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Нови назначения
в Община Мездра
На първия за тази година Ден на кмета кметът на Мездра Иван Аспарухов представи пред кметовете и кметските наместници на населени места новоназначените заместник-кметове на общината - инж. Николинка
Кътовска, която е с ресор „Стратегическо планиране, устройство на територията и инфраструктурни проекти“, и Нели
Минева, чийто ресор е „Икономическо развитие, социални и
хуманитарни дейности“. Третият зам.-кмет с ресор „Стопански
дейности, финанси и бюджет“ ще бъде назначен допълнително.
Функциите на Секретар на Община Мездра вече изпълнява
инж. Светлана Мицева, досегашен директор на Дирекция „Устройство на територията“, а длъжността Главен архитект се заема от арх. Атанас Йорданов, бивш Главен архитект на Община
Козлодуй.
Междувременно за управител на ОбП „Чистота“ е назначен
инж. Тодор Христов - дългогодишен гл. експерт „Сигурност, от-

бранително-мобилизационна подготовка, защита на населението и безопасност на движението“ (2003-2015) в Община
Мездра, а преди това началник на военно поделение 13 520
(Учебен център) на „Гражданска отбрана“ в село Бели изво̀р,
община Враца.
Предстои да бъдат назначени директори на четирите дирекции в ОбА - Мездра: „Административно-правно и информационно обслужване”, „Финансова политика и управление на
човешките ресурси“, „Местни приходи, ГРАО” и „Устройство на
територията, икономика, общинска собственост и хуманитарни дейности“, както и началници на 9-те отдела към тях.

Броят на гражданските
бракове расте през 2019 г.
51 граждански брака са сключени през миналата година в
гр. Мездра, показва справката
от общинския отдел „Обредни
дейности“. Това е с 6 повече
от 2018 и 2017 г., когато бракосъчетанията са били по 45. За
сравнение: през 2016 г. те са
били 38, през 2015 г. - 50, през
2014 г. - 45, а през 2013 г. - 33.
Трайна тенденция през последните години е младоженците да подписват в тесен семеен или приятелски кръг - за
сметка на големите сватби, познати ни от близкото минало.
Не липсват и смесени бракове, броят на които през последните години расте. Така напри-

мер, само през 2019 г. брачен
съюз с мездренки са сключили
петима чужденци - двама румънци и по един французин,
португалец и турчин.
Предпочитани сезони за минаване под венчило си остават
пролетта и лятото. Четири от
бракосъчетанията през миналата година са извършени не
в Ритуалната зала на Община
Мездра, а в Археологически
комплекс „Калето“, който напоследък става все по-предпочитано място за изричане на
заветното „да“.
От началото на тази година
в гр. Мездра е сключен един
граждански брак.
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МЪЖКО ЛЕДЕНО ХОРО СЕ ИЗВИ
НА БОГОЯВЛЕНИЕ В ЗВЕРИНО

Новоизбраният кмет на селото Стоян Петров хвана кръста

В

истински триумф на
вярата и съхранените
традиции се превърна за поредна година честването на големия християнски
празник Кръщение Господне
в най-голямото село в община Мездра - Зверино. Благодарение на задружните усилия на родолюбиви българи,
водени от журналиста Борислав Радославов, навръх Йордановден в крайискърското
селище бе извършен за здраве ритуалът по спасяване на
Богоявленския кръст, съчетан за четвърти път с мъжко
хоро в ледените води на река
Златица.
Началото на светлия празник даде литургията в параклиса „Рождество Богородично” при православния храм
„Св. Димитър”, отслужена от
енорийския свещеник Антон
Петков. По-сетне от църквата към „Долната махала”, до
„Пръстените”, потегли литийно шествие, начело с иконата на Светото Кръщение,
хоругви и развети национални трибагреници под звуците
на родопски каба гайди.
При стечението на множество народ на левия бряг на
Искъра, отец Антон отслужи
Велик Богоявленски водосвет
и благослови миряните, а самодейци от НЧ „Факел-1926“
изнесоха тематична програма, с която беше почетена и
172-ата годишнина от рождението на Христо Ботев.
„Традициите са онова, което ни свързва с Родината.
Най-силната тръпката на
българите се е появявала ви-

