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Издание на Община Айтос

ДЕН НА
НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ
Изявените личности на
националното и културното възраждане в средата
на ХІХ в, обикновени учители и свещеници - това
са хората, дали началния
тласък за развитие на духовността и националното
съзнание. Те са будителите, църковните и духовни
лидери, създали театъра,
сложили началото на съвременните литературни
жанрове и научното дело.
Патриотичният им духовен порив и делата им са
живи и до днес, благодарение на книжнината и приемствеността в културните и образователни институции. Жив и тържествен
е и празникът за Деня на
народните будители, който
Айтос отбелязва всяка година на 1 ноември.
По традиция, училищата
и детските градини се редуват в годините да подготвят програмата за празничния ден. Център на тържествата е храм „Св. Димитър”, в чийто двор е поставена паметна плоча на
всепризнатия айтоски първоучител Господин Димов
Бъчеваров.
И тази година цветя, венци и портрети на будителите украсяваха най-българския празник. Деца, ученици, учители, културни дейци и граждани изпълниха
църковния двор, за да изразят почитта си към идеите и личностите на Българското Възраждане и
съвременните айтоски будители. Деца и възрастни
се поклониха пред паметната плоча на първоучите-
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Цветя за първоучителя, шествие
и концерт за будителите в Айтос

Читалищните дейци поведоха шествие за Деня на народните
будители

На 1 ноември в двора на храма

Тържествен концерт на НЧ „Васил Левски 1869” - „С поклон за будителите на Айтос”

та концертна програма в салона на
НЧ „Васил Левски
`1869”. От сцената, о. Ромил поздрави съвременните будители на
Айтос и отправи
послания към децата и младите
хора.
Два дни Айтос
чества Деня на
будителите като
празник на духа,
вдъхновението и
таланта. Проявите бяха организирани от Община Айтос, НЧ „Васил Левски `1869”,
Църковното настоятелство на
храм „Св. Димитър” и ОУ „Атанас
Манчев”.

Refresh е №1 на големия
футболен турнир на малки врати
Оспорваната надпревара продължи повече от две седмици

ля. Паметният знак в църковния двор е един от найвълнуващите патриотични
символи за града, защото
е поставен на мястото, където айтозлии са изградили първото българско училище. Патриотични стихове и песни, подготвени от
възпитаниците на ОУ „Атанас Манчев”, създадоха
атмосфера на родолюбива привързаност и почит
към светлите умове на нацията и родния град. Тържеството развълнува младата публика, част от децата в предучилищна възраст за първи път присъстваха на празника на българския дух.
В навечерието на 1 но-

ември, в предпразнично
настроение, НЧ „Васил
Левски `1869” отвори голямата си сцена за талантливата изява на художествените си състави. Преди тържествения концерт,
ставрофорен иконом Ромил Негозов поведе шествие, организирано от читалището за Деня на народните будители. В него
се включиха читалищните
състави, клубовете „Млад
възрожденец” от СУ „Никола Вапцаров” и ученици
от СУ „Христо Ботев”.
Народни танци, модерен балет, рок и песенни
изпълнения на първолаци и вокална група „Звънче” включваше богата-

Повече от две седмици продължи голямата октомврийска футболна надпревара на Спортно игрище „НИКС СПОРТ“, посветена на празника на Айтос. Много отбори, напрегнати срещи и неповторима айтоска атмосфера съпровождаха вечерните ма-

чове на възстановената от
„НИКС“ ЕООД футболна
традиция.
Много, предимно мъжка публика, събра оспорваните полуфинални мачове между отборите на
„Refresh“ и „Пирне“. Срещата завърши с резултат
4:3, след драматичен об-

рат от 1:3. Въпреки малкото реализирани голови положения, напрегната беше
и срещата между „FIRE“ и
Алтай Карагеоргиево, която завърши с 1:0 за пожарникарите.
На финала се срещнаха отборите на „Refresh“
и „FIRE“. След оспорван и

