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СТРОИТЕЛ СПАСИ КРЪСТА НА БОГОЯВЛЕНИЕ В ЗВЕРИНО
За шеста поредна година
навръх големия християнски и
народен празник Богоявление
(Кръщение Господне) в най-голямото село в община Мездра
Зверино беше извършен ритуалът за спасяване на кръста, съчетан с мъжко хоро във водите
на река Златица. Честването
на празника започна с литургия в параклиса „Рождество
Богородично” към местния
православен храм „Св. Димитър”, отслужена от енорийския
свещеник отец Антон Петков.
По-сетне от църквата потегли литийно шествие, начело с
иконата на Светото Кръщение,
хоругви и развети национални трибагреници под звуците
на родопски каба гайди. На
път към „Долната махала”
участниците в тържеството

на съхранения
български дух
поднесоха венец
пред бюст-паметника
на
Христо Ботев в
кв. Сивец, с което почетоха 174ата годишнина
от рождението
на поета революционер.
При стечението на множество
народ на левия
бряг на река Искър отец Антон
отслужи Велик
Богоявленски водосвет. „Ние
сме богати, но не заради материалните блага, каза в посланието си към присъстващите
Мирела Николова, водещ на

ПРАЗНИЧНО ПРИВЕТСТВИЕ

събитието. Богати сме, защото имаме нещо, което много
народи по света са загубили
- имаме любовта към родното
и традициите. Тя ни е събрала
тук днес. Тук, където танците тресат земята, а звуците на
гайдата топлят сърцето. Тук,
където земя и небе се сливат.
Тук, където няма минало и бъдеще.“
Тази година за „спасяването” на Богоявленския кръст се
хвърлиха повече от 30 мъже и
младежи, родени в Зверино,
пременени в народни носии.
Пръв до Разпятието стигна
30-годишният строител Митко Ангелов. „Усещането да
хванеш кръста е невероятно,
сподели на излизане от реката
Митко, тръпката е страшна не усещаш студ, не усещаш
нищо… Еуфорията е много
голяма. Пожелавам на всички

да сме живи и здрави и най-накрая да се отървем от тази пандемия и да заживеем отново
като свободни хора.“
По традиция кулминацията
на честването беше мъжко хорото, което се изви в река Златица под ритмите на „Песен
за Капитан Петко войвода” и
на химна за Райна Княгиня
„Кой уши байряка” в съпровод на гайдарски състав „101
каба гайди” при НЧ „Христо
Ботев-1871“ - Смолян с ръководител Костадин Илчев.
Най-малките играо̀рци бяха
имениците Йордан Кръстев и
Йордан Якимов, на по една година и 4-годишният Радослав
Бориславов.
Накрая тържеството на
българщината се пренесе на
мегдана, където отново се изви
кръшно хоро, на което се хвана
мало и голямо.

БЛАГОТВОРИТЕЛНА
АКЦИЯ
В навечерието на Рождество но в условията на пандемията
ЛИЖЕНИН ХВАНА
КРЪСТА В МЕЗДРА
На 6 януари - Богоявление
(Йордановден), в православния храм „Св. Георги Победоносец“ в Мездра бяха отслужени Златоустова Св. Литургия и
Велик Богоявленски водосвет.
Богослужението извърши енорийският свещеник иконом
Данаил Цинцарски. Присъстващите миряни, сред които
имаше и доста именици, бяха
благословени от отец Данаил и
поръсени за здраве със светена
вода, а мнозина си взеха от нея
и за вкъщи.
След църковната служба литийно шествие се отправи към
стария мост на Искъра при
„Калето“, където множество
хора очакваха да съпреживеят
„спасяването“ на Богоявленския кръст. Въпреки топлото

за сезона време, тази година
в реката се престрашиха да се
хвърлят само трима смелчаци:
53-годишният Николай Вълчовски от с. Лик, Драгомир
Йорданов - на 46 г. от с. Лютиброд и Николай Петков - на 53
г. от Мездра. Най-бърз от тях
се оказа Николай Вълчовски
(Пенявеца), служител в ОбП
„Чистота“, който пръв стигна
до кръста.
Спасителят на кръста беше
дарен от Църковното настоятелство при Храм „Св. Георги“
със 100 лв., а останалите участници си тръгнаха с поощрителни награди. Смелчаците
получиха и по бутилка червено вино от кмета на общината
Иван Аспарухов.
Кирил Радовенски
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Христово Клуб „БМЧК и приятели на Искърското дефиле“
и Клуб „Творилница“ при СУ
„Св. Климент Охридски“ - Зверино организираха благотворителна акция в подкрепа на
Детското отделение в МБАЛ Мездра. Доброволците от двата клуба с ръководители Петя
Илиева и Маринела Илиева
подготвиха 16 кутии за дарения, които бяха поставени в
различни търговски обекти в
Зверино, Игантица и Оселна.
С различни суми към дарителската инициатива се присъединиха множество хора с големи
сърца от района на Искърското
дефиле.
Под надзора на комисия от
Общинския съвет на БЧКМездра доброволците отвориха дарителските кутии и преброиха банкнотите и монетите
в тях. Общата сума, събрана в
благотворителната акция, е 350
лева. „С тези средства ще бъдат
закупени инхалатори, които са
ни много необходими, особе-