наги в оня момент, в който се
спазват традициите ни, подчерта в словото си Мирела
Николoва, студент по журналистика. Защото никой народ
не прилича на нашия. И без
значение къде сме по света,
щом усетим българското,
сърцето ни се разтапя. И се

чувстваме у дома.”
Тази година за „спасяването” на Богоявленския кръст
се хвърлиха 33-ма мъже и
младежи. Пръв до Разпятието стигна ноизбраният кмет
на Зверино Стоян Петров,
който пожела на всички здраве, късмет и благоденствие

през Новата година.
Впоследствие в река Златица се изви магическо мъжко
ледено хоро, на което се хванаха повече от 50 юнаци под
звуците на „Песен за Капитан Петко войвода”, химна
за Райна Княгиня „Кой уши
байряка” и „Рипни, Калинке”
в съпровод на музикантите от
смолянския състав „101 каба
гайди”. Най-малкият играорец бе Самуил Николов, само
на годинка и три месеци, а
най-възрастен - 53-годишният тъпанджия Пламен Кръстев.
Накрая тържеството на
българщината се пренесе на
площада, където се извиха
несчетен брой хора̀, на които
се хвана мало и голямо - повечето, пременени в народни
носии.

Иван Иванов „спаси“ Богоявленския кръст
Навръх Богоявление (Йордановден) в Храм „Св. Георги
Победоносец“ в Мездра енорийският свещеник иконом
Данаил Цинцарски отслужи
Св. Литургия и Велик Богоявленски водосвет за здраве
на всички именници и миряни, носещи в сърцата си топлината на Христовата вяра.
След това литийно шествие
се отправи към стария мост на
Искъра при „Калето“, където
стотици очакваха да съпреживеят „спасяването“ на Богоявленския кръст. Началото
на тази традиция в железничарското селище е поставено
през 20-те години на XX век,

а след многолетно прекъсване, тя беше възродена в края на миналото
столетие.
Този път престрашилите се да се хвърлят в ледените води на реката бяха
шестима. Най-бърз и съобразителен между тях
се оказа 22-годишният
Иван Иванов, служител в
ботевградското предприятие за производство на
електронни компоненти
за автомобилната индустрия IMI Bulgaria, който
пръв достигна до кръста.
„Спасителят“ на Разпятието получи 100 лева от Цър-

ковното настоятелство при
Храм „Св. Георги“, а останалите участници - поощрителни парични награди. Всички

смелчаци бяха зарадвани и с
по бутилка червено вино от
кмета на общината Иван Аспарухов.
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ПЪРВОТО НОВОРОДЕНО Е МОМЧЕ 210 нуждаещи се получиха
хранителни продукти

П

ървото бебе, родено в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ
- Мездра през тази година, е момченце. Малкият юнак се появи на бял свят
в 3:50 часа на 2 януари под вещите грижи
на дежурния екип с ръководител д-р Стелиана Цанова. Той се казва Мартин, тежи
3 кг и 200 гр., висок е 50 см и е първородна рожба на Ванеса Нинарска и Ростислав
Ангелов от Враца.
Последното бебе, проплакало в мездренската болница през 2019 г., също е
момченце. В 6:13 ч. на 31 декември Янита

Генковска и Борислав Георгиев от Горна
Кремена се сдобиха със син. Божидар е с
мерки: дължина 48 см и тегло - 3.080 кг.
Успешното раждане с цезарово сечение извърши д-р Владимир Цеков, началник на
Акушеро-гинекологичното отделение.
Благодарение на екипа от 5-ма акушер-гинеколози, 9 акушерки и 4 санитарки през
миналата година в МБАЛ - Мездра са се
родили 152 бебета. 87 от тях са момиченца,
а останалите 65 - момченца. За сравнение:
през 2018 г. новородените са били 197,
през 2017 г. - 203, а през 2016 г. - 253.