равностоен мач  и равен резултат 1;1 в редовното време се стигна до изпълнение
на дузпи, в които се включиха и вратарите на двата отбора. „Refresh“ победи при дузпите и спечели категорично футболния
турнир.
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От първолаци до зрелостници всички в „Ботев” четат
Милена ЯНЕВА

„Да превърнем училището в
привлекателно място за младите
хора, да ги насърчаваме да четат - това е цел и основна задача на педагозите от най-старото айтоско училище СУ „Христо Ботев”. Затова се стремим да
използваме разнообразни форми и методи на работа. Така ученици и учители от СУ „Христо Ботев” - Айтос се включиха в Националната седмица на четенето.
Всички ученици - от най-малките
до зрелостниците активно участваха в кампанията. Първокласниците не познават още всички букви и не могат още да четат, но много обичат приказките. Затова по свой начин станаха част от Седмицата на четенето. Маскирани като приказни герои първолачетата си припомниха любими приказки, а след това
ги нарисуваха. Разгледаха красиво илюстрирани книжки и подредиха приказни пъзели.
Четоха и учениците от втори
клас в минутите на отдих. Децата
споделяха книжките си със свои
приятели - обсъждаха, рисуваха
и пак четяха. В последния ден от
седмицата малките читатели на
класната библиотека споделиха, че най-много обичат книжките с приказки, защото те учат на
мъдрост, честност и отговорност.
Вдъхват надежда, че доброто накрая побеждава, независимо кол-

ва. Всеки ученик сподели своите
любими четива. В оживена дискусия се откроиха и проблеми - дали
трябва да четем и защо, има ли
бъдеще книгата, какво място заема в живота ни тя? Интернет дистанцира ли ни от четенето на книги? Оказа се, че учениците не са
фенове на книгите от списъците
- някои четат научна фантастика,
други – историческа литература.
Най-важното е, че всеки разбира ползата от избраното четиво
и се пристрастява към четенето.
Сред представените любими книги блеснаха имената на приключенските „Конникът без глава”,
„Капитан Немо”, книги за момиче-

ко жилаво може да бъде злото.
Учениците от четвърти клас
се включиха в Седмицата с наслова: „Тихо четем. Народната
приказка”. „Лявото око на царя”
оживя в часа по български език .и
литература с посланията си за доброта, справедливост и мъдрост.
Децата сами достигнаха до вечната истина, че умният човек винаги успява. И учениците от 3“а“ и
3“в“ класове се включиха в Националната седмица. Представиха приказката „Лисицата и таралежът” и научиха, че е достатъчно
да знаеш една хитринка, която да
ти помага в труден момент.
Осмокласниците пък отбелязоха Седмицата на четенето в часовете по Български език и литература при г-жа Татяна Йото-

Седмица на духовността
в СУ „Христо Ботев”
Поклон, Будители народни!
Прекланяме се пред Вас, защото благодарение на Вашето призвание, страдание и саможертва
България днес е жива. В години
на тежки изпитания родолюбиви и
смели българи пробуждали у народа любов към род, език и Отечество. Народът ги нарекъл Будители пазители на знанието, науката, пазители на Свободата.
В навечерието на 1 ноември СУ
„Христо Ботев” обяви Седмица на

Духа - проведоха се много дейности, свързани с популяризирането на светлото дело на будителите. Подготвени бяха табла от деца
за деца от учениците от четвърти
клас и се представиха презентации. Инициативни бяха ботевските клубове „Млади възрожденци” и
клуб „Краезнание”, които с мултимедийни презентации в пети и единадесети клас разказаха за живота и делото на книжовници, просветители и революционери. Развяха се български знамена,
а ликовете на велики личности от българската история изпълниха със светлото си присъствие всяка
класна стая на най-старото българско училище.
Учениците от пети, шести и единадесети класове
разказваха увлекателно
на учениците от начален
етап за живота на първия български просветител от Българското Възраждане - монахът Паисий, който посял семената за знания, българщина и свобода. На блокови листи оживяха образите на Левски и Ботев.
Малките ученици художници грабнаха четките и
боичките и с много любов
рисуваха великите българи. Накрая деца и учители
повтаряха думите на Левски: „Не думи, а дела са
нужни, дела за България
в името на Родината, за
да я има и след нас. България да пребъде!”