Уважаеми съграждани,
Рождество Христово е един от най-светлите православни празници. Това е специално време от годината,
заредено с особено чувство за смисъл. Време, когато
празнуваме раждането на нашия Спасител Иисус Христос, прекарваме ценни моменти с любимите си хора и
правим равносметка на изминалата година.
За съжаление, през 2021 г. си отидоха много наши близки… Длъжни сме да си спомним - с обич и признателност - за онези, които сме загубили. Трябва да помислим
и за онези, които продължават да се борят с Covid-19,
както и за онези, които са самотни, изолирани или уязвими в резултат на този опустошителен вирус. Други,
поради пандемията и нейните последици, няма да бъдат
със своите семейства… Нашите мисли са с тях.
Коледа е и време да благодарим за всичко, което имаме. Въпреки предизвикателствата, с които се сблъскваме, има толкова неща, в които можем да намерим надежда и вдъхновение. Драстичните промени в нашето
ежедневие ни накараха да осъзнаем колко важни за всеки един от нас са семейството, приятелите, съседите, да
се наслаждаваме на красивата ни природа.
В духа на Рождество Христово се надявам да имате възможност да си починете по празниците, да се потопите в
семейния уют, да обърнете внимание на най-важното в
живота. Ако пък имате деца около вас и сте способни да
играете, да танцувате и да се смеете - тогава наистина
сте благословени.
Коледа е и време за грижа. Време, когато протягаме
ръка, за да помогнем на нуждаещите се. Нещо, което
мнозина от Вас направиха през изминалата година - заедно, като една общност. За което от сърце Ви благодаря.
Това ме кара да се гордея с нашия общ дом - община
Мездра.
Убеден съм, че ни предстоят по-добри времена. Но независимо какво ще ни донесе бъдещето, винаги трябва
да се подкрепяме.
От името на моите колеги, общински служители и съветници, пожелавам на Вас и на Вашите близки здрава
и успешна Нова година!
ИВАН АСПАРУХОВ,
Кмет на община Мездра

от Covid-19 и на върлуващата
в момента грипна епидемия“,
сподели д-р Веселка Павлова,
началник на Детското отделение. Тя благодари от сърце на
младите добротворци и им пожела да бъдат здрави, все така
активни и съпричастни към
нуждаещите се от помощ.
Миналата година доброволците от СУ „Св. Климент
Охридски“
организираха
благотворителна акция в подкрепа на ковид отделението в
мездреската болница, а през
2018 г. подкрепиха финансово
лечението на малката Сияна
Маньовска. През 2017 г. те организираха благотворителен
концерт под наслов „Деца помагат на деца!“. От продажбата
на билети и направените дарения по време на концерта бяха
събирани повече от 1 500 лв.,
с които бяха закупени инфузионна помпа и инхалатор, за
лечение на малките пациенти в
Детското отделение на МБАЛ
- Мездра.
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Събития

„ДА ЗАСАДИМ ДЪРВО ЗА
КОЛЕДА!“
За втора поредна година
Община Мездра се присъедини към националната
екологична
инициатива
„Да засадим дърво за Коледа!“, организирана в цялата страна от Гората.бг.
За целта в навечерието на
коледно-новогодишните
празници Община Мездра
получи безвъзмездно от
Гората.бг 1 050 броя медоносни, плодни и иглолистни дръвчета - по 300 бр.
жълта и бяла акация, 300
бр. сладка жълта афъзка и
150 бр. бял бор.
Залесителната
акция
стартира дни преди Рож-

дество Христово със засаждане на жълта акация,
популярна и като „златен
дъжд“, в зелените площи
на двата бряга на река Моравишка южно от кооперативния пазар. В зелената
инициатива взеха участие
доброволци от Общинската администрация и от Общинския съвет.
Впоследствие в залесителната акция се включиха
и служители на ОбП „Чистота“, а 27-те кметства в
общината получиха по 40
броя фиданки, които бяха
засадени в съответните населени места.

ДОБРОТВОРЦИ ЗАРАДВАХА С КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ
ДЕЦА В РИСК И ПОДПОМОГНАХА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Добротворци от София
организираха
благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в
неравностойно положение
от Северозападна България и сбъднаха коледните
желания на деца и лица с
увреждания, лишени от
родителски грижи. Дни
преди Коледа те подпомогнаха с хранителни продукти самотно живеещи
пенсионери от Горна Кремена, Зверино и Ребърково и зарадваха с подаръци
потребителите на Комплекс социални услуги за
деца и лица с увреждания
(КСУДЛУ) в гр. Мездра.
Към благородната кауза се
присъединиха хора с големи сърца не само от столицата, но и от други региони на страната.
Крайно нуждаещите се
възрастни хора бяха подпомогнати с трайни хранителни продукти - брашно, захар, боб, леща, ориз,
макаронени и захарни
изделия, олио, консерви,

подправки и др., а потребителите на КСУДЛУ бяха
зарадвани с подаръци - анцузи, пижами, бельо, чорапи, обувки, зимни дрехи,
тоалетни принадлежности
и др., които предварително
бяха споделили, че желаят
да получат в писмата си,
адресирани до Дядо Коле-

да.
Организатор на дарителската кампания, която
се реализира в община
Мездра за втори път след
2019 г., е Илияна Мирчева с подкрепата на Христо Христов, психолог в
ОУ „Христо Ботев“ и в
ОУ „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“.
Хранителните
продукти и подаръците
бяха транспортирани с микробус, осигурен от Лео
Кадели, създател на Платформата „Приятели, помагайте!“, а даренията бяха
складирани в помещение,
предоставено от Петър
Стоянов.

200 ДЕЦА ПОЛУЧИХА ПОДАРЪЧНИ ПАКЕТИ
За пета поредна година
Фондация „АДРА България” зарадва с коледни
подаръци деца в неравностойно
положение
от община Мездра. По
случай Рождественските
празници 200 възпитаници на детските градини и ученици от основния курс на обучение
получиха подаръчни пакети. Благотворителната
кампания се реализира
по проекта на „АДРА
Германия“ „Деца помагат на деца“, партньор
по който е българският
клон на международната
хуманитарна организация
ADRA International.
Всеки от подаръчните
пакети съдържа детски
играчки, лакомства, учебни материали за рисуване,
тетрадки, дрехи, а често

пъти - и лично послание
от дарителя. Тази година
пакетите са приготвени от
деца и техните родители
от района на Дортмунд за
нуждаещи се деца от страните в Източна Европа.
Подаръчните
пакети
връчи Мариан Димитров,
директор на „АДРА Бъл-
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гария“. Съдействие при
раздаването им оказа отдел
„Образование, социални
дейности и здравеопазване“ с ръководител Елена
Нанова, с който Фондацията си партнира успешно
вече няколко години.
През последните пет години „AДРА България“