Общинският център за социални
услуги и дейности
(ОЦСУД)
получи
поредното дарение
от Фондация „Българска хранителна
банка“ - хранителни
продукти с кратък
срок на годност, които отговарят на европейските изисквания
за безопасност на
храните и са годни
за консумация. С тях
беше разнообразена
храната на 210 потребители от община
Мездра на социалните услуги „Домашен
социален патронаж“
и Дом за стари хора
в града. Дарението
включва 420 бр. купички кисело мляко „Активиа“, 50 кг
руска салата с колбас и 1 680
бр. Nescafe 3in1 Frappe на
обща стойност около 1 100
лева. Всеки потребител на
двете социални услуги получи по две кисели млека, руска
салата като добавка към обед-

Мездренските туристи откриха сезона

С еднодневен зимен излет
в околностите на червенобрежкото село Реселец,
осъществен във втората събота на месец януари, мездренските туристи откриха
активния туристически сезон 2020. В първата за тази
година организирана проява се включиха 40 любители на природата от Мездра,
Враца и Роман, водени от
опитните планинари Евтим
Евтимов и Цветан Цеков.
Доайен сред тях бе 75-го-

дишният Борислав Леонкев
(Бочи).
По време на излета участниците в него се разходиха до уникалния Реселешки водопад „Скока“, който
се намира по пътя за село
Бресте и по-точно - по поречието на река Белилката,
недалече от скалните образувания Купените - Реселешки кукли (чукли), и до
причудливия природен феномен Екопътека Тектонски гребен „Калето”, раз-

положен на десния бряг на
живописната река Ръчене,
на около един километър
от село Реселец.
Миналата и по-миналата
година мездренските туристи откриха сезона отново със зимен излет до
Реселец, през 2017 г. - до
Лакатнишките скали, през
2016 г. - в околностите на
Реселец, а през 2015 г. - в
района на Карлуковския
карстов комплекс. Програмата им през тази го-

НЧ „Просвета 1925-Мездра“

дина предвижда поредица
от организирани прояви,
включително изкачване на
някои от най-високите върхове у нас.
Както свидетелства първата писмена „История на
с. Мездра, Вратчанска околия“ (1928), началото на
организираното туристическо движение в железничарското селище е поставено през 1908 г., когато в
него е основано Юнашко
туристическо дружество.

съдържащ личните данни на
автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни
текстове няма да бъдат разглеждани.
Раздели:
I. Поезия - приема се по 1
(едно) непубликувано стихотворение от автор;
II. Художествена проза - приема се по 1 (един) непубликуван
разказ, не по-дълъг от 3 машинописни страници;
III. Краезнание - приема се
по 1 (един) непубликуван текст,
не по-дълъг от 3 машинописни
страници.
Срок за подаване на творби-
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те: до 16 април 2020 г. (четвъртък).
Текстовете могат да бъдат
предавани на Валентина Цекова, секретар на НЧ „Просвета
1925-Мездра” или изпратени по
пощата на адрес:
гр. Мездра 3100, ул. ”Просвета” №2, НЧ ”Просвета
1925-Мездра” (за читалищния
конкурс „Георги Тодоров“).
Награден фонд: В трите раздела ще бъде връчена по една
парична награда, а всички автори ще получат грамоти за участие в конкурса.Тържественото
отчитане на конкурса ще се състои на 24 април 2020 г. (петък) в

но се разнообразява храната с
годни за консумация продукти
на най-нуждаещите се лица и
семейства - потребители на Домашния социален патронаж,
Кризистния център в с. Брусен,
Дома за стари хора, Обществена трапезария и Комплекс социални услуги за деца и лица с
увреждания.

Библиотеката получи дарение от книги
Библиотеката при НЧ „Просвета 1925“ - Мездра получи
първото дарение от книги за
тази година. То е предоставено
в рамките на дарителската кампания „Да съберем 2020 книги
за библиотеките до началото на
2020 г.“, организирана за втора
поредна година от Сдружение
за градски читални и читалнята в Градската градина на
София.
Инициативата стартира през
месец ноември 2019 г., а целта
й - до началото на новата година любителите на четенето да
съберат поне 2020 книги, които
да бъдат дарени на читалищни,
училищни, общински и регионални библиотеки в цялата
страна. В кампанията можеше да се включи всеки, който
желае, като дари своя любима
книга - детски книжки, съвременна българска литература
и други издания, излезли през
последните 10 години и запазени в добро състояние.