Малки обяви
• Тел. 0884714212 продава парцел (празно дворно място) в с.
Лясково - 842 кв. м, УПИ и ПУП.
Цена по споразумение.
• Тел. 0896885477 продава парцел в центъра на град Айтос за
застрояване, на калкан, с височина - до стрехата -10 м и възможност за увеличение на параметрите.
• Тел. 0877139647 продава
„Dacia Logan” - сребристочерен
металик, 1.2 бензин, 43 хил. км
реални, първи собственик /пенсионер/, закупена - октомври
`2010 от магазин. Перфектна.

Екстри - климатик, серво, ABSкожен волан, регулируем колан,
нисък данък. Цена 14 500 лв.
• Тел. 0885/ 252 452 продава земеделска земя в м. „Могилата”.
Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 продава 5
дка земи в с. Съдиево, в регулация, в края на селото, посока
“Аязмото”.
• Тел. 0558/2 61 96 - Айтос дава
под наем нива 990 кв.м в местността „Провадийско шосе” празно място. Цена по споразумение.

та и момчета, „Алхимикът”, „Илиада”, „Ромео и Жулиета”… Осмокласниците, оказа се, обичат да
гледат филми по книги, а после да
сравняват детайлите, да откриват
разликите в избора на авторовите творчески средства. Прокраднаха се и скромни несподелени
досега тайни опити, ученици да
напишат книга, но изводите на
младите автори са, че да пишеш
книги, не е лесна работа.
Преподавателката Нели Димитрова предостави на учениците
от VIII „а“ клас малка библиотека с книги на различна тематика
и час за четене. Осмокласниците разбраха, че всяка книга е цял
един свят и няма такава, от която
да не научиш нещо полезно.
Интересно премина кампанията при най-големите... „Тихо...
четем !” - така учениците от 12
„а“ клас дадоха старт на четенето в училище. Унесоха се в нежната поезия на Евтим Евтимов,
през разказите на Йовков, минаха през дрешника, за да посетят
Нарния, замислиха се над философските прозрения на Паулу Коелю. Естествено, и Мечо Пух беше
повече от истински, за да се насладят на четенето в пълния му
блясък... поне за малко.
След Седмицата на четенето
оставаме с призива на второкласниците: „За нас Седмицата на
четенето не е свършила... Продължаваме да четем!” А вие... четете ли?