зарадва с подаръчни
пакети за Коледа близо
1 300 деца в неравностойно положение от
нашата община. М. г.
тя изненада приятно за
Рождество Христово
160 деца, през 2019 г 301, през 2018 г. - 323, а
през 2017 г. - 290.
Догодина
хуманитарната
организация
ще реализира проект в
подкрепа на медиците
от ковид отделенията
в София, Пловдив, Пазарджик, Видин, Мездра
и др. Проектът е с фокус
върху менталното здраве
и предвижда предоставяне
на индивидуална психотерапия и рехабилитация на
лекари и други медицински специалисти, пряко
ангажирани с лечението на
пациенти с Covid-19.
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Общински съвет (ОбС) - Мездра прие мерки за изплащане на действително извършени разходи във връзка
с Covid-19 и одобри разпределението на средствата за
изпълнението им. Това стана на декемврийската сесия
на местния парламент. Мерките ще бъдат реализирани със средства в размер на 482 181 лв., предоставени
като допълнителен трансфер по бюджета на Община
Мездра от държавния бюджет с Постановление №326/
12.10.2021 г. на Министерския съвет.
Утвърдените мерки са:
• Подпомагане на услугата „Топъл обяд в условия на
пандемията от Covid-19“ чрез закупуване на транспортни средства с изградена хладилна система в товарния отсек. Финансовото обезпечаване на мярката ще се
осъществи със средства в размер на 43 000 лв.
• Текущ ремонт на общите части на сградата на градската поликлиника, до които имат достъп болни от
Covid-19. Мярката ще бъде реализирана със средства в
размер на до 143 000 лв.
• Подкрепа на „МБАЛ - Мездра“ ЕООД за справяне с
пандемията. Мярката ще бъде изпълнена чрез предоставяне на лечебното заведение на капиталов трансфер
в размер на 69 100 лв.
• Профилактика и превенция на Covid-19. Финансовото обезпечаване на мярката ще се осъществи със средства в размер на 154 754 лв.
• Субсидиране на пътнически превози по междуселищните автобусни линии. Целевите средства за изпълнението на тази мярка са в размер на 72 327 лв.
По предложение на кмета Иван Аспарухов беше
удължена с още една година мярката за подпомагане
на таксиметровия бранш във връзка с пандемията от
Covid-19. Превозвачите ще заплащат данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. в минималния
годишен размер от 300 лв., а разликата до пълния размер на данъка, определен от ОбС, да бъде поискана от
Община Мездра като компенсация от държавния бюджет.
С друго решение беше актуализирана минималната и
максималната цена за таксиметров превоз на пътници
на километър пробег:
• Минимална цена за 1 км пробег: дневна тарифа 0.79 лв. км/пробег, нощна тарифа - 0.89 лв. км/пробег.
• Максималната цена за 1 км пробег: дневна тарифа 1.30 лв. км/пробег, нощна тарифа - 1.50 лв. км/пробег.
Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Мездра. С нея се изменят или допълват такси, цени и
административно-технически услуги по устройство на
територията, икономическо развитие, стопански и социални дейности, услуги, предоставяни от ОбП „Чистота“ и услуги, предоставяни от АК „Калето“.
Одобрени бяха План-сметките за 2022 г. на разходите
за услугите, свързани със събиране и транспортиране
на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания - в размер на 2 124 391 лв.
Определена бе такса битови отпадъци за т. г. според
количеството на отпадъците за нежилищни имоти, измерени чрез броя на необходимите съдове за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, както следва: за 1 бр. „Бобър” с обем 1.1 куб.
- 3 068.70 лв./ годишно, за 1 бр. кофа от 110 л - 306.87
лв./ годишно.
ОбС предостави на КИБИ „Лотос-М“ да ползва безвъзмездно за срок от 10 години недвижим имот в гр.
Мездра - частна общинска собственост, на ул. „Янко
Сакъзов“ №19, ет. 2.
Община Мездра ще сключи договор с „Организация
по оползотворяване на текстил и обувки“ АД - Габрово
за въвеждане на система за разделно събиране на битови отпадъци от текстил и обувки. Съдовете за разделно
събиране ще бъдат разположени на пл. „Македония“,
на ул. „Пирин“/ ул. „Тракия“ и на ул. „Захари Стоянов“
(кв. 10).
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ОБЩИНСКИ УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРС „МОЯТА КОЛЕДНА МЕЧТА”`
Първа възрастова група ученици І-ІV клас:
Раздел „Поезия“
I награда

БЛАГОСЛОВ

Коледа е!
Благодат!
Спасителят наш се роди!
Коледа е!
Магията, която ни прави много
добри!
Нека бъдем заедно
и Бог да ни дари
със смирените си дни!
Да се помолим
за добър житейски кръговрат,
за изобилие и благодат.
Коледа е…
Магдалена Стоянова

II награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА
Имам аз една мечта –
всички да са здрави по света.
Щастие да има всеки ден,
тъга да не достига твоя ден.
Аз лошото да лекувам
и късмет на всички да купувам.
Усмивки да раздавам
и прегръдки да дарявам.
Имам аз една мечта ти да бъдеш по-добър сега.
Да помагаш на другар в беда
и той да бъде до теб в мечта.
Савина Георгиева

III награда

ИЗНЕНАДА
Мамо, мамо, виж!
Дядо Коледа дошъл е!
Куп подаръци за всеки,
край елхата наредил е!
Най-доволна ще съм аз,
с цял пакет голям, голям!
А какво ли има там?
Куп играчки,
лакомства безчет,
и книжки в нея аз открих,
и от сърце му благодарих.
Йоана Йолова

Втора възрастова група ученици V-VII клас:
Раздел „Поезия”

I награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА
Моята коледна мечта
е да украся своята елха.
По начин, който вдъхновява
и всеки оценява!
Елхата лампички да има,
да свети до топлата камина.
Коледен дух да цари
и всеки да се наслади!
Защото Коледа ще си тръгне,
но после пак ще се върне
и колкото да не искаме,
ще трябва да устискаме!
Ще дойде догодина новата година.
Ще има фойерверки и конфети
и всичко пак ще свети.
Лора Николова