При първото издание на дарителската кампания в края на
2018 г. бяха събрани 5 916 тома
- три пъти повече от поставената цел от 2019 книги. Те бяха
дарени на повече от 80 регионални, общински, читалищни
и училищни библиотеки в цялата страна.
Броят на събраните книги
сега е 5 142, които са изпратени на 51 библиотеки. Сред
тях е и мездренската библиотека, която получи 100 тома на
обща стойност 1 300 лв. - българска и чужда художествена
литература, детска литература, луксозни издания на детски енциклопедии и образователни игри.
През 2019 г. библиотеката
при НЧ „Просвета 1925“ обогати своя книжен фонд чрез
дарения от граждани и читатели със 160 тома, предимно
художествена литература за
възрастни и детска художествена литература.

Обява

Община Мездра обявява процедура
за ПОДБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

Необходими документи:
• Автобиография;
• Мотивационно писмо;
• Копие от диплома за завършено
средно образование;
• Заявление по образец.
Образец на заявлението се получава в деловодството на Община
Мездра. Документът може да бъде
изтеглен и от интернет страницата
НЧ „Просвета 1925-Мездра”.
на Община Мездра на адрес: www.
Очакваме творбите ви! Ус- mezdra.bg , Секция „Обяви“.
пех!
Изисквания към кандидатите:
• Завършено средно образование;
• Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
• Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
• Владеене на езика на общността;
• Комуникативни умения;
• Компютърна грамотност (MS Word,
Internet).
Провеждане на подбора (в рамките
на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на
подбора:

ПЕТИ ЧИТАЛИЩЕН КОНКУРС „ГЕОРГИ ТОДОРОВ”

Уважаеми творци,
За пета поредна година НЧ
„Просвета 1925-Мездра” обявява конкурс на името на Георги
Тодоров (1928-2001) - дългогодишен учител по български
език и литература, училищен
инспектор, журналист, писател и
краевед, читалищен деец и общественик.
Регламент: Право на участие
в конкурса имат всички жители
на община Мездра, които са навършили 18 години, включително ученици от XI и XII клас.
Конкурсът е анонимен - творбите се подават неподписани,
придружени със запечатан плик,

ното им меню и по 8 бр. нескафе 3в1 фрапе. ОЦСУД - Мездра и „Българска хранителна
банка“ си партнират успешно
от месец май миналата година.
Досега даренията, предоставени на социалния център от
фондацията под формата на
хранителни продукти, възлизат
на 26 814 лв. С тях ежемесеч-

Ще бъдат обявени допълнително,
след изтичане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документите: 08.02.2020 г.
Документите се подават в деловодството на Община Мездра.
Кратко описание на длъжността
„Здравен медиатор”:
• Работа с клиенти и подпомагане
на незапознатите със здравната
система за получаване на достъп до
здравни услуги.
• Посредничество между уязвими
групи и здравни и социални служби,
придружаване.
• Работа с ОПЛ и други здравни
специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус
на децата.
• Подпомагане при попълване на
различни документи.
• Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия
и мероприятия за повишаване на
здравната култура.
Допълнителна информация за
професията
„Здравен
медиатор“ може да намерите на www.
zdravenmediator.net.
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Спорт

СТАНАХА ИЗВЕСТНИ НОМИНИРАНИТЕ
ЗА „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА 2019“
19 състезатели от 7 спортни клуба бяха номинирани в традиционната анкета „Спортист на годината
2019”, организирана за 19-а
поредна година от Община Мездра. Треньорските
номинации са четири, а за
„Отбор на годината” се съревновават четири тима.
Най-много индивидуални
номинации за „Спортист на
годината” - по 5, подадоха
СК “Атлет“: Милица Мирчева, Иво Балабанов, Митко
Ценов, Мартин Балабанов и
Мелани Венциславова, и
ХК „Локомотив“: Божидар
Симеонов, Илиян Младенов, Йордан Тонов, Милен
Валентинов и Теодор Ангелов.
ШК “Локомотив“ номинира трима състезатели -

