една сила и тя е носителка на прогрес.
От това ще имаме много ползи икономически, културни, туристически
- само веднъж да победим врага и всичко
ще е великолепно. Впрочем фашистите
подробно пишат за разстрелите на
полските офицери в Катин. Дали
разкритията, които днес правят нашите
борци срещу тоталитаризма, отиват подалеч от тези антикварни броеве?
Различният от телевизорите свят
У нас пък в деня, в който, напук на
всички операции на МВР беше пуснат
от затвора д-р Алексей Петров, Европол
пристигна по спешност, за да връчи
дипломи на Борисов и Цветанов за
борбата им с престъпността ("Впечатлен
съм от личната ангажираност на премиера
Бойко Борисов и министър Цветан
Цветанов в борбата с организираната
престъпност"). Това си го припомням едва
ли не всеки път, когато се публикува нова
серия обнадеждаващи статистики на БНБ,
НСИ и Министерството на финансите.
Ако горните примери не са ви навели
на някои размисли, и 33 други да изредя,
ще е безсмислено. Живеем в свят, който
е различен от онова, което се показва по
телевизора. По-различен свят от данните
на НСИ и полираните коментари в
ежедневниците. Светът, в който живеем,
е свят на зли сили. Свят толериращ
безмозъчното, свят на контрола, страха и
принудата.
И сега внимавайте. Съпротивата
директно срещу него е безсмислена,
защото тази принуда е илюзорна. До
голяма степен тя не е персонифицирана,
а е следствие на институциите, които
управляват живота ни.
Това е основната теза на Умберто Еко,
когато в младите си бурни години пише
ироничното есе „Да ударим в сърцето на
държавата". Държавата няма контролен
център, убеждава ни Еко. Властта,
угнетението, страха и заплахата се стелят
около нас като мъгла, създавана от нас
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Слово спектър
►ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

16 - 22 декември
16

Св. прор. Агей.
Св. мчк Марин
17 п Св. прор. Даниил и
св. 3 отроци Анания,
Азария и Мисаил
18 с
Св. Модест, патр.
Йерусалимски.
Св. мчк Севастиан
и дружината му
(Разрешава се риба)
19 н † Неделя пред
Рождество Христово.
Св. мчк Бонифаций.
Св. Бонифаций,
еп. Ферентийски.
Св. Григорий,
еп. Омиритски.
Гл. 5, утр. ев. 8, ап. Евр.
11:9-10 (с. 431) лит. ев.
Мт 1:1-25 (Тип. с. 145)
(Разрешава се риба)
20 п * Св. свщмчк Игнатий
Богоносец.
Св. Йоан
Кронщадски
(Игнажден)
(Предпразненство на
Рождество Христово)
21 в Св. мчца Юлиания и
пострадали с нея 500
мъже и 130 жени
22 с Св. вмчца Анастасия
►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

“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

www. slovoplus. info БРОЙ 50 (758), 16 - 22 ДЕКЕМВРИ 2010

Коледна благотворителна кампания

На 24 декември 2010 г.

за сираците на полицаи

Дядо Коледа

ОД МВР Монтана отправя призив към всички
фирми, организации, учреждения и граждани,
които имат възможност да подпомогнат
Коледната благотворителна кампания на
дирекцията в помощ на 10-те деца сираци
на полицаи

ще спре
шейната си пред

За осма поредна година ОД МВР Монтана провежда благотворителна кампания в помощ на 10-те деца, сираци на починали служители от дирекцията.
Освен от колегите им от ОД МВР Монтана, благотворителност в навечерието
на Коледа ще бъде приета от всички граждани, фирми, организации и учреждения, които желаят да подпомогнат ощетените от съдбата 10 семейства
на починали полицаи. Паричните средства ще бъдат дарени на тържествено
събрание в ОД МВР Монтана на 22-ри декември в навечерието на Коледа.
Дни преди един от най-светлите християнски празници - Рождество
Христово, нека внесем повече радост и топлина в очите на децата, обречени
да израснат без своите истински бащи. Осемгодишните близнаци Мартин и
Светлин, 10-годишният Олег, 14-годишните тризнаци Анна, Таня и Камен и
връстникът им Ангел, 11-годишният Денислав, 18-годишната Анелия и 19-годишният Георги едва ли ще забравят мъжествения пример на бащите си, но
никога няма да почувстват тяхната близост и подкрепа в трудните и радостните моменти от своя живот.
Доброволните дарения ще се събират до 21 декември във Финансова
служба на ОД МВР Монтана, бул.“Александър Стамболийски”№2, ет.1, или
от началниците на районните полицейски управления в градовете Монтана,
Лом, Берковица и Вършец.