Първа възрастова група ученици І-ІV клас:
Раздел „Проза“

I награда

МОИТЕ ДЕТСКИ
МЕЧТИ
Мечтая да бъда супергерой и
да имам свръхестествени сили.
Искам да помагам на хората
в беда, доброто никога да не
свършва и никой да не страда
по света.
Искам да притежавам суперсила, която с един леден дъх
да замразява лошите хора, а
след размразяването им те да
се превръщат в по-добри.
Смятам, че ако съм супергерой мога да сбъдна и най-голямата си мечта - да имам малко
кученце. То също ще е магично
и ще ми помага в битките срещу злото. Заедно с него няма
да позволим нито едно живо същество да страда и да му бъде
тъжно. Добротата ще царува
по света и щастие ще има във
всички детски очи.
Савина Георгиева

Втора възрастова група ученици V-VII клас:
Раздел „Проза”

I награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА

Отново идва Коледа, вълшебното време на годината.
Тогава дори и най-скептичните се надяват, че ще стане чудо, че желанията ще
се сбъднат. Едни мечтаят за
богатство, други за любов, а
трети просто искат близките
им да са живи и здрави.
Но всеки си пожелава нещо
лично и съкровено във вълшебната нощ, загледан в
сипещите се снежинки, в бялата тишина навън. И всеки
вярва, че мечтата му ще се
сбъдне!... Защото иначе за
какво са мечтите?
И аз си имам мечта! Искам
да се случват неща, които да
променят света към по-добро. Искам този вирус да изчезне, защото не позволява
на хората да живеят мечтания живот. Искам също така
всички - малки, подрастващи
и възрастни, да имат приятелства без драми, интриги и
предателства.
Нека всички хора по света
са здрави, щастливи и обичани. Нека раздават безброй
усмивки, защото светът се
нуждае от повече щастие в
тези трудни времена.
Весели празници! И мечтайте уверено!
Самира Бусаири
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II награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА

Коледа наближава - моят
коледен дух е приповдигнат. Вярвам, че по това време на годината се случват
чудеса.
Искам, когато се събудя,
да видя през прозореца натрупалия сняг през нощта,
светещите лампички, окачени на къщите и отрупаните дървета със сняг. Бих
искала всеки да е щастлив
на този празник и да бъде
здрав. Коледната ми мечта е хората да са добри и
да помагат на тези, които се нуждаят от помощ.
Така светът ще стане едно
по-добро място.
Има хора, които нямат
възможност да си позволят
мечтаната Коледа. Затова
нека бъдем добри и им помагаме, като ги зарадваме
с топла храна и дрехи. На
този празник едни мечтаят
за любов, други за богатство, а аз мечтая близките
ми да са здрави.
Всички си спомняме за
веселите мигове през годината. Цяла година всички
чакат месец декември с нетърпение, заради предстоящите коледни празници.
Всеки трябва да си пожелае
нещо и да вярва, че то ще
се сбъдне.
Весела Коледа! И знайте мечтите се сбъдват!
Тониа Къстева

се чувстват свободни, да се
уважават и да си помагат в
живота. Нека тази пандемия
премине и всичко да се върне на мястото си. Децата - на
детска градина, учениците
- на училище, студентите - в
университетите, родителите
- на работа и животът да потече с пълна сила, както преди.
Дядо Коледа, донеси ни
всичко това и ние ще бъдем
щастливи!
Цветомира Драгоева

Трета възрастова група ученици VIII-XII клас:
Раздел „Проза“

I награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА

III награда

Под звездата на елхата ни
голяма,
всичко ми разказа мама.
Инна Атанасова

МЕЧТА

МОЯТА КОЛЕДНА

Аз приемам Коледа като
нещо повече от опакованите
подаръци под елхата. За мен
не е важно дали ще получа
желания подарък, а жестът,
с който го получавам. Може
да е най-символичният подарък, но да усетя любовта и
посланието от любимите ми
хора. Той е най-безценният
подарък, който някой може
да ми „подари“.
Комплект с гримове или играчки няма да ме направят
по-щастлива, отколкото една
прегръдка от семейството ми. Моето семейство е
най-важно за мен. То ме подкрепя и в най-трудните моменти. Независимо на колко
хиляди километри разстояние са роднините ми, те никога не забравят да ми кажат: „Обичам те“!
Моят коледен подарък е
винаги с мен. Всеки приема този великолепен зимен
празник по различен начин.
Някои сядат до пламтящата
камина и гледат „Сам вкъщи“, други празнуват с вино и
огромно парти, а децата с нетърпение чакат подаръците.
Всички имат коледни мечти. Някои мечтаят за нови
домашни любимци или играчки, а други мечтите им
са свързани с това да са заобиколени от любими приятели и семейството. Коледа
не е да подариш подарък, а
да подариш сърцето си. Да
покажеш любов и уважение
към хората.
Мария Цекова

МЕЧТА

II награда

МОЯТА КОЛЕДНА
Месец декември е. Най-чаканото време от годината, изпълнено с толкова много красота
и любов, защото наближава
Коледа. Ваканцията идва след
броени дни, а с нея и снежните
игри, украсяването на елхата,
пиенето на топло какао пред
камината и най-важното - очакването на подаръците.
Но преди всичко това, трябва
да напиша писмото до Дядо
Коледа. Моето тази година е
по-различно, защото не съдържа чаканите подаръци, а звучи
като споделено желани желания. Желания, които много
от нас мечтаят да се сбъднат.
Но… предвид настоящата ситуация, колкото и огромни да
са нашите мечти, колкото и да
ни се иска да променим настоящето, трябва да е съобразим
с обстоятелствата около нас.
И все пак детските ни желания
и мечти винаги са били чисти,
силни, невъобразимо интересни и наистина са се сбъдвали.
Тази година моята коледна
мечта е: всички хора да бъдат здрави и щастливи, да

Трета възрастова група ученици VIII-XII клас:
Раздел „Поезия“
I награда

ПО КОЛЕДА
Обичам когато сняг завали
и покрие гори, поля, планини.
Tогава с усмивка каза ми
мама:
- Седни до мен, днес за
Исус ще ти разкажа.
Тихичко присядам до елхата
и гледам право във очите
мама.
- Подарявам ти - ми каза
тя,
детска книжка - Библия.
Прегръщам книжката от
мама,
тя пък гледаме засмяна,
на корицата отпред
нарисуван е Исус от Назарет.

