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На 4 октомври  т. г. в почивния
съботен ден работниците и служи-
телите от завода за дросели се съб-
раха в двора зад
административната сграда. Това
не е предишният заден двор, обра-
съл с бурени и трънаци. Освен мо-
дерната нова сграда със
съблекални, тоалетни, душове и
зала за фитнес, с топла връзка към
производствените халета е облаго-
роден целия двор. Към сградата
водят асфалтирани алеи, красиви
зелени площи с цветя, декора-
тивни храсти и млади дръвчета. 

„Това е инвестиция, направена в
следствие на политика, насочена
към хората. – Каза г-н Анатоли
Димитров, изпълнителен дирктор
на „Електростарт” ЕАД – Строе-
жът е предприет след проучване

мнението на работниците, в което
заявяват, че имат нужда от подоб-
ряване на битовите условия.

Г-н Димитров изказа благодар-
ност на хората с най-голям принос
за успешното приключване: инж.
Йордан Томов, ръководител на
проекта, Софрон Павлов, техни-
чески ръководител, Иван Календе-
ров. Честити битовата сграда и
изказа надежда с нея да е подарена
поне една усмивка на тези, които
ще я ползват.

Кметът на общината г-жа Боряна
Бончева-Лечева честити новата
придобивка на работниците. Тя
подчерта, че с построяването на
новата битова сграда и озеленява-
нето на двора „Електростарт” има
вид на модерен европейски завод
и създава добро впечатление на

входа на Вършец.
Прочетен бе поздравителен

адрес от областния управител
Тодор Върбанов.

Тържествен водосвет направи
свещеноиконом Петко Балджиев.

Да споделят радостта от придо-
бивкта дойдоха общинските съ-
ветници: Кирил Аргиров, Олга
Яничкова, Николай Коновски, д-р
Румяна Дамянова, Иван Лазаров,
началникът на РПУ – Вършец –
Петър Давидов и други приятели
на завода.За доброто настроени
допринесе музиката, изпълне-
нията на мажоретния състав при
Общински детски комплекс.
Имаше и питка с мед, и шампан-
ско.

Юлия АНТОНОВА

ОТКРИТА Е НОВА БИТОВА СГРАДА
И ОБНОВЕН РЕМОНТЕН  ЦЕХ- 01.10.2008 г. от 14.00 ч. в

кметство Спанчевци
- 02.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Драганица

- 03.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Черкаски

- 06.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Д. Озирово

- 07.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Г. Озирово

- 13.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Стояново

- 14.10.2008 г. от 14.00 ч. в
кметство Д. Б. Речка

- 14.10.2008 г. от 16.00 ч. в
кметство Г. Б. Речка

- 15.10.2008 г. от 14.00 ч. в кв. За-
ножене

В срещите ще участват предста-
вители от Общинска администра-

ция: г-жа Боряна Бончева – Кмет на
общината, Секретарят, Началникът
на кабинета на кмета, Гл. юрискон-
султ, Началникът на отдел „Устрой-
ство на територията” и
специалистите по „Земеделие, гори
и екология” и „Социални дей-
ности”. Те ще изслушат и отговорят
на поставени от гражданите въ-
проси.

В приема ще участват и служи-
тели на РПУ – Вършец, Общинска
служба земеделие и гори, ВиК, Ди-
рекция „Социално подпомагане”.
Записването на желаещите да пос-
тавят своите или на населеното
място проблеми може да стане при
кмета или кметския наместник.

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДРАГАНИЦА

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА СЪБОР
Жителите на село Драганица с удоволствие съобщават, че на19 ок-

томври т. г. /неделя/ - пръвата неделя след Петковден – ще се проведе
традиционният общоселски събор в село Драганица. Добре дошли
сте! 

Георги СТАМЕНОВ
ЧЕРКАСКИ

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
На 1 октомври направихме общоселско тържество, посветено на

деня на възрастните хора. Кметът Иван Павлов отправи приветствено
слово, певческата група от Заножене, под ръководството на Лили Ива-
нова изнесе концерт. Не им отстъпваше и групата за народни песни
към читалище „Просвета” в село Черкаски. После имаше  малка по-
черпка.