Айтос и айтозлии
Лена
/разказ/

Посвещавам на моите деца,
внуци и правнуци
Обичаше Лена приглушената тишина и спокойствие на утрините след Димитровден, та чак
до края на ноември, като релакс
º действаха. Тази есен циганското лято продължи повече от седмица, радваше се и на краткото
Трендафилка Апостолова в края Сиромашко.
на 50-те години на м.в.
Приведена от стоварилите се
(из личния архив на авторката) като лавина върху гърба º неизречени разговори, спомени, въпроси, на които не получаваше отговори, недоспала и измъчена,
тръгна към градината. Отминалият вятър беше разпилял из двора орехови, вишневи и дрянови листа, до телената ограда струпал малки и големи купчини. Орехът, молитвено издигнал към
небето оголени клони, се готвеше за зимна почивка. Под него –
дебел килим от нападали листа. Пред очите º последното листо
плавно се понесе надолу. Вишната – все още с неокапали. Само
дрянът до чешмата ревниво пазеше своите, но напролет пръв се
окичваше с дребни, жълти цветчета.
Внезапно красива гледка на небето прикова вниманието º. В
отрязъка небе между комините на двата отсрещни блока, подредени в гъсти редици, изтъняващи към края, две ята птици „черен
рибар“ застинаха в небето. В миг от по-голямото се откъсна една,
долетя до края на другото, изви се и като се стрелна обратно към
своето, го поведе. Малкото – също след него. Изумена, Лена проследи с поглед красивия полет на птиците, докато се изнизаха
зад комина. „Божичко, кой научи тези птици с такава точност да
се подредят плътно една до друга, кой им избра водача!?“ – не
спираше удивлението º. „Сигурно тука ще зимуват”...
Седна в края на стария диван под терасата. На крачка от него
покрай циментовата пътека зеленееха чемширите. Миналото лято,
ден след горещия юли, станаха като попарени, вирус ли, гъсеници ли ги покосиха? Зет º развъртя брадвата и ги отсече. Сърцето я заболя. Бяха емблемата на този двор. Години назад баби и
дядовци са ги премествали от едно място на друго да ги опазят
за поколенията. Така са съхранили и паметта за себе си. В началото на годината след тях се нареди и Сандо.
Разболя се. Води го по лекари, идваха вкъщи, не го остави да
се залежи. И сега го вижда: помага му за тоалета в банята, а той:
„Добре, че си до мене, как щях да се оправя сам?“; или, мие съдове, той – спуснал нозе до пода седи на леглото, вперил в нея
тъжни очи, казва: „Лена, много се трепеш за мене, как издържаш, вече не мога да ти помагам.“
Заведе го и в църква, маслосвет и молитва за здраве да му
прочете свещеник. Постави на масичка бутилка червено вино,
зехтин и пакет брашно. Свещеникът – в пълно одеяние. Патрахилът на гърдите царствено опира до земята. Сложи стол на Сандо
да седне срещу него, постави в дясната му ръка свещ. Лена, изправена зад гърба му – също със свещ в ръка. От брашното отецът отсипа в купичка, бодна свещ. В друга отля от виното и зехтина, до тях малко тампонче памук. Щракна запалка, езичетата
и на трите затрептяха. Разгоря смачкани свещи в кандилницата,
пусна кристалче тамян, разклати силно веднъж-дваж и благоуханният му мирис изпълни въздуха в църквата. Взе Евангелието
и Елеосвещението започна.
Седем пъти помаза с елея и брашното Сандо и Лена. Седем пъти
гласът му се издигаше гневно, като казваше: „Да внимаваме...“.
Седем пъти дълбоко и съсредоточено се прекръстваше, след него
Сандо и Лена – също. Млад мъж със свещ в ръка, премина вляво до иконата на Богородица, запали свещта за здраве и застана мълчаливо с наведена глава. Свещеникът върна обратно в пакета брашното, елеят изсипа в зехтина и като взе бутилката се