II награда

Тихи снежинки полетяха
в тъмната коледна нощ,
дърветата на двора побеляха
и малки искрици заблестяха.
В стаята е топло и уютно.
всички сме щастливи заедно.
Поглеждаме с надежда към
прозореца
да видим изгрева на Витлеемската звезда.
По Коледа отваряме сърцата си
за топлина и доброта.
И искаме да споделим мечтата си
с малката Коледна звезда.
Всеки има свое желание!
А моето е само: здрави да
сме у дома.
Борислав Иванов

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА
Коледа е един от любимите ми
празници, защото е символ на
доброто, вярата и надеждата.
На този празник стават чудеса
и красивите и съкровени мечти
се сбъдват.
Всеки има своя мечта, за която
се бори и която копнее да сбъдне. Когато желанието се превърне в цел, а целта в план и
се започнат действия по него,
дори най-смелото нещо изглежда близко и реално.
Моята „Коледна мечта“ се дели
на различни части. Първата от
тях е здраве, щастие, благополучие и всичко най-хубаво за
семейството, приятелите ми и
за всички по света. Искам да
няма бедни хора, да се спре
бракониерството и да започнем да пазим природата си
по-добре.
Това, разбира се няма как да
се случи просто като щракнем

с пръсти. Нужно е всеки да
прави по нещо малко, като да
даде храна на някой беден, да
дари пари на фондации, които
спасяват животи или хора, или
просто да си изхвърля боклука
разделно, за да бъде рециклиран.
Тъй като, ако всички не положим усилия, това няма как
да стане, повечето хора се
фокусират върху личните си
желания. Аз, например, много
бих искала да прекарам празниците с цялото си семейство,
да отваряме заедно подаръци, да се забавляваме. Това
е най-голямото ми желание за
Коледа. Материалните подаръци не са толкова важни, но
аз обичам да подарявам и да
правя различни мили жестове.
Защото да видя някого да се
усмихва, да се радва и да харесва подаръка си е най-прекрасното чувство на света.
И все пак Коледа е празник
на добротата и чудесата - и
най-малкото, което можем да
направим, е да бъдем по-добри.
Полина Пешева

III награда

МОЯТА КОЛЕДНА
МЕЧТА
Моята Коледна мечта е
всички хора по света да
станат по-добри и всеотдайни. Всички мои приятели да са до мен и да
ме подкрепят. Моята Коледна мечта не е да имам
големи подаръци, искам
всичките ми близки хора
да са около мен на този
светъл празник и да се
забавляват заедно. Християнският празник Коледа
е толкова чист български
празник. Обичам Коледа,
тя ни носи време за любов
и много мечти.
На Коледа всичко свети
- усмивки, хора, светът
става различен. Вън вали
сняг, децата играят, тичат
и правят снежни човечета.
Навън просто става зимна
приказка.
Всяко семейство украсява
своето коледно дръвче с
различни играчки, топки,
пухчета и звезди. Хората
се усмихват, на мен ми
стига това да съм, което
хората около мен са и то
е да се усмихват и да се
веселят.
Коледа е любимо време за всяко дете. Коледа
носи усмивки, щастие и
топлина. С любов и вяра
в добрите страни на един
човек може Коледата да е
идеала.
Това е моята мечтана Коледа, усмивки, звънкащ
сняг, топлина и най-вече
– любов.
Александра Генова
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ОБЩИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН
КОНКУРС „БЯЛА ПРИКАЗКА”

Раздел „Поезия”
Стихотворение до 15 реда:
I награда

БЯЛА ПРИКАЗКА

В нощвите на зимата втасва
светът полунощно смален.
Уютът със клечица драсва
и сенките падат във плен.
Луната наднича в стъклото
през кръст отразен - черчеве,
и пада насред колелото
на хляба, разсечен на две.
Потъва в пещта Боговица
сред огъня - яркочервен,
а в мен разлетяват се птици
по-бели от зимния ден.
Рени Митева
II награда

ОТ ОБИЧТА СТУДЪТ
ЩЕ СЕ РАЗНЕЖИ

Студено ти е, мила, зъзнеш, знам,
но свърши вече циганското лято,
телата ни притихват като
в храм,
три пръста, свити пред
разпятието.
Но хубаво ни беше, не
жали,
разпалвахме и лудата жарава,
душите ни са пълни с красоти,
сега и топла пепел ще ни
сгрява.
Приижда зима - бяла тишина,
ще ни целунат спомени
копнежни,
по ледено-рисувани стъкла
от обичта студът ще се
разнежи.
Дарина Цветкова
III награда

БЯЛА ПРИКАЗКА
Тъгувам по отминалите
зими
от детството ми. По снега
дълбок.
По песента на вятъра в комина
и в клоните на ореха висок.
По веселия смях и по шейните,
по агънца с треперещи крачета,
по мириса на бабината пита
и баницата с многото късмети.
Във времена на хаос и на
страх
вземете мойто коледно вълшебство,
като таблетка с подмладяващ прах,
таз Бяла приказка от златно
детство!
Величка Христова

Цикъл хайку до 5 тристишия:
***
Слушат вятърът
чиниите на покрива.
Прогноза за сняг
***
Коледна вечер.
Огънчета в елхата,
вяра в доброто.
***
Зима след зима…
Шейната на детството
преспа затрупа.
***
Вее щърков сняг
и завива гнездото
със пухкав юрган.
***
Цялата в бяло,
тя кацна на жицата.
Мъката търси.
Борис Стрезов
Раздел „Проза”
Есе до 15 изречения:
I награда

СЕМЕЙНО ОГНИЩЕ

„Снегът е засипал целия
град и всички хора са намерили подслон в топлите
къщи. Най-уютно е край
печката на дърва. Огънят
бумти и топли, а мирисът
на чай от шипки изпълва
стаята. Грижливите стопани не забравят да слагат поредно дърво, за да
не угасне огънят. Семейството е заедно. Разказват
своите преживявания, обсъждат, дават и получават
съвети.“
Ян се взираше сред виртуалните редове на енциклопедия „История на
античните светове“. Ежедневието му беше подредено и лишено от грижи.
Скучаеше и затова безцелно се ровеше в миналото и
древните архиви. Описанието на термина „печка“
звучеше абсурдно. Според
него това беше поредната
измислица на археолозите. Реши, че трябва да
провери какво означават
„семейство“ и „сняг“.
Василка Коловска
Разказ до 15 изречения:
I награда