Иван ПАВЛОВ
продължава на 3 стр. >>>

ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА

Д-р Румяна  Трифонова Дамянова
е зодия скорпион. 
Завършила е Медицинския универ-
ситет в Плевен.
Има специализация по Неврология
в Плевен и София.
Работи във Филиал за спешна ме-
дицинска помощ- Вършец.
Омъжена с две деца. Синът -
Станислав е ученик в девети клас
на английската паралелка, а дъ-
щерята – Нели в пети клас.
Д-р Дамянова е съветник от лис-
тата на „Герб”, председател на
Комисията по здравеопазване и
курортно дело.

Юлия Антонова: Работата в
Спешна помощ не е ли много
тежка за жена, защо я избрахте?

Д-р Дамянова: Работата в
Спешна помощ е истинската ле-
карска работа. Натоварена е, за-
щото дежурствата са по

дванадесет часа.  Много е отго-
ворна, защото понякога трябва да
вземеш решение, от което зависи
живота на човек. Но е интересна и
носи удовлетворение.

В почивните станции във Вър-
шец лекарят работи с три-четири
заболявания и се специализира
само в една област. В спешна
помощ всеки ден се среща с раз-
лични случаи и обогатява зна-
нията и опита си. Има поглед над
цялото население. Поддържа кон-
такти с много хора и може да про-
следи развитието на болестта и
след приключването на дежур-
ството си.

Най-тежки са катастрофите и
авариите, имала съм случаи с фа-
тален изход. Раждали са се и бе-
бета на мои дежурства. Едно дори
е кръстено на мен -  Румяна. Има
някои странни закномерности –

преди време имаше за цялата го-
дина седем ухапвания от змия –
случиха се все по време на мои де-
журства. 

Работата в стресова ситуация ни
учи да не губим присъствие на
духа. Тогава човек разсъждава по-
трезво и взима правилни решения.

Малко са случаите на напуснали
от Спешна помощ, вкуси ли човек
от тръпката, иска да я работи тази
работа.

Ю.А.: Каква е организацията
на работа  в Спешна помощ,
какво може да се направи, за да
се облекчи натоварването. Как
се отразява въвеждането на те-
лефон 112?

Д-р Р. Д.: Дежурим в екип –
лекар, фелдшер и шофьор. Ако
има повикване от селата заминава
шофьора  с лекаря или фелдшера.

продължава на 4 стр. >>>

Д-Р РУМЯНА ДАМЯНОВА: „КАТО ЗАПАЗИ ПРИСЪСТВИЕ НА ДУХА,
ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА ТРЕЗВО И ВЗИМА ПРАВИЛНИ  РЕШЕНИЯ”

ЗАВОД  „ЕЛЕКТРОСТАРТ”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Анатоли Димитров открива битовата сграда

Новата битовата сграда
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На 10 октомври в Монтана се състоя от-
четно-изборна конференция на регионалния
съвет на Конфедерацията на независимите
синдикати в България. В Монтана се съб-
раха председателите и представители от
структурите на КНСБ в Монтана, Лом, Бер-
ковица, Вършец, внушителната група на
Съюза на българските учители, лекари, ра-
ботници и служители от различни бран-
шове. Заедно с д-р Желязко Христов
пристигнаха двама негови заместници, чле-
нове на синдикалната централа, Пламен Ра-

дославов, председател на синдката на здрав-
ните работници.

Във встъпителното слово д-р Христов на-
прави кратък анализ на възможните послед-
ици за България от световната
икономическа криза, срива на фондовата
борса, стагнацията на производствения сек-
тор. Той подчерта, че конфедерацията
твърдо стои зад искането минималната ра-
ботна заплата да стане 260 лв.

Учстниците в конференцията поставиха
проблеми и зададоха въпроси за възмож-

ностите и начините за подобряване на орга-
низационната работа.

Пламен Димитров говори за начините за
финансиране на регионалните структори, за
проектите, по които работи КНСБ, обуче-
нието на кадрите и Синдикалната взаимно
застрахователна кооперация, която фун-
кционира от три години.

След кратък коментар на досегашната ра-
бота и отчет на ревизионната комисия, кан-
дидатите за председател на регионалния
съвет се представиха пред конференцията,

отговориха на зададените им въпроси.От
шестимата кандидати един се отказа непос-
редствено преди конференцията, Силвия
Александрова си направи отвод. С 26 гласа
от 44 участници в конференцията за предсе-
дател на регионалния съвет на КНСБ в Мон-
тана бе избрана Мария Лазарова. За
заместник-председател на обществени на-
чала бе избрана  Енеза Ангелова. Избрани
бяха членовете на регионалния съвет.