Тошко Кирков, Данаил Димитров и инж. Александър
Парушев, a ФК „Околчица“
(Моравица) и АСК „Зверино
4х4 Екстрийм“ - по двама:
съответно Николай Илиев
и Цветан Лазаров-Елвиса
и екипажа Стоян Францов
- пилот/ Камен Каменов навигатор. По една номинация подадоха ЖКХГ „Ане-

Първи медали
за атлетите ни

лия“ - Кристина Христова
и Клуб по снукър „Мездра
2013” - Радослав Дочовски.
ОФК „Локомотив“ номинира за „Футболист на годината” капитана и голмайстор на отбора Валдемар
Стоянов.
Треньорските номинации
са четири - Йоло Николов
(СК „Атлет“), Евгени Йоатлетически сезон у нас,
се проведоха на 11 януари
в столичната зала „Асикс
Арена”.
Мелани
Венциславова
спечели втория си медал от
национален шампионат на
закрито - сребърен в трибоя
при момичетата под 14 г.
13-годишната възпитаничка
на Митко Ценов, която този
път стартира за Академик
(София), записа лични постижения и в трите дисциплини: 8.91 сек. в спринта на
60 м, 4.52 м в скока на дължина и 1:44.55 мин. в бягането на 600 м (най-силен резултат от всички участнички
в състезанието). Така тя събра общ сбор от 189 точки,
който й отреди второ място

ловски (ХК „Локомотив“),
Лили Николова (ЖКХГ
„Анелия“) и Тошко Кирков
(ШК „Локомотив”).
За „Отбор на годината”
се конкурират четири формации: юношите младша
(М16) и юношите старша
възраст (М19) на ХК „Локомотив“, отборът по масов
спорт на ЖКХГ „Анелия“
и тимът по кореспондентен
шахмат на ШК „Локомотив“.
10-те най-добри спортисти, Спортист №1, отбор
и треньор на годината на
Община Мездра ще бъдат
определени от 10-членна
експертна комисия. Официалната церемония по награждаването ще се състои
на 7 февруари от 18:00 ч. в
ресторант „Родина“.
в крайното класиране от над
220 подрастващи атлетки,
само на 7 точки от титлата.
Йоло Николов (АК Орхание - Ботевград) нямаше
конкуренция в бягането на
3000 м в 49-ото издание на
международния турнир за
мъже и жени „Академик“.
35-годишният атлет от Мездра пробяга дистанцията за
8:20.68 мин., като застигна
почти с една обиколка всичките си съперници.
17-годишният
благоевградчанин Мартин Балабанов (Академик - София),
който през миналата година
се състезаваше за СК Атлет
(Мездра), завърши девети
на 800 м с време 2:00.72
мин.

Мездренските атлети завоюваха първите си отличия през 2020 г. Мелани
Венциславова стана вицешампионка на България в
трибоя при момичетата на
Националния шампионат

за момчета и момичета под
14 г. в зала, а Йоло Николов
победи в бягането на 3000
м при мъжете на 49-я Международен турнир „Академик”. Двете съревнования,
с които бе открит новият

Отборът на ХК Локомотив
(Мездра) - младежи до 19
г., стана есенен първенец в
Зона „Витоша” при М19. Във
втория турнир от зоналния
шампионат, който се проведе
в Гоце Делчев, момчетата на
треньора Евгени Йоловски се
наложиха с 30:9 над ЦСКА
(София) и с 22:18 над Асти 91
(Хасково). В първия турнир
през месец ноември в Благоевград младите мездренски
„железничари“ победиха Пирин 64 (Гоце Делчев) с 33:29 и
Интер (Благоевград) с 35:31.
Така М19 на ХК Локомотив
(Мездра) оглавиха есенното
класиране в зоната с пълен
актив от 8 точки и голово съотношение 120:87. Втори е

ХК Локомотив - есенен първенец
Асти 91 (Хасково) с 6 т., а трети - Пирин 64 (Гоце Делчев) с
4 т. Следващият турнир е през
месец март в Хасково.
Междувременно мъжкият
отбор на ХК Локомотив записа две загуби в първенството
по хандбал в „Б” РХГ - Зона
„Мизия”. В третия турнир,
който се проведе във Велико
Търново, нашите хандбалисти отстъпиха с 18:29 пред
домакините от Етър (ВТ) и с
20:21 пред Чардафон Б (Габрово).
Начело в таблицата е Етър
(ВТ) с 9 т., пред Локомотив
(ГО) с 6 т. и Спартак (Плевен)