хотел
"Огоста"

в Монтана, точно
в

11,00 часа

Всички родители,
които желаят да
зарадват своите
деца по случай
Коледа, могат да донесат предварително
подготвени подаръци.
Справки на телефон:

096/306 310

риск и проява на творчество.
Школските отбори
представяха свои проекти, които журито,
съставено от зам.-директорката и двама преподаватели, оценяваше.
Мотото „Светът във
вашите ръце” на втори
отбор наистина е показателно за учениците и
бъдещата им реализация.

С усвояването на иновационните практики те ще
са напълно подготвени
за проучване на пазара,
предприемане на бързи
и ефикасни мерки в конкретни ситуации, насочени към задоволяване
интересите на потребителите, ще увеличат разпространяването на пазарната
мрежа, което е и крайната
цел. ■Слово плюс

Фирма “Млечен пулс”

РЕСТОРАНТ “ПЕТЛЕТО” МОНТАНА

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

предлага висококачествени
продукти:

Ние готвим за Вас!

☺Кашкавал,
☺"Роле",
☺Топени сирена

Поръчки от 10.00 до 14.00 часа
на тел. 0886 012 373; 0884 997 608

Състезание
“Иновационен
лагер”
и в Монтана

В края на ноември във
Финансово-стопанската гимназия в Монтана
се проведе състезание
„Иновационен лагер”.
Под егидата на „Джуниър Ачийвмънт” трета
поредна година се провеждат мероприятия.
Тазгодишното събитие
има за цел да насърчи
учениците при вземането
на решения, поемане на
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Зарежда търговски обекти
в цялата страна.
За контакти: 0888 72 41 76

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ОБЛ. МОНТАНА
www.boychinovtsi.bg; e-mail: munb@mail.orbitel.bg
п.к. 3430, гр. Бойчиновци, ул. “Г.Генов” №2
тел. на кмета: 09513 / 22 - 36
факс: 09513 / 25 - 84

ОБЯВЯВАМ
Процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост представляващ:
Имот № 891007 в землището на село Громшин с
ЕКАТТЕ 17943, с площ 18,350 дка, с Начин на трайно
ползване “Ливада”, находящ се в местността “Край
Огоста”, категория на земята при неполивни условия - Пета. Имотът е актуван с АОС № 744/15.11.2010
година. Определям начална тръжна цена от 3670,00
лева /три хиляди шестстотин и седемдесет лева/.
Определям стъпка за наддаване в размер на 10 % от
началната тръжна цена и депозит за участие в търга в
размер на 370,00 лева /триста и седемдесет лева/.
Търгът ще се проведе на 11.01.2011 година от 14:00
часа в сградата на Общинска администрация град
Бойчиновци.
Заявления за участие в търга заедно с внесения
депозит ще се приемат до 12:00 часа на 11.01.2011
година в информационния център на общината.
Повторен търг ще се проведе на 18.01.2011 година
с начален час от 14:00 часа в сградата на Общинска
администрация град Бойчиновци при същите тръжни
условия.
Заявления за участие в повторния търг заедно с
внесения депозит ще се приемат до 12:00 часа на
18.01.2011 година в информационния център на общината.
Тръжните документи ще се продават на цена 60,00
лева /шестдесет лева/ в информационния център на
общината.
Оглед на имота ще се осигури всеки работен ден, с
изключение на деня на провеждане на търга в присъствието на представител на Община Бойчиновци.

Любимата Ви храна до дома и офиса!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА

За поръчки под 4 лева - доставка 1лев
Счетоводни
услуги,
данъчни и
осигурителни
консултации
Монтана,
бул. “Трети март” 84
(над ОББ), ет. 5
Тел. 0889/76

33 26;
0886/84 36 82

Извършвам
строителна
дейност:
● шпакловка,
боядисване,
● фаянс и теракот,
● вътрешна и
външна
изолация,
● покриви и други
Тел. 0884 370 769 –
по всяко време,
Веско - Монтана

За набиране на средства
за скъпо струващи
лекарства за лечение на
бъбречно заболяване и
предстояща бъбречна
трансплантация на

Мария Георгиева
Георгиева
IBAN: BG64 UBBS 8002
1078 1601 20 BGN
IBAN: BG88 UBBS 8002
1431 8921 10 UEK
BIC: UBBSNGSF
Благодаря!