(Соб. инф.)

Уважаема редакция, искам чрез

страниците на нашия Общински

вестник да изкажа своята най-искрена

благодарност към учителката Бояна

Александрова Тодорова-Митрова,

бивша директорка на вече закритото

училище  „Христо Ботев” в с. Долно

Озирово.

Поводът за благодарността ми е

следният:

Имам внучка Микаела, която заедно с

родителите си – дъщеря ми и зет ми,

които от доста години живеят и работят

в Испания. Естествено там расте и учи

и моята любима внучка с изключение

на кратките ваканции, през които е при

нас в с. Долно Озирово. Към госпожа Б.

Тодорова се обърнах с молба да се

опита, да научи на български правопис

и правилен говор моята внучка. За моя

най-голяма радост тази жена само за

един месец успя да научи детето ни  на

българско четмо и писмо, което е и

повод за моята и на семейството ни

най-искрена благодарност!

На г-жа Б. Тодорова-Митрова от сърце

желая много здраве и професионализъм

в ежедневната и отговорна работа с

нашите деца, вече като техен

възпитател в СОУ „Иван Вазов” гр.

Вършец.

Благодаря ти Боби! Да си жива и

здрава!

09.10.2008 г.                  Цецка  Цветкова 

с. Долно Озирово

До г-жа Иванка Николова
Петкова

Уважаема  г-жо Петкова,
Редакционната колегия с радост
научи, че навършвате 75 години.
Поздравяваме ви с щастливия
юбилей. Желаем ви крепко здраве,
бодрост и силен дух за радост на
семейството и съгражданите си.
Още дълги години да бъдете верен
читател и колекционер на
вестник „Вършец”!

ОТ РЕДАКЦИОННАТА
КОЛЕГИЯ   
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СПАНЧЕВЦИ

ПРИКЛЮЧИ ИЗОГРАФИСВАНЕТО НА ЧЕРКВАТА
През това лято приключи изографисването на новопострое-

ната черква и бе разплатено извършеното до сега.

На всички прави неприятно впечатление неасвалтирания

участък от пътя през село Спанчевци. Вече можем да съобщим,

че е избран изпълнител за подмяна на водопровода и преас-

валтиране.

Правим ремонт на кметството.

Румен СЛАВЧЕВ

ДОЛНО ОЗИРОВО

РЕМОНТИРАХМЕ  ДЕТСКАТА  ГРАДИНА
Със собствени средства ремонтирахме детската градина.

Направихме основен ремонт на покрива на кметството и ре-

монт на сградата. Продължава строителството на храма.

Важен проблем, който засяга не само Доло Озирово, а и

други села в общината е недостатъчният брой съдове за съби-

ране на сметта. Искаме да бъдат доставени още контейнери, а

ние ще започнем да приемаме молби от гражданите за кофи за

смет. Може поне през летния сезон да се промени графика и

БКС да извова сметта на десет дни. 

Искаме и чрез страниците на вестника да разясним на съг-

ражданите си, че раздаването на помощите от „Червен кръст”

не е политика на общината или отделния кмет. То става по спи-

съци съставени от Социални грижи и то от предходна година.

Кметовете са само доброволци, приели да съдействат на „Чер-

вен кръст”.

Подготвяме отоплена стая, в която децата да чакат училищ-

ния автобус.

Ангел ПЕТРОВ

ГОРНА БЕЛА РЕЧКА

На 7 септември осветихме ремонтираната камбанария.

Валери  МИЛЧОВ

ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА

На 26 октомври – Димитровден ще се състои традиционния за

селото курбан, в чест на св.Димитър Солунски.

Димитър ЕЛИСЕЕВ

СТОЯНОВО

На 3 септември с тържествен ритуал бе осветена монтираната

камбана. 

Издадено е решение за строеж на отводнителен канал. Про-

блемът е много сериозен. При всеки по-силен дъжд мазетата

се наводняват.

Ася СТАНЧЕВА

ВЕСТИ ОТ СЕЛАТА

На 25 септември 2008 г. най-въз-
растният гражданин на Черкаски
навърши 90 години. Дядо Кръстьо
се радва на добро здраве, работи
по двора, сече дърва. Целият му
живот е преминал в усилен земе-
делски труд. Участник е в Оте-
чествената война, отличен с орден
и медали.