с 5 т. Локо (Мз) е на шеста позиция с 2 т. и голова разлика 89:101.
Следващият турнир от зоналния
шампионат е на
25 януари в Горна Оряховица.
Голмайстор на
ХК Локомотив
през есенния полусезон е Йордан Тонов
с 50 точни попадения,
следван от Милен Валентинов с 45, Божидар Симеонов с 37 и Илиян Младенов с
35. Тези голове са реализирани в 8 мача от първенствата
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Почина
Любен Генов
На 5 януари 2020 г. на 89-годишна възраст почина един
от строителите на съвременна Мездра - Любен Генов
(1930-2020). Дългогодишен
строителен техник в Община Мездра (1956-1966),
началник на „ВиК“ - район
Мездра (1966-1985) и служител в БКС (1985-1990).
Почетен гражданин на Община Мездра за заслуги в
благоустройството (1998).
Любен Генов е роден на 27
март 1930 г. в с. Малчика,
Плевенско. Строител геодезист по образование, той
има съществен принос за
изграждането на ВиК-а мрежите в гр. Мездра и в съставните села на общината,
както и за построяването на
административната сграда
на „ВиК“ - Мездра (19701973) и на производствената
база на Oбщинско предпри-

ятие „Благоустройство и комунално стопанство“ (БКС).
Активен ловец и ръководител на Ловно-рибарско дружество - Мездра; общественик.
Община Мездра изказва съболезнования на близките
и роднините на починалия!
Поклон пред светлата му
памет!

Сбогом, приятелю!

На 3 януари внезапно ни
напусна един добър приятел
– полиграфистът Петър Генов. Той беше близък не само
на редакционния колектив на
нашия вестник и на нашата
община. Той беше приятел
на мало и голямо на цялата
Врачанска област и не само –
знаеше го половин България.
През неговите ръце са минали и отпечатани не хиляди,
не десетки, стотици хиляди
вестници, списания и книги.
Той беше в услуга на всички
нас – журналисти, писатели
и поети, краеведи, историци,
учители и ученици, на всички, които държат в ръката си
перо и са пожелавали да видят отпечатани плодовете на
своя труд.
Петър Генов е роден на 29
март 1948 г. в село Три кладенци. След завършване на
средно специално образование по електротехника, учи и
се дипломира в Московския
полиграфически институт. Тук
се запознава и с бъдещата си
съпруга – рускинята Галя, която заедно с него поема пътя
към далечна Враца.
Двамата постъпват на работа през 1972 г. в една от

най-големите за времето си
печатници „Васил Александров“. С идването им печатницата дръпва напред. Оттук
към книжния пазар тръгват
особено търсени заглавия
на бестселъри с огромни тиражи – 100 000, 200 000, 300
000, печатат се езикови и
тълковни речници, учебници,
национални и регионални
списания и вестници. По времето, когато Петър Генов е
директор, печатницата се утвърждава като една от националните бази на български и
чуждестранни издателства…
Той ръководи печатницата
до 1997 г. и точно 25 години след постъпването си на
работа получава заповед за
уволнение. И тогава започва
разрухата и ограбването на
огромната материално-техническа база. Изпълнена с 320
работници, днес триетажната
сграда пустее в центъра на
Враца.Огорчен и обиден, Петър Генов се оттегля, но скоро след това основава своя
частна печатница „БГ Принт“
и с няколко свои стари работници, и със зет си Федя,
продължават апостолската
си дейност. Макар и болен, и
трудно подвижен, той не спря
да бъде в услуга на пишещите братя. Така – до последния си дъх.
Тежко е от загубата на този
честен и отзивчив човек, но
за всички, които го познавахме, той ще си остане вечно
усмихнатият и добронамерен приятел…
Дълбок поклон пред
светлата му памет!