ОЧАКВАНЕ

Като чу прогнозата за времето, че за Коледа се очаква да завали обилен сняг,
възрастният човек забърза
към навеса, където преди
време остави старата шейна.
Това беше немска, желязна шейна, трофейна от
войната. Близък роднина
му я подари преди много,
много десетилетия. Що
радост беше, що пързаляне!
… Когато дъщеря му поотрасна и тя тръгна да се
пързаля с нея. После дойдоха внуците, внучката. И
те на свой ред подхванаха
шейната… Хубава, бяла
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приказка…
Но преди няколко години
приказката свърши. Семейството им замина на
гурбет в Испания. Идват
си само през лятото.
Днес изненадващо му се
обадиха, че щели да си
дойдат за Коледа. Господи!
А шейната си беше там,
под навеса - покрита с
паяжини, ръждясала, очакваща.
Старият запретна ръкави
и припряно започна да я
почиства…
Кирил Радовенски

Общински конкурс за детска рисунка „Моите вълшебни зимни мигове” - Деца до 6 г. - І награда: Сияна Йончева

II награда

БЯЛА ПРИКАЗКА

Стара баба, спечен хляб, бяла
котка и ято гълъби. С търпение, присъщо само на изстрадал човек, бабата стоически
си носи болките в тялото и в
душата, благо им говори, а те,
сякаш умни същества, сякаш
я разбират, по-малко я тревожат. Пенсията й стига, колкото
да даде на някой пари, когато
ходи по своя работа в градчето, да й плати сметките за
нищожните количества ток и
вода, които ползва, да й купи
някое хапче аспирин и да й остане нещо за хляба, млекцето,
бучица сиренце и, о, изобилие,
къс месце около празниците.
Зеленчуците все още има силица сама да си произвежда,
но по-натам…
„Няма сега да мисля за това,
Бог си има грижата за тия
работи, сега нали съм добре.
Имам себе си, котката и гълъбите - моите бели другарчета,
имам си и моите бели надежди нещата в държавата ни да
се променят, нали и аз гласувах на изборите, нищо, че съм
пътник вече от тоя свят. Дано
стане по-добре за младите, та
децата ми да се върнат, а не да
робуват на тоя и оня по света“
- въртят се надеждни мисли в
главата на възрастната жена,
докато отчупва големичко коматче хляб, за да нахрани божите душици.
Бавно се запътва към двора,
котката я следва и чинно присяда на задните си лапички
до нея. Бабата плясва два, три
пъти с ръце, няколко бели гълъби долетяват и леко кацват,
наобикаляйки я. С предчувствие за храната, оживено гургукат, котката чака своя ред и не
ги закача. Научила ги бабата
да не си пречат, да не се боричкат, има достатъчно за всички.
Чува се само доволно гургукане, лек шум от кълване на трохи и от подхвръкване на крила. Котката, получила и тя своя
пай, кротко яде и благодарно
поглежда към стопанката си:
„Яжте, милички - нежно им
говори старата жена, - докато
съм жива, все нещичко и за
вас ще се намери. Боже, колко
красота създаваш на тоя свят,
Боже!“
Дарина Цветкова

Общински конкурс за детска рисунка „Моите вълшебни зимни мигове”
Ученици І-ІV клас - І награда: Хрисия Георгиева
Общински конкурс за детска рисунка „Моите вълшебни зимни мигове”
Ученици V-VII клас - І награда: Христина Христова
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Спорт

ЛОКО (МЕЗДРА) С НОВ СТАРШИ ТРЕНЬОР
Диан Попов е новият
старши треньор на ОФК
Локомотив (Мездра). Той
заменя на ръководния
пост Николай Нинов, който беше начело на отбора
през последните две години. Попов е възпитаник на
ДЮШ на клуба, старши
треньор на „железничарите“ в Северозападната „В“
група през есенния полусезон на 2010/2011, наставник на децата и на юношите мл. възраст (2006-2010)
и помощник-треньор на
мъжкия тим в Западната „Б“ група и в „А“ ПФГ
(2007-2010). За последно
50-годишният специалист
водеше ОФК Бдин 1923
(Видин).
Зимната подготовка на
Локо (Мездра) стартира
на 10 януари (б. а. подробности очаквайте в следващия брой на вестника)
и ще протече изцяло при
домашни условия. На този
етап новите попълнения са
защитникът Стефан Стефанов (24 г.), халфовете

Светослав Валериев (33
г.) и Браиан Стоянов (28
г.), нападателите Валдемар
Стоянов (27 г.) и Иван Аспарухов (17 г.).
Диан Попов ще продължи да разчита на услугите
на младия вратар Никълъс
Петров (16 г.), на защитниците Генади Петров (35
г.), Васислав Димитров (31
г.), Митко Милчев и Явор
Янков (30 г. ), халфовете
Николай Ганчев (38 г.), Николай Генов (28 г.), Пламен
Венелинов (24 г.), Гроздан
Илиев (23 г.), Методи Янков (20 г.) и Паоло Петков
(18 г.), както и на нападателя Ивайло Златев (24 г.).
По време на зимната си
подготовка ОФК Локомотив ще изиграе пет контролни срещи, всичките на
собствен терен: на 15 януари с Пещера (Галата), на 22
януари с Дреновец, на 29
януари с Ботев II (Враца),
на 5 февруари с ОФК Бдин
1923 (Видин) и на 12 февруари с Чавдар (Етрополе).
Шампионатът в Североза-

падната Трета лига ще бъде
подновен на 19 февруари.
В първия пролетен кръг
Локо (Мездра), който зае-

ма 13-то място в есенното
класиране, приема шестия
в таблицата на полусезона
ОФК Павликени.