За рождения си ден дядо Кръс-
тьо получи поздравителен адрес
от кмета на общината г-жа Боряна
Бончева-Лечева с пожелание за
добро здраве, силен дух и хубави
мигове.Той получи цветя и под-
аръци. Поздравен е от кмета на
Черкаски, от роднини и съселяни.

Искахме да представим щастли-
вия юбиляр със снимка и го посе-
тихме в дома му. Нарушихме
следобедната му дрямка и ни
стана малко неудобно, но той с го-
товност ни позираше ту тук, ту
там из красиво подредения двор.
Синът – Трифон и снахата най-
много харесаха снимката пред ре-
монтираната стара къща. Дядо
Кръстьо разказа, че през целия му
живот го е крепяла работата и
връзката със  земята и родното
място.

А дворът на къщата наистина ни
впечатли с много зеленина, цветя
и удобства за работа и отмора като
повечето селски къщи, но и не
точно като тях. Тук има и зелена

морава, и водоскок , алеи , и деко-
ративни фигури от дърво. Оказа се
, че всичко е изработено от сина на
дядо Кръстьо – Трифон Езекиев.

„По професия съм майстор на
ВиК инсталации и зидаромазач,
затова обичам всичко сам да си
правя и в къщата, и в двора. На
младини живеехме в Монтана. То-
гава излязоха на мода металните
камини. Като я видях в магазина
казах на жена си „Аз мога да я на-
правя.” Взех ламарина, разкроих,
срязах я, заварих и я направих.

Първото нещо, което съм на-
правил е струг за дърво. После –
рендовална, банциг, шлайф – все
моя изработка.

Дървото е моето хоби. Дърве-
ните фигури – пластиките, които
вижданте са направени от пърчета
дърво, корени на дървета и лози.
Намирам ги сред природата. Виж-
дам красотата в тях, обработвам
ги и разкривам скритите фигури.

„Телеца”  например, го намерих
в двора на завода,  докато чис-
техме плочи. Обработих го на
място. Сега всички му се радват.

Обикновено българска село,
обикновено семейство, обикновен
човек и много талантлив. Умеем
ли да ценим хубавото, което
имаме.

Ю. ИЛИЕВА

ЧЕСТИТА  90-ГОДИШНИНА НА
КРЪСТЬО ЕЗЕКИЕВ!

Телец

Птица
в полет

Исус

Съборът на
Драганица набли-

жава, а сега уси-
лията са насочени

към прибиране на
реколтата
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Разговаряме с новоназначения управител на Медицински
център – Вършец д-р Юлия Бъчварова

Не съм писала писмо от години, но се реших да пиша на вас.
Казвам се Иванка Тодорова и съм на 61 тодини. Живея в село Ку-

делин, област Видинска със съпруга си. Поводът е, че това лято по-
чивахме във вашия град Вършец от първи до десети август.
Почивахме в „Света Мина”.

Нямам думи да изразя възхищенето си от вас, от ентусиазма ви.
Вашите празници бяха и наши. Дни на почивка, рехабилитация, на
този прекрасен дар – топлата лечебна вода и на грижите, топлите
грижи на обслужващия персонал на санаториума „Св. Мина”. Наред
с това се радвахме на изявите на читалищните духови оркестри.
Благодарим, че имахме щаститето да присъстваме на концерта на
Николина Чакардъкова и честта да гледме и слушаме на живо Лили
Иванова. Между самодейните колективи ни грабнаха изявите на чи-
талището от кв. Заножене.

....
Самата аз се улових, че се държа като реклемно лице на Вършец

като курортно селище. Мечтая децата ми да дойдат на почивка във
Вършец.

За да бъде картината пълна ще добавя, че тук открихме стари при-
ятели – фирма „Йови”, които преди десет години направиха дарение
на социалния дом, където работехме. Благословени да са.

Желаем ви здраве и благоуспяване във всичко!
Иванка и Страхил Тодорови

ПИСМО ДО ОБЩИНАТА

продължава от 1 стр. >>>
В поликлиниката остава един

без линейка, понякога за час и по-
ловина. Затова и гражданите
трябва да бъдат коректни, да пре-
ценяват дали случая е спешен
/спешни са инсултите, инфар-
ктите, катастрофите/ или трябва да
се обадят на личния лекар. Много
зависи и от колегите, те трябва да
са на разположение 24 часа, но не
винаги е така.