В следващите дни рожденици са:
• Владислав Стоянов, журналист – 25 януари;
• Александър Марков, бизнесмен – 26 януари;
• Росица Сергеева, общественик – 27 януари;
• Цветан Марковски, дългогодишен читалищен деец и хореограф – 31 януари;
• Д-р Антоанета Станкова, личен лекар – 1 февруари;
• Цветелина Дилкова, служител във фирма „Цветина“ – 3 февруари;
• Йоло Николов, лекоатлет и треньор – 4 февруари;
• Георги Дизов, общественик – 6 февруари;

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

e-mail: mezdra21vek@abv.bg

HTTPS://FACEBOOK.COM/MEZDRAXXIVEK/

Култура

ВРАЧАНСКИЯТ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ
БЛАГОСЛОВИ МИРЯНИТЕ НА ИВАНОВДЕН

Н

ай-ревностните вярващи дойдоха на
Ивановден в църквата „Св. Георги“ в Мездра, за да вземат молитвено
участие в Архиерейската
св. литургия, отслужена от
Врачанския
митрополит
Григорий по повод големия
християнски празник Събор
на св. пророк Йоан Кръстител и Предтеча Господен.
Празничното богослужение
беше извършено в съслужие със ставрофорен иконом Николай Костадинов и
енорийския свещеник иконом Данаил Цинцарски.
Сред дошлите да запалят
по свещичка и да се помолят за здраве бяха и доста именици. Най-малкото
християнче, доведено от
своите родители да се черкува, бе Калоян Матев, на
годинка и 9 месеца, който
взе причастие и беше благословен от врачанския
владика.
В края на литургията митрополит Григорий припомни житието на Св. Йоан
Кръстител и отправи архипастирски благослов към
миряните.
„Днес сме се събрали, за
да отдадем дължимата почит на този Велик Божий

По молитвите на Св. Йоан
Кръстител Божието благоволение и Неговата милост да бъдат върху всички
вас! Амин.“ Празничната
атмосфера
допринесоха
черковните
песнопения,
Господнята молитва „Отче
наш“ и „Символът на вярата“, а по случай Ивановден
кметът на Мездра Иван Аспарухов дари на храма икона на Иисус Христос.
угодник, да си припомним
за неговите дела и за свършека на неговия живот“,
каза Негово Високопреосвещенство. Да го прославим с поклонение и молитва, но да се постараем да го
прославим и с подражание.
Защото той беше определен от Бог да бъде Предтеча и Кръстител Господен,
но беше и човек от плът
и кръв. И това ни дава надежда, че и ние, всеки според своите сили и възможности, можем да вървим по
пътя, по който той вървеше, и с неговата подкрепа
и закрила да достигнем до
Царството Божие.
Честит и благословен
празник на всички - за много и благословени години!
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• 1 януари 1928 г. - завършена е първата писмена история на Мездра, озаглавена „История на с. Мездра,
Вратчанска околия“. Тя е написана от Инициативен
комитет с председател тогавашния кмет на общината
Иван Мишев, секретар Никола Алипиев - директор на
прогимназията, и сътрудник Нино Сайков, във връзка
с всенародните честванания на 1000-годишнината от
царуването на Симеон I Велики и 50 години от Освобождението на България от османско робство.
• 2 януари 1885 г. - в с. Типченица е роден Йордан
Кръстев. Прогимазиален учител и училищен инспектор, журналист, читалищен и кооперативен деец, общественик. Редактор на първия вестник, издаван в
Мездра - „Искърски фаръ” (1929-1944), председател на
Читалище „Просвета” (1927-1940) и на Дружеството
на запасните офицери (1925-1944). Починал на 24 февруари 1954 г.
• 12 януари 1899 г. - започва да функционира новосформираната Мездренска селска община с пръв кмет
Иван Мишев. Освен него, общинската управа включва помощник-кмет, секретар-бирник (писар) и още 7
служители. Рождена дата и на Общинския съвет, който
първоначлно има 12 членове - 5 от Мездра, а останалите от съставните села на общината Крета, Боденец
и Брусен.
• 13 януари 1939 г. - в с. Типченица е роден Васил
Тинков. Поет и журналист, един от основателите и
най-дейни членове на литературната група към Читалище „Просвета“ - Мездра. Автор на издадената от
негови приятели посмъртно стихосбирка „Обручение“.
Починал през 1997 г. в старчески дом в Берковица.
• 19 януари 1925 г. - на Богоявление по стар стил в
Мездра е основано Дружество на запасните офицери.
Първоначално в него членуват 17 офицери и войници,
участници в Балканската и Междусъюзническата воини
1912-1913 г. и в Първата световна война 1915-1918 г.
• 30 януари 1923 г. - в Мездра е основано Дружество
„Илинден”. Местна структура на развиващата активна
дейност по онова време едноименна организация на
македонските българи. Нейни учредители стават 12
преселници в нашия край от Вардарска, Егейска Македония и Одринска Тракия.