обърна към Сандо: „Четиридесет дни ще взимаш сутрин на гладно по една чаена лъжичка от него. От виното ще пиеш на обяд
по една винена чаша като се храниш, докато свърши.“ Взе пакета брашно и се обърна към Лена: „На четиридесетия ден ще замесиш питка и подадеш за здраве.“ Лена прибра в чантата всичко от масичката, отиде до иконата на Богородица и пусна двадесетолевка в касичката.
Сандо се изправи бавно, вглъбен, блед, слаб, приближи се до
свещеника и му подаде ръка: „Благодаря ти, отче.“ „Да си жив и
здрав, чичо Сандо!“ и ги изпрати до вратата.
След половин година Сандо почина. В същата църква, същият
свещеник му извърши опелото.
Седмици след смъртта му, изненадващо я потърси по телефона някогашният приятел от ученическите години. Беше го забравила, изминали бяха повече от петдесет години, нито са се виждали, нито чували. За последен път го видя на една от първите срещи на випуска, доста освободен, с увиснал фотоапарат на шията,
прави снимки, разговаря с учители, със съученици, нея отминава
като бърз влак малка гара. А сега на бял кон отново се завръща в
живота º. И защо? Сънувал я преди две вечери, в същата нощ и тя
сънувала него. Върви срещу него, облечена в дълга бяла рокля, до
нея момиченце, също в дълга бяла рокличка. Събудил се, не могли
да се срещнат. А тя: върви срещу нея, облечен в кафяв панталон,
черно поло, на челото – русият перчем. Дели ги стара, ниска дъсчена ограда, пред разклатена портичка насядали жени на раздумка.
Тя стои до оградата, повдига се на пръсти, протяга ръце, събужда
се и не може да го докосне, „Лена, ще я попита по телефона, да не
си болна?“ „Не, не съм, ако си представяш, че лежа в легло, завита с одеяло до брадата. Но, душата ме боли, успоредно с нея и тялото. Сандо почина.“ „Така ли? И на колко години?“ – сякаш беше
важно. „На осемдесет и пет.“ „Толкова?!“ „Толкова...“ – и двамата замълчават. „Лена, сигурно е нелепо да те питам сега, какво направи снимката с воала, пазиш ли я?“ „Разбира се...“ „Незнайно
кога и къде аз загубих моята“ – отново мълчание.
...На двадесетия º рожден ден º подари разкошен, фееричен
воал в бяло с красиви орнаменти по краищата и разпръснати бели
цветчета. Каква еуфория настана тогава в таванската º квартира
в морския град! Приятелките, през смях и закачки, размахваха
воала из тясната стаичка, преметнали го през рамо се надпреварваха да позират една след друга. „Снимка, снимка, направи
си снимка, Лена, и му изпрати да ти се любува!“
Воалът си остана нейната тайна от Сандо, та чак до смъртта
му. Порасналите им дъщери се редуваха да го носят, докато го
докъсаха. Остана снимката.
След седмица отново позвъни: „Лена, искам да ти кажа, че
всяко лято идвам в града по черешово време да си получа рентата. И това лято ще дойда. Имам една „трошка“, ще се кача и
ще се отбия да се видим.“
Много дълго º се стори това черешово време. Дочака го. Пред
нея застана мъж с наднормено тегло, различен от момчето в съня
º, само русият перчем си беше същият.
Посрещна го като скъп гост. Краткото му време не достигна
да разгледат всичките º албуми. Излезе да го изпрати. Не разбра как, секунди след като си тръгна, се върна, целуна я звучно
по лявата буза, обърна се и бавно закрачи към изхода. Беше неочаквана, страстна, изгаряща тази целувка! Замаяна, Лена тръгна след него. До колата и двамата вървяха мълчаливо. „Това ли
е „трошката“, с която дойде?“ - попита. „Не, на внука е, подари
ми я, купил си нова. Моята предадох на „Вторични суровини“.
Лена, много си отслабнала, храни се по-добре“ - рече загрижено. „Да се надявам, че не е болест, ще се погрижа и за себе си.
Твоята не е лесна, бил си сто и двадесет килограма, свалил си
дванадесет, искаш да свалиш още осем, а трудно се свалят килограми, лесно се качват, казваш.“ Засмя се. Отвори вратата на
колата и седна зад волана. Лена се отдръпна на тротоара, докато се скри зад завоя. Прокара длан по лявата буза, изправи рамене и бавно тръгна към дома.
Трендафилка Апостолова
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Втора победа на българската армия край Съдиево
Във възстановката на боя при Страцин
Въпреки дъжда и калния
терен, на 28 октомври, участниците в Клуб „Братя по оръжие” се опитаха максимално
автентично да пресъздадат
епичния бой при Страцин на
25 октомври 1944 г. край немския бункер до с. Съдиево.
Клубът представя военноисторическата възстановка за
втора поредна година, участваха близо 50 доброволци.
Страцинско-Кумановската е