След въвеждането на телефон
112 повикванията минават през де-
журния в Монтана и ние ги изпъл-
няваме.

Трудности възникват от това, че
няма нормативна уредба да пол-
зваме рентгена или лабораторията.
Пациентите трябва да си плащат.
Извозваме ги до Берковица, поня-
кога това се неоправдани разходи
на време и средства.

Техниката, с която разполагаме е
почти никаква. Дежурният разчита
на знанията си, стетоскопа и по-
мощта на екипа.

Има проект за изграждане на
нов подход към Спешна помощ.
Той предвижда да се открие вход
откъм улица България към задния
двор на поликлиниката и през
врата в уширението на коридора
да се влиза направо в Спешна

помощ. Това позволява от линей-
ката на количка пациента да се
вкара в кабинета, а не да се качва
по стълбите. Имаше дори възмож-
ност да започне изграждането, но
не можахме да постигнем спораз-
умение със собстевника на мага-
зинчето до поликлиниката, което
трябва да се демонтира.

Ю. А.: Председател сте на
здравната комисия в общинския
съвет, какво ще кажете за рабо-
тата си в екипа на съветниците.

Д-р Р. Д.: След изборите имаше
страсти, но емоциите вече се успо-
коиха и решенията се взимат спо-
койно, след сериозно обсъждане.
В комисията по здравеопазване и
курортно дело съм с Огнян Гигов
от сдружението за възраждане на
Вършец „Св. Георги” и Петър Пет-
ров, представител от кв. Изток.
Може да имаме много различия,
но за здравеопазването нямаме
разногласия.

Един от най-важните въпроси,
които разгледахме в комисита е из-
борът на управител на Медицин-
ски център- Вършец. Конкурса
спечели д-р Юлия Бъчварова с ам-
бициозна програма, надяваме се ,
че ще съумее да я изпълни. Об-
щинският съвет е работодател,
сградата е общинска, но центърът

е търговско дружество на собст-
вена издръжка. Как ще работи за-
виси от самото дружество.

С решение на ОбС се отпуснаха
две хиляди лева за ремонт на ме-
дицинските кабинети в Професио-
налната гимназия и Диабетичното
училище. Проведохме срещи с ме-
дицинския персонал в училищата
и взехме решение за увеличение
на заплатите и отпуските във
връзка с постановление на МНЗ.  

Подготвя се терминал в кв.
Изток – кабинет, с представител от
ромската общност, който да съдей-
ства на дежурните екипи.

Възстановихме участъка в Спан-
чевци, където фелдшера Сашо
Петров ще работи три пъти в сед-
мицата, оборудван е спешен шкаф.
Тук е мястото да изкажа благодар-
ност на съветника Огнян Гигов,
който се отказва от месечното въз-
награждение като съветник и го
отстъпва за заплата на фелдшера.

Председателят на ОбС – Нико-
лай Леков обеща система за резер-
вно електрозахранване за Филиала
за спешна медицинска помощ. Все
още не е монтирана. Персоналът
очаква с нетърпение монтирането
и. Тя би облекчила много работата
ни в кризисни ситуации.

Ю. А.: Какво мислите за раз-

витието на Вършец като ку-
рорт?

Д-р Р. Д.: Настроена съм опти-
мистично. В близките пет години
ще има осезателно развитие. Бъде-
щето е свързно с използването на
минералната вода и чистата при-
рода .Добър пример е Болницата за
рехабилитация и отдих „Св.
Мина”, след много усилия на ръ-
ководния екип за обновяване на
сградата и реклама базата е непре-
къснато пълна. В момента се за-

писват за последните свободни
места за декември месец. Същото
се отнася и за Тинтява, където ус-
ловията са по-луксозни и се пред-
лагат най-модерни процедури.

В селата на общината има чу-
десни условия за развитие на сел-
ски туризъм. Бъдещето зависи от
инициативата на местните хора и
от желането да предложат качест-
вени услуги.

