ЕДИНАЙСТИ ПРАЗНИК НА ВИНОТО В ПЪРВОМАЙ

Община Първомай и Образцово „Народно читалище Св.Св.Кирил и
Методий1894г.” Първомай организираха за единайсти път традиционен
Празник на виното и винопроизводителите, който се проведе на площада
пред читалището в събота  07.02.2015г.
Интересът към събитието бе очакван, тъй като винопроизводството в
общината е с дълбоки корени. На Празника участваха Винарска изба
„Загрей” АД  Първомай, Винарска изба „Аron Wineri”  Пловдив и
гостуващата за първи път винарска изба „Шато Рогошев” ООД – Чирпан,
които със свои щандове и напитки бяха притегателен център за гостите и
гражданите.
Земеделският производител Емануил Запрянов от с. Виница, на специален
щанд, предложи яйца от пъдпъдъци, а фирма „Томика – Метал” АД 
Пловдив за трети път осигури голямата награда за домашно червено вино –
90 литров съд за съхранение на вино.
По традиция събитието привлича много хора от града, общината и
областта. Официален старт на събитието даде кметът на община Първомай
Ангел Папазов,който в кратко и стегнато слово говори за традицията в
правене на божествената напитка, датираща още от траките, разказа как се
следва тази традиция в наши дни и пожела успех на участниците в
конкурса за домашно вино. На празника присъстваха проф. Димитър
Греков – ректор на Аграрен университет Пловдив и проф. д.т.н. Кольо
Динков – ректор на Университет по хранителни технологии Пловдив. И в
двете учебни заведения са застъпени обучения, свързани с лозарството. Те
поздравиха присъстващите и изразиха надежда и готовност да приемат
повече студенти, които да се обучат и реализират успешно.
Сред гостите бяха забелязани проф. Иван Върляков, изпълнителен
директор на РАО”Тракия”, Веселин Халачев, председател на Обединени
бизнес клубове, както и Кремена Димитрова – експерт „Еврофондове” и
Мирена Макрова, технически секретар в ОБК, доцент Джамбов  декан в
Пловдивски университет, журналисти от различни медии, сред които бяха
Грета Дженева, в. „Марица” и Николай Чипански.
По време на празника журито се затрудни в конкурса за найдобро
домашно червено и бяло вино от реколта 2014 г., тъй като нашите
съграждани се славят с хубави вина произведени и в домашни условия.

Журито бе в състав: председател – инж. Данаил Янков – главен
технолог на Винарска изба „Загрей” и членове: инж. Гроздена Николова 
и инж. Димитър Иванов. Те оцениха пробите и взеха следното решение:
Винопроизводител за реколта 2014 година:

Бяло вино: I място – Желязко Пенев Павлов – бял мускат;

II място Николай Желязков Йорданов – букет .

Червено вино: I място – Янко Ангелов Иванов  мерло;

II място Делчо Дяков Караславов  каберне;

III място Желязко Пенев Павлов  мерло
На отличените майстори на виното бяха връчени парични награди и
диплом, а на Янко Иванов съд за вино от фирма „Томика – Метал” АД гр.
Пловдив.
За доброто настроение на участниците и гостите на празника се
погрижиха оркестър „Дионис” с ръководител Петър Тенев, Група за
автентичен фолклор „Дебърските баби” и танцова формация „Евридика” с
ръководител В. Димитрова.
А след програмата всички желаеши се наловиха на празничното
хоро, поведено от кмета Ангел Папазов.