В Ослен Криводол честваха Бабинден Децата на Община Мездра
В Ослен Криводол, възроРазбира се, не липсваха радиха традицията за честване на Бабинден. Навръх 8
януари, когато по нов стил
отбелязваме Деня на родилната помощ, 30-на жени от
полупланинското селище се
събраха в сградата на кметството, за да почетат заедно
жизнерадостния народен
празник. Тържеството бе
организирано със съдействието на кметския наместник Роман Иванов.
С много артистизъм бившата детска учителка
Мария Тодорова и младите невести Божена и Люба
пресъздадоха стародавни
обреди, характерни за този
празник - като се започне
от ритуалното умиване на
ръцете и даряване на бабата акушерка, премине се
през прекадяване с тамян
под полите на жените (за да
нямат проблеми със зачеването) и през търкаляне на
сито (обичай, с който се гадае какъв ще бъде полът на

новороденото), та се стигне
до израждане на бебе.
„Дай боже, си́чките тия
жени, дéка са насéдали
тука, да се напънат малко и
да ро́дат поне по още едно,
че това село има нужда от
дéца!“, нарече закачливо
„бабата“ и допълни: „И да
знаете, булки: със стиснати
кълки дéца се не раждат!“
Диана Иванова припомни
традиционните български
народни празници и техни-

те църковно-християнски
съответствия, след което
беше извършено обредно
месене на хляб само в присъствието на жени. Веселбата продължи с вицове за
баби, хора́ и песни. Накрая
всички седнаха на общата
трапеза, на която изобилстваше от пити, баници с
тиква и сирене, пълнени
чушки с боб, кисело зеле,
картофена салата, кексове
и други домашни благинки.

кийка и руйно винце, включително медовина и сироп
от бял бъз.
„Много е добре, че се събираме. Че хората се отчуждиха, нема уважение
един към други, а така ша
са създаде уважение наново“, сподели най-възрастната ослен-криводолченка
- 93-годишната Гена Алипиева, която е бивш счетоводител в мездренската
мелница. На всички пожелавам да стигнат моите години, даже да ма надвишат!
Да са дълголетни и да бъдат
добри!“
Честването на Бабинден
е поредната традиция, възродена напоследък в Ослен
Криводол. На Бъдни вечер
за пръв път от незапомнени времена в селото беше
извършено коледуване, а в
началото на март местните
възнамеряват да организират кушия по случай Тодоровден (Конски Великден).

И в Моравица възраждат традициите
За пръв път от десетилетия насам Богоявленският
ритуал беше извършен и във
второто по големина село в
община Мездра - Моравица. Там във водите на река
Моравешка под местността
„Радово поле“ се хвърлиха
петима смелчаци. Изящният
кръст, изработен специално
за случая от любителя дърворезбар Генади Шилов, извади
30-годишният Александър
Иванов.
Кметът на Моравица Росен

Цветослав, 6 г.
Фотоескиз

Ценов връчи на „спасителя“
на кръста парична награда от
50 лева, осигурена от Църковното настоятелство в селото,
а всички участници си тръгнаха с по бутилка вино, подарена им от името на Община
Мездра от заместник-кмета
Нели Минева.
Преди ритуала в моравешкия храм „Св. Николай Чудотворец“ енорийският свещеник отец Дилян Иванов
отслужи Св. Литургия и Велик Богоявленски водосвет.
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