Разговора води 
Ю. АНТОНОВА

Д-Р РУМЯНА ДАМЯНОВА: „КАТО ЗАПАЗИ ПРИСЪСТВИЕ НА ДУХА,
ЧОВЕК РАЗСЪЖДАВА ТРЕЗВО И ВЗИМА ПРАВИЛНИ  РЕШЕНИЯ”

НАШИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

д-р Дамянова

Ремонтират се три моста
на изхода за Берковица
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На 1 октомври, както винаги от
девет години насам, бе открита
учебната година в Училище „Ев-
ропа”.

В залата на художествената гале-
рия се събраха малки и големи уче-
ници и техните родители.
Тържеството премина като разго-
вор, споделени впечатления от из-
миналото лято и радостта да
общуваме на английски език. Ми-
хаела разказа за почивката в Тур-
ция, където е успявала да
контактува и да превежда на роди-
телите си.

Ели Бонева сподели за удовле-
творението от направения избор
децата й да учат в Училище „Ев-
ропа”.

Габриела разказа за посеще-
нието си в Лондон.

По-големите се похвалиха със
защитени сертификати. Най-мал-
ките се радваха на приятните ми-
гове в курсовете за лятна работа по
английски, компютри и рисуване,

организирани от училището.
Госпожа Мария Алипиева – ди-

ректор на училището откри новата
учебната година, пожела успех и
връчи награди /рекламни ранички/
на учениците, които са се записали
при откриването на училището и
са се учили най-дълго време. През
тези девет години училището се
утвърди като школа по английски
език. Сега най-малките ученици са
в предучилищна възраст, а най-го-
лемите в 11, 12 клас. Провеждат се
и курсове  с възрастни, учители,
администратори, работещи.

Училището може да се похвали
с челни места в републиканските
кръгове на олимпиaдите. Всяка го-
дина няколко ученика защитават I
и II сертификат на Кембридж или
влизат във висши учебни заведе-
ния с английски език – най-добър
атестат за работата на преподава-
телите Явор Златков и Патриша
Лийпър.

15 септември – знаков ден  за
всеки българин – откриването на
учебната година, е празник за
всички. След тържествата в учи-
лищата в общината се състоя още
едно тържество. Кметът на об-
щина Вършец - Боряна Бончева-
Лечева организира среща-коктейл
за учителите от града. Тя ги позд-
рави с началото на учебната го-
дина, пожела им здраве и сили,
творчески дух и упоритост в труд-

ната и отговорна професия.
Срещата се състоя в Художест-

вената галерия в прекасната об-
становка, създадена от картините
на Паунеца.

За първи път от много години
насам Георги Паунов или както
всички го знаем – Паунеца прави
голяма самостоятелна изложба във
Вършец. Той предпочете открива-
нето й да стане на 15 септември и
първите й посетители да са учите-

лите.
Колекцията включва картини в

характерния за Паунеца стил и
опити за по-модерно изразяване.
Но винаги грабват с богатството
на багрите, топлината и слънче-
вите лъчи, които струят от тях.

Сюжетите са от родния Балкан,
от Черноморския бряг, от Италия
и Франция. Картините му се по-
казват в галерии и се продават не
само в България, но и в чужбина.

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА ПАУНЕЦА
Обичта към ближния е стара

като света. От началото инстик-
тивна, по-късно с появата на ре-
лигията тя става осъзната дейност
и една от етичните норми на по-
ведение на личността. Почти във
всички религиозни учения тя е по-
веля, свеждаща се до християн-
ското „Обичай ближния си”.

С развитието на човешкото об-
щество всяка епоха дава своето
отражение върху човешката лич-
ност и всяка епоха моделира „пор-
трета” на своите граждански,
човешки и морални качества и от
тук взаимоотношенията между
хората.

Задавам си въпросите: какво
значи да обичам ближния, в какво
се изразява тази обич и кой е
ближният?

Много е трудно да се отговори
на тези въпроси. Колкото е по-
малък човек, толкова е по-тесен
кръгът на неговите близки – се-
мейството, роднините, съседите.
С оформянето на личността, кръ-
гът се разширява, а за истински
голямите личности това е цялото
човечество. Например, Хрисо
Ботев „После Отечеството съм
обичал най-много тебе”, Васил
Левски „...Ще отида в други

страни да правя това, което правя
и тук.”