МЛАДЕЖИТЕ ДО 19 г. - ЕСЕННИ ЛИДЕРИ
налния турнир за разпределение на местата от пето
до осмо ще участват загубилите квалификацията на
заелите второ място в групите + заелите първите две
места в квалификационен
турнир между класиралите
се на трето място в националните групи.

Приключи първият дял от
шампионата по хандбал в
Национална група „Б“ при
младежите до 19 години
(М19). В последния, трети
турнир от есенния полусезон на първенството, който
се проведе в Ловеч, М19
на ХК Локомотив (Мездра) записаха една победа

и една загуба. Момчетата
на треньора Евгени Йоловски се наложиха с 32:16
над своите връстници от
Левски (Левски) и отстъпиха с 22:23 пред Полюс-ТМ
(Плевен).
Начело в есенното класиране в групата е Локо (Мездра) с 8 точки и голова раз-

лика 139:88 (+51) - актив,
натрупан след 4 победи и
1 загуба. Със същия точков
актив, но с по-лошо голово съотношение - 157:126
(+31), на второ място е Полюс-ТМ (Плевен), а на трета позиция, също с 8 точки,
но с голова разлика 138:134
(+4), е Интер (Благоевград).
Следват: Осъм (Ловеч) с
4 т., Беласица (Петрич) и
Левски (Левски) с по 1 т.
Останалите три турнира
от първенството в Национална група „Б“ са в началото на следващата година в Благоевград, Ловеч и
Българене. За Държавния
финал в тази възраст се
класират заелите първо
място в трите Национални групи + победителят в
квалификационен турнир,
в който ще вземат участие
класиралите се на второ
място в групите. Във фи-

Редактор: Мирослав Гетов
Обществена редколегия: Кирил Радовенски, Павлина
Русева, Рени Митева, Светла Дамяновска, Тодорка Василева
Художник - Евгени Кучков Предпечат: Павел Петров
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СКРЪБНИ ВЕСТИ

На 17 декември 2021 г. на 70-годишна възраст почина един от строителите на съвременна Мездра
АЛЕКСАНДЪР ТОШOВ
- дългогодишен директор на Общинско предприятие „Благоустройство и
комунално стопанство”
(БКС) и изпълнителен
директор на строителна
фирма „Ритлите 97” АД,
четири мандата общински съветник и член на
Управителния съвет на
Ловно-рибарско дружество - Мездра.
Отиде си един трудолюбив, достоен и честен човек, безрезервно отдаден на
своето семейство и работа, който се ползваше със заслужено уважение в обществото.
***
На 4 януари 2022 г. на 58-годишна възраст почина
РУМЕН СПАСОВ
- дългогодишен футболист на Локомотив (Мездра),
Чавдар (Бяла Слатина), Мизия (Кнежа), Ескус (Роман) и Ботев (Враца) през 80-те и 90-те години на
миналия век. Румен Спасов е роден на 24 май 1963 г.
в гр. Враца. Футболист на Локомотив (Мездра) в Северозападната „В“ група през периода 1984-1993 г.,
както и в Северната „Б“ група през сезон 1993/1994
г. Плеймейкър, един от изявените голмайстори на
отбора, а известно време и негов капитан. Преди
това се състезава в Чавдар (Бяла Слатина) и в Мизия
(Кнежа), а впоследствие в Ескус (Роман) в Северозападната „В“ АФГ. Облича също екипа на Ботев (Враца) в групата на майсторите.
Община Мездра изказва съболезнования на
близките и роднините на починалите!
Поклон пред светлата им памет!

В следващите дни рожденици са:
• Катя Йотова, общински
съветник - на 15 януари,
• Владислава Димитрова,
педагог - на 19 януари,
• Румен Велчев, управител
на фотостудио - на 20 януари,
• Инж. Николинка Кътовска, зам.-кмет „Стратегическо планиране, устройство
на територията и инфраструктурни проекти“ - на 21
януари,
• Нели Минева, зам.-кмет
„Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ - на 21 януари,
• Христо Кръстев, мл. експерт „Медийно обслужване
и печатни издания“ - на 24
януари,
• Александър Марков, бизнесмен - на 26 януари,
• Анюта Маньовска, мл.
експерт „Събиране и отчитане на приходи“ - на 27 януари,
• Росица Сергеева, общественик - на 27 януари.

Телефони за връзка: 0897830395; 0889470707

Броят е приключен редакционно на 10 януари в 11:00 ч.

ФОТОЕСКИЗ

e-mail: mezdra21vek@abv.bg
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Култура и История
Краезнание

ТРАДИЦИЯТА ЗА ЧЕСТВАНЕ
НА БОГОЯВЛЕНИЕ В МЕЗДРА

Традицията за честване на големия християнски и народен празник Св. Богоявление (Кръщение Господне)
в Мездра датира от началото на XX век, когато селището на левия бряг на река Искър постепенно започва
да се разраства след откриването на железопътната линия София - Роман, респ. на жп спирка Мездра - Враца
(1897 г.). Както е известно, по това време Богоявление
се е чествало на 19 януари по стария, Юлиански календар, а не на 6 януари по новия, Григориански календар,
както е в момента.
Тържественото отбелязване на празника започвало с
водосвет, който се отслужвал на площада при жп гарата, а след построяването на православния Храм „Св.
Георги Победоносец” (1932 г.) - с черковна служба в
църквата, последвана от водосвет отново при гарата.
Водосвета извършвали тогавашните енорийски свещеници Андрей п. Петров, Николай Нинчев, Иван Диков
и Йордан Въевски. По-сетне литийно шествие се оправяло към „железния” мост на Орханийското шосе
(стария мост на Искъра), където кръстът се хвърля и
до днес.