Извършвам
всякакъв вид
строителна дейност:

►от шпакловка
до фаянс,
►теракот, изолации
►гипсокартон и др.
Цени с лятно
намаление

Тел. 0888 037235
Димитър Димитров –
Монтана

Продавам
обзаведен
апартамент
64 кв. метра
в Монтана,
“Младост” 1,
бл. 2, етаж 6
(до Флестера)
Цена:
45 000 лв.
Справки на
телефон:

0885/318857

Слово земляци

Първият кмет
на Сумер
Трифон Генов
Трифон Михайлов
Като единственият грамотен човек в Сумер, моят
дядо Трифон Генов при
освобождението от турското
робство за кмет бил назначен той. В продължение на
17 години е кметувал. По
време на този мандат той
построил в двора на черквата основно училище, където
учели децата на две смени
от първо до четвърто отделение. Построил няколко
каменни моста на притоците
на река Шугла, прокарал
улици в селото, раздал по
равно турските земи на
селяните.
Непосредствено след
Освобождението руснаците
останали у нас 2-3 години,
за да научат на държавност гражданите на младата държава.
При разпределението на турските земи станали някои злоупотреби. Някои от кметовете (като българи!) на себе си писали
повече земя. Наложили се проверки от руската администрация.
Като пристигнала руската комисия в Сумер, най-напред поискали да видят колко декара си е записал кметът. Установили, че
той за себе си е писал точно до сантим 2 декара, при това взел
най-лошото парче, дето никой не го искал, тъй като от двете му
страни минавали пътища и добитъкът унищожавал голяма част
от реколтата. Проверяващият го потупал по рамото и казал:
“Браво, молодец!” И дядо ми, когато искаше да ме похвали за
нещо, ми казваше: “Браво, молодец!...” Дядо ми си гледал на
кметлъка с мерак и старание. С брат си Митър живели заедно.
Митър имал 2 дъщери на по 7-8 години. Най-голямата била
тетка Гена, тя ръководела децата. Неговата дъщеря била наймалката. Веднъж, когато останали сами, Гена ги изкомандвала:
“Хайде, деца, да помогнем на нашите да оскубем боба в градината.” Бобът бил току-що цъфнал. Хукнали децата и оскубали
половината градина с боб…
За Великден дядо им бил купил сандалки. Гена казала:
“Обуйте си сандалките и да минем нагоре и надолу в барата!”
Разходили се и сандалите се разлепили. В това време се задал
облак. Гена пак ги изкомандвала: “Вземайте чергите от креватите и да покрием двора, че ще го намокри дъждът.” Рукнал дъжд
и намокрил чергите. Когато дядо ми се завърнал на обяд от
общината, се зачудил. “Кой ви накара да сторите тая пакост?”
“Ние”, отговорили Гена и Гица. Тогава дядо, за да ги накаже,
ги вързал за диреците на сайванта и тръгнал за общината, но се
повърнал. Вързал и собственото си дете за трети дирек.
Вечерта жените се прибрали от работа и що да видят! Бобът
от градината оскубан. Сандалките разлепени. Чергите намокрени. Двете по-големи момичета се смеели, а тетка ми Ката от
страх се била изпуснала до дирека.
Баба ми го сгълчала: “Добре де! Тия големите си наказал,
понеже разбират какво са извършили, а нашето, малкото, какво
разбира от пакост?” "Разбира или не, и то е участвало!" отсякъл
дядо ми.
Когато Стефан Стамболов бил посечен с ятаган посред София, всички негови съмишленици по веригата били уволнени
по български! Уволнен бил от кметството и дядо Трифон. Тогава той станал бакалин. Продавал подкови, синджири, капистри
за добитъка; памук “Медальон” от Англия; шекер и бонбони
и други лакомства за децата; сол, газ и други потребности.
Стоките докарвал от Кутловица и от Враца със собствената си
биволска кола. Със себе си вземал винаги моята майка Цвета,
която била силна по сметките. Най-много търгували с братя
Зонанови от Кутловица. Като позастарял, дядо ми отворил
кръчма. Там посрещнал пролетта на 1823 г. цар Борис III, който
минал през Сумер на път за Враца. В кръчмата на моя дядо се
събирали "нотабилите" – първенците на селото.
Дядо ми беше несменяем църковен настоятел, притроп и
ктитор (дарител) на църквата. Подари дъбовата врата на новата
черква през 1932 г. Затова, когато почина през 1938 г., беше
погребан в двора на черквата. Споменът за първия даскал и
първия кмет на селото е още жив.
(Из подготвената за печат книга “Времена”)