А какво значи да обичам? Най-
общо казано да уважавам и защи-
тавам човешкото достойнство, да
подпомагам усилията на ближ-
ните в техните начинания, да ги
отклонявам от грешния път и
предпазвам от долни постъпки, от
опастността на безотговорността.

Християнската повеля „Обичай
ближния си” е особено актуална
днес – в съвременното ни мо-
дерно, но антихуманно общество.
Общество, в което доминира са-
мотата, егоизмът, завистта, под-
лостта, детската болка и детското
страдание. А как бихме избегнали
всички тези негативни страни в
нашата българска действител-
ност?

Инициативата „Българската Ко-
леда” е прекрасен пример за това!
Прекрасен пример, който доказва,
че милосърдието, обичта към
ближния могат да направят жи-
вота по-слънчев, по-весел, по-
смислен! А нима трябва да чакаме
Коледа, за да бъдем по-добри и
по-милосърдни и да се обичаме
повече!                                          

Ивелина ВАСИЛЕВА

Ученическо творчество

Мария Алипиева връчва наградите
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Ето че поредният понеделник
настъпи. В  задушливото, намръ-
щено утро на петнадесети сеп-
теври се усещаше вълнението на
малките първолаци, грижливо
подредили своите ранички. Пред
вратите на СОУ „Иван Вазов” се
събраха повече от 550 ученика.
Притеснени родители побутваха
новите ученици, пристъпвайки
плахо към вратата. Не само първо-
лаците щяха да пристъпят  за
първи път училищния праг,
вследствие на оптимизацита на
училищната мрежа бяха закрити
две училища и сага децата от тях
свикват с новото си училище.

Въпреки дъжда и гъстите об-
лаци, церемонията по откриването
на новата учебна година се състоя
в столовата на гимназията. Това
малко пространство бе изпълнено
с огромно оживление, което об-
хвана всички присъстващи. Из-
вестно време беше нужно на
учениците да заемат своите места
и да се разделят по класове.

Програмата започна. Зазвуча
тържествена музика. Знаменос-
ците внесоха знамената и заеха

местата си. Мажоретките от ОДК
поздравиха училището с весел
танц. Директорът на СОУ „Иван
Вазов” г-жа Ани Ангелова отправи
тържествени думи и развълнува
учениците. Свещеноиконом Петко
Балджиев направи благослов, а
Кметът на община Вършец г-жа
Боряна Бончева поздрави всички
ученици с ведра усмивка, и пожела
успех на бъдещите абитуриенти
като им вдъхна доверие и оптими-
зъм. Поздравителен адрес изпрати
Николай Леков, Председател на
ОБС Вършец, който открои ролята
на учителя за подготовката на мла-
дите хора за успешна реализация,
и поздрави учениците.

Въпреки задушната обстановка
в столовата притиснати едно до
друго, поради тясното простран-
ство, учениците гледаха с блес-
нали очи, пълни с интерес и
очакваха да седнат отново на чи-
новете. Първокласничката Биляна
Борисова изпълни стихотворе-
нието „В първи клас”, с което
поздрави и успокои своите съуче-
ници. Последва танц на мажорет-
ките.  Под звуците на тържествена

музика, знамената бяха изнесени и
с това празничната програма пос-
лучай откриването на новата
учебна година завърши.

Удари първият звънец. Чино-
вете, дъските, контролни и класни,

ученици и учители го очакваха.
След секунда всичко притихна.
Учениците влязоха в стаите си. Го-
лемите уроци ги очакваха, уроци
които другаде нямаше да научат.
На дванадесетокласниците поже-

лаваме „На добър път!” и нека спо-
менът за този петнадесети септем-
ври като въглен да тлее в тях и да
ги кара да се връщат към лудите
ученически години. 

Пелагия СОТИРОВА

ПОКАНА
Съюза на българските писатели и Община Вършец Ви канят

на честване на 100-годишнината от рождението на писателя
Лъчезар Станчев на 19 октомври 2008 година /неделя/ от 16.00
часа в Софийска градска художествена галерия в гр. София, ул.
„Генерал Гурко”№1. 

Вярвам в слънце ще блести светлина,
вярвам в твоята любов момиче,
вяра има само в роден кът
и света чрез него аз обичам .