Старият мост на река Искър при Мездра, 90-те
години на XIX век, снимка: Държавен архив - Враца
Ето как е отразено това събитие в началото на 30-те
години на миналия век в излизащия по онова време
в Мездра независим вестник за просвета, култура и
стопанство „Искърски фаръ” (1929-1944 г.). В един от
януарските броеве на седмичника през 1930 г. четем:
„На 19 т. м-цъ, Богоявление, се извърши отъ свещеникъ Н. П. Нинчевъ тържественъ водосветъ на площада
при гарата, при масово стичане на гражданството и
всички длъжностни лица. Следъ това цялото шествие
отиде при железния мостъ на Искъра (Орханийското
шосе), гдето свещеникътъ хвърли кръста въ реката.
Хвърлиха се да ловятъ кръста Ив. Христовъ-Комитата, Кирилъ Георг. Стояновъ и Цв. Наковъ. Кръстътъ бе
хванатъ отъ К. Г. Стояновъ.” (в. Искърски фаръ, бр. 16,
23 януарий 1930 г.).
Две години по-късно, в началото на 1932 г. същото
печатно издание съобщава: „На 19 т. г., Богоявление,
стана водосветъ на площада при гарата, извършенъ
отъ свещениците Н. П. Нинчевъ и Андрей п. Петровъ. Първиятъ каза хубаво слово. Кръстътъ бе хвърленъ
въ р. Искъръ от моста на Орханийското шосе. Четири-петъ души се хвърлиха за кръста. Хвана го Кирилъ
Г. Стояновъ.” (в. Искърски фаръ, бр. 113, 28 януарий
1932 г.).
А година по-късно в рубриката „Хроника” четем: „На
Богоявление се извърши въ черква голяма служба съ
хоръ. Черквата се оказа много тясна да побере богомолците. Водосветъ стана на площада при гарата, а
кръстътъ бе хвърленъ въ Искъра. Между ледовете го
хвана младежа Цв. Наковъ.” (в. Искърски фаръ, бр.
160, 21 януарий 1933 г.).
По обясними причини след 1944 г. честването на Богоявление по този тържествен начин е прекъснато.
Традицията за хвърлянето на кръста от стария мост на
река Искър в Мездра е възродена през 90-те години на
миналия век по инициатива на тогавашния енорийски
свещеник о. Методий Цветански и на о. Огнян Георгиев, председател на развиващото активна дейност по
това време християнско движение „Вяра, Надежда и
Любов”. През 1998 г., например, Богоявленския кръст
извади Цветан Замфиров, а през 2001 г. - известният
местен зевзек Дико Коцев, по прякор Дико Патицата.
„Спасители” на кръста през последното десетилетие
и половина са Александър Лилов (2005), Радуил Георгиев (2006), Валентин Тодоров (2007, 2008), Йоло Николов (2009, 2011), Павел Николов (2010, 2012, 2014),
Николай Тошков (2013), Иво Маргински (2015, 2016),
Косто Кръстев (2017), Калин Наумов (2018), Михаил
Мостров (2019) и Иван Иванов (2020).
Мирослав Гетов
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ФЕНЯ КАРАНЕЙЧЕВА ПОДРЕДИ
КОЛЕДНА ИЗЛОЖБА
симир Каранейчев също е художник, в началото на 2019 г.
той откри изложба живопис в
Мездра съвместно с Василий
Ковяр.
Каранейчева рисува интензивно от около две години,
след началото на пандемията
от Covid-19. През лятото на

Инструкторът по фитнес и
йога Феня Каранейчева подреди коледна изложба базар
в Клуб по източни бойни изкуства „Лотос-М“ - Мездра.
Експозицията включва повече
от 200 живописни творби на
родената в Троян художничка пейзажи, портрети, натюрморти, изображения на ангели,
животни и птици, свободни
цветни композиции, арт пана
и дъсчици, нарисувани с различни изобразителни техники.
Откриването на изложбата
уважиха близки и приятели
на авторката. Сред тях бяха

миналата година тя подреди
първата си изложба живопис
под наслов „Пъстра душа“.
Нейни картини са притежание
на ценители на изобразителното изкуство от Германия,
Гърция, Испания, Италия,
Турция и др.
Живописните творби на
Феня Каранейчева се предлагат на достъпни цени и са много подходящи за подарък по
различни празнични поводи.

духовният спътник на Феня
в живота - инструкторът по
карате Василий Ковяр, и Светла Дамяновска, гл. експерт
„Културно наследство и религиозни дейности“ в Община
Мездра.
Феня произхожда от семейство на творци. Покойният й
баща Ивелин Каранейчев е
един от най-известните майстори керамици у нас, дългогодишен член на Задругата
на майсторите на народните
художествени занаяти, а майка й Росица Каранейчева е
майстор точилар. Брат й Кра-

БИБЛИОТЕКАТА НАГРАДИ ПРИЗЬОРИТЕ
В КОНКУРСА „ЧИТАТЕЛ НА ГОДИНАТА“
Навръх Игнажден Библиотеката при НЧ „Просвета
1925” - Мездра награди призьорите в конкурса „Читател
на годината 2021“. В категорията „Най-четящи малки
читатели“ бяха отличени
Стиляна Миленова и Кристиян Панов, в категорията
„Най-дългогодишни малки
читатели“ - Цвети Георгиева
и Теодор Йончев, в категорията „Най-малки читатели“

- Християна Михайловска и
Иван Дочев, в категорията
„Най-редовни малки читатели“ - Магдалена Дамянова
и Ивайло Венков, а в категорията „Читател на годината“
- отново Стиляна Миленова.
При възрастните бяха наградени: в категорията „Най-четящи читатели“ - Светла
Дамяновска и Красимир
Йорданов, в категорията
„Най-дългогодишни
чита-

тели“ - арх. Анета Гергова и
Петко Котларски, в категорията „Най-възрастни читатели“ - Миленка Киркова и
Йордан Кирков, в категорията „Най-редовни читатели“
- Гинка Дамянова и Георги
Георгиев, а в категорията „Читател на годината“ - Веселка
Найденова.
Призьорите получиха илюстровани енциклопедии, учебни помагала, романи и грамоти, които им бяха връчени от
секретаря на градското читалище Моника Петкова. Шестима дарители, подарили през

миналата година книги на читалището - Йолита Златкова,
Пека Вутова, Пенка Георгиева, Петя Стоянова, Румяна
Стоянова и Юлия Иванова,
получиха свидетелства за дарение.
Паралелно беше открита
Етнографска изложба под наслов „Семейният уют на коледните празници“. Тя представя автентични образци,
които пресъздават традиционния български народен бит в
миналото. Инициативата е на
Краеведското дружество към
читалището.
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