“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
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Оригинални в
ловните приказки
Ловно-рибарската организация в Берковица
през 50-те години на миналия век
Петър Василев
Още при създаването на
организирания лов в България преди повече от 120
години, уставите и законовите положения на организацията бяха поставени
на здрави темели. Затова
тази организация можа да
устои на различните повратности на историята в
нашата страна. Основните
задачи бяха спортен лов,
охрана и възпроизводство
на родната природа. Още
тогава инициатори стават
видни български учени,
ловни деятели. Уместно
ще е да посочим един от
тях, Георги Христович
– “бащата” на ловната
организация, по думите
на инж. Стоян Аврамов,
ръководител на Ловно-рибарското сдружение в гр.
Монтана.
Георги Христович в
своите напътствия, които
и днес важат с пълна сила,
казва: “Един закон може
да е съвършен, обаче без
просветени ловци, проникнати с любов към природата и с дълбоко съзнание за
развъждането и опазването
на дивеча, законът би станал “мъртва буква”. Много
по-важен е онзи неписан
нравствен закон, който
ловецът трябва да носи в
душата си и който ще му
бъде основа за правилно
ловуване. Добрият стрелец не е още ловец, ако в
душата си не е проникнат
от този неписан закон.
Само онзи, който от ранни
години с искрено сърце се
е вживявал в природата и
обича нейните прекрасни
създания, живеещи в горите, полята и водата, само
той може да бъде истински ловец и такъв може
да остане до последните
дни на живота си. Ако не
е проникнат от тази ловна
етика, той ще скита из
поля и гори като моряк без
компас и сърцето му ще
остане вечно затворено, а
очите му никога няма да се
насладят на величествените красоти, които майката
природа му разкрива. Той
ще гледа само да напълни
торбата колкото може повече, ще гледа да изтреби
дивеча, без да го е грижа,
че “рудникът” на дивечовото богатство не е неизчерпаем.” Читателю, помисли защо цитирам тези
думи на нашия “баща”
Георги Христович още на
браздата, както се казва.
Тези напътствия в онези
години бяха приети от
ръководствата на ловната
организация в Берковица.
Председател на Ловнорибарската дружина беше
най-видният берковски
общественик Атанас Тодоров Тенев /брат на Люба
Тенева/, председател на
Околийския народен съвет.
Негови помощници: Игнат
Станишев – секретаркасиер на Околийското
управление на МВР, Владимир Живков, чичо на
журналистката Параскева
Маркова, роден в с. Горна