Ще бъде представен новия роман в поетични писма „Париж и
Елена – Охридската принцеса”, новия диск – рецитал „Поета
на усмивката” с приложение книгата „Бивалици” и отличените
в поетичния конкурс

„Лъчезарна усмивка 2008”.
Водещ поета Христо Караславов – главен секретар на Съюза

на българските писатели.

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ

Под патронажа на Президента на
Република България на 13 септем-
ври 2008 година се проведе Петия
национален събор на приятелите
на Русия, посветен на 130-годиш-
нината от Освобождението на Бъл-
гария от турско робство и
40-годишнината от началото на
българския дърводобив в репуб-
лика Коми. В него взе участие и
група от Вършец. Там се бяха съб-
рали хора , работили в дърводо-
бива и строителството, учили в
Русия и ОНД, приятели на Русия.

След изказването на официал-
ните гости имаше богата литера-
турно- музикална програма.
Фолклорни и танцови състави от
цялата страна показаха своето не-
повторимо изкуство. Звучаха
руски песни: „Подмосковные ве-
чера”, „Катюша”, „Смуглянка”,
които се подемаха от многоброй-
ните гости на събора. Извиха се
кръшни български хора. Нався-

къде звучеше българска и руска
реч. Със сълзи на очи и лъчезарни
усмивки се прегръщаха приятели -
руснаци и българи, работили рамо
до рамо на строителните обекти. 

В ранното септемврийско утро
към язовир Копринка потеглиха и
представители на нашата община.
Въпреки дългия маршрут времето
премина неусетно, изпълнено с
много вълнения, чувства и емоции.
Ето какво сподели г-жа Катина
Александрова, участвала в сто-
режа на язовира: „Днес, когато пъ-
тувам за язовир Копринка, аз се
връщам в далечните младежки го-
дини и отново се чувствам на се-
демнадесет години. Едно младо
момиче от балканското селце Дру-
жево, Софийско. Туко-що завър-
шила вършечката гимназия се
включих в младежката бригада от
нашия край, за да дам своя труд за
построяването на язовира. Друж-
бата, сплотеността и единството в

националната бригада  „Васил
Левски” ни позволиха да работим,
съревновавайки се с огромен енту-
сиазъм. Под звуците на бригадир-
ските песни работехме неуморно,
за да вдигнем вечерта знамето на
пилона – мечта и стимул за всеки
от нас.

С просълзени от вълнение очи,
което се предаде и на останалите в
автобуса, и с треперещи ръце Ка-
тина показа грамотата си „Отлич-
ник в бригада „Васил Левски” и
бригадирската си книжка, пазена
като реликва 60 години. „Чувствам
се горда, че тук е вградена частица
от моя трудов живот за изгражда-
нето на България.”

Спомените на г-жа Александрова
докоснаха младежката струна в
сърцето на г-н Младен Таралан-
ски, който като войник е работил
също на този труден обект. 

Борис Маджаров успя за момент
да ни пренесе зад граница, чак до

Коми, сподели с нас интересни де-
тайли от живота там и работата на
дървосекача.

С вълнение и любопитство из-
слушахме спомените на рускинята
Надя Горанова, която срещнала
любовта на живота си - Борис в
Русия, на строителния обект. По-
късно тя работи в РПК „Наред”, а
сега доволна от щастливия семеен
живот, заедно с Борис се радват на
чудесни внучета и спокойни дни.

Любовта довежда Мария Пет-
ровна в България. Днес щастлива
и горда от успехите си в живота и
поколението след себе си, тя и
майка й продължават да живеят
тихо, скромно и спокойно в нашия
град.

С чувство на благодарност и пре-
клонение отдадохме почит към
братята-освободители като посе-
тихме  храм-паметника в село
Шипка.

„Ние сме съвсем различни по

възраст, образование и професия –
завършвам с думите на Цеца Ан-
тонова, член на Общинския съвет
на приятелите на Русия – различни
са идеологическите ни убеждения
и пристрастия. Обединява ни нещо
много свято, много чисто и скъпо.
Всички обичаме Русия, нейната
култура, народа й. Прекланяме се
пред паметта  на хилядите руски
войни, загинали за нашето Осво-
бождение.

Нека предадем любовта си към
Русия на бъдещите поколения.

Вилия КРУМОВА

НА СЪБОР КРАЙ ЯЗОВИР КОПРИНКА

Спортен празник в
есения парк

Ани Ангелова открива учебната година