Лука – един от ръководството на Околийското
управление на МВР, Павел
Еленков – шивач, активист
в ОФ в града, Даци Дживгаро – от ръководството
на шивашката кооперация,
Петър Ненов – от обущарската кооперация, бай Владо Кьосо – Владо Вацов
Йонов от кв. “Беговица”
- “очният лекар” в дружеството, горски работник.
Не на последно място в
актива на дружеството бе
и дядо Марко Истатков от
с. Клисура /с. Бързия/.
След А. Тенев дружеството се оглавява от
зъболекаря Иван Крумов,
Мамбо по прякор, с неговия добър приятел Младен
Младенов – Деко – директор на Търговската школа,
и двамата оригинали в
ловните “приказки”.
Думата ни бе за “очния
лекар” бай Владо Кьосо.
Не случайно Атанас Тенев
се е спрял на този човек и
му е поверил такава “отговорна” длъжност в дружеството. Бай Владо беше
един висок балканджия и
винаги ходеше с брич панталони. Предните му зъби
бяха изкуствени и като се
засмее, те блясваха и му
придаваха една неповторима, завладяваща външност.
С него разговорът е винаги
забавен.
В дружеството, за да
внесат разнообразие в
ежедневието, изпъстрено
с грижи и други трудности, умеят не само да
си служат с известните
ловджийски забавни раздумки, но и да създават
свои. Една от тези шеги е
случаят с “очния лекар”.
Примерно, когато един
млад човек реши да стане
ловец, той подава молба
до председателя Атанас
Тенев. Той написва върху
молбата да се яви пред
“очния лекар” в Беговица
бай Владо да му “реже”
под очите, за да има точен
мерник в лова. Кандидатът
се чуди как така ще му
режат под очите и започва
да пита старите ловци, кой
кого срещне, страшно ли е.
Те му отговарят, че те са
минали при “очния лекар”
и не е толкова страшно.
А те един на друг казват
за случая с въпросите на
кандидат-ловджията и се
смеят до захласване как
се лъже млад ловец. А
“очният лекар” в Беговица
преглежда новия ловец и
какво му говори и прави,
само те си знаят, но като
излезе, младият разказва и
той, че не е много страшно и т.н. Шегата стига и
до гражданството, където
също се получават забавни разговори.
На един ловен излет,
след като са преминали
голяма част от обедния
разговор, Владо Живков
стана и каза: “Ние всички
тук сме се събрали все
грамотни и нагоре, но
вие не знаете, че “куче се
пише с “е” двойно /ђ от
стария правопис/. Всички
учудено се гледат, Владо

повтаря: “Куче се пише с
“е” двойно.” Чак тогава започва смехът на тази шега
на Владо Живков. И много
още са забавните приказки
между ловците. Но останалите хора не остават
настрана и те се шегуват с
ловците.
По какво ще познаеш, че
този собственик на къщата
е ловджия. Ами по това, че
и вратник няма на двора
му, оставил си домашната
работа и тръгнал по акъла на куче. Друг път ни
срещат хората и ни питат:
“Абе, какви ловци сте,
дивите свине изядоха царевиците на хората, а вас
никъде ви няма.” Разбира
се, весели шеги.
Не по-малко са и ловджийските лъжи. Нали в
гората ловецът е сам със
своето куче, а то не може
да говори и той с развързани ръце лъже, каквото му
дойде на ума за успехите
му.
Не случайно някога известен германски големец е
казал: “Най-много се лъже
след лов и преди избори.”
Дружеството, под ръководството на Ат. Тенев,
провеждаше голяма обществена дейност. В края
на всяка година провеждаше томбола с участието на
всички ловци от околията
със свои трофеи, еленови
и сръндашки рога, лисичи
кожи, от белки, златки,
замразени зайци, фазани,
яребици. Цялото гражданство се стичаше и изпълваше докрай големия салон
на читалището с много
шеги протичаше всичко

това, а накрая за още повеселата част за хора и
танци за всички.
Големи бяха грижите
за опазване на природата.
Всяка година се отчитаха
отстреляни по 10 вълка,
лисици, предимно от бай
Качо, ловния надзирател,
и други.
В моя спомен стана
дума и за дядо Марко от
Клисура. Той беше роден
за ловджия. Беше един не
едър на ръст човек, навършил 90 години, облечен
с бяло даранче, бели беневреци, калпак. С големи
бели мустаци и брада,
раздвоена на две като мустаците.
Винаги като говореше,
накрая римуваше думите.
Така го знаят клисурчани.
Като излезе на площада
пред паметника с лъва,
започва да реди: “Стрелял
съм по толкова мечки, вълци, лисици, сърни и зайци,
но не съм стрелял по лъв.”
И бум с ловната пушка в
лъва на паметника. Друг
път: “Виждате ли момчето
/като сочи с пръст себе си/,
то е ловувало с царчето.”
Цар Борис ������������������
III���������������
научил за великия ловец дядо Марко и
идвал на лов в Клисурския
балкан, като отсядал във
вилата на горското стопанство на Петрохан. Голяма
ловджийска находка беше
дядо Марко, който надживя
стоте години.
Ето така живееха ловците на Берковското ловно
дружество. Веселяха освен
себе си, и гражданството
на града, взаимно се уважаваха.■
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