настъпателна операция на
българската армия по време на участието на страната ни във Втората световна
война срещу войски на Третия райх. Последователно се
водят боеве за хребета Стражин и Страцинската позиция, която е овладяна на 25
октомври.
Възстановката беше в
празничния календар на Община Айтос за тазгодишния

Димитровден. Стотици граждани наблюдаваха боя, почетен гост на събитието беше
94-годишният ветеран от
войните Злати Златев, лично участвал във военната
операция.
Водещ на възстановката беше Иво Антонов от Дирекция „Социална политика”, Министерство на отбраната.
НП

За първи Две автентични военни машини
на възстановката
път
Иво Антонов от Дирекция
„Социална политика”, Министерство на отбраната и водещ
на възстановката на боя при
Страцин - 25 октомври 1944 г.
край с. Съдиево, пред „НП“
- Г-н Антонов, благодарихте на Клуба от името на Министерството на отбраната и
обещахте, че възстановка на
историческата битка ще има
и догодина?
- Да, ние смятаме да разширяваме военно-патриотичната програма, особено с такива прояви, които пресъздават в автентичен вид събитията от историята на Българската армия и българската бойна слава. Възстановката беше един изключителен урок по родолюбие както за
младите хора, така и за всички
присъстващи.
- Тази година възстановката е по-мащабна?
- Да, участват не само повече хора, но има и допълнителна техника. Видяхте две автентични машини от Втората све-

С благодарност към
кмета Васил Едрев и
айтозлии!

Иво Антонов

Ветеранът Злати Златев гологлав под дъжда във воинския строй

товна война - „Kubelwagen“ и
“Щаер” 640, които са били на въоръжение в Българската армия.
Те не случайно бяха в редиците
на Клуба, защото с тази техника нашата армия е воювала пре-

Клуб „Млади
възрожденци”:

ди 73 години.
- Бихте ли подкрепили инициативата на Айтос за изграждането на паметник на
войните, загинали във войните?

- Всеки един град, който иска
да построи или възобнови своя
войнишки паметник ще има подкрепата на Министерството на
отбраната.
НП

Клуб „Братя по оръжие” поднася благодарност към кмета Васил Едрев, към Военен клуб - Айтос и към айтозлии за изключителната подкрепа при организацията и провеждането на втората военноисторическа възстановка на битката при Страцин на
територията на с. Съдиево. Сърдечно благодарим на ветераните
от войните и на всички граждани и гости на Айтос, които присъстваха на събитието.
Д-р Деян Иванов
Клуб „Братя по оръжие”

Да се знае, да се помни, че България е жива!

Таня АТАНАСОВА

нашето училище, чиито членове са малчуганите от I „б“
клас, с класен ръководител
Таня Миткова. Те поднесоха
своите знаменца не само на
айтозлии, но и на кмета на
Община Айтос Васил Едрев,
с думите: Да се знае, да се
помни, че България е жива!
Невероятно е когато видиш
как пламъчето на родолюбието грее в очичките им и
колко по детски чисти са делата им.
Инициативата е единствена по рода си за нашия град и
децата всяка година се включват с изключителен ентусиазъм и желание. В края на вълнуващия ден, те се присъединиха в литийното шествие и
празничния концерт, организирани от Народно читалище
„Васил Левски”-1869.

За четвърта поредна година членовете на Клуб „Млади
възрожденци” от Iб и Vб класове при СУ „Н.Й.Вапцаров”,
заедно със своите ръководители Таня Петкова и Таня Миткова, изненадаха гражданите
на Айтос с флагчета, с ликовете на народните будители по
случай 1 НОЕМВРИ - ДЕНЯТ
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.
Будителите - онези книжовници и просветители, които, въоръжени с перо в ръка, създават книгите, от които се учим,
за да знаем и да помним историята си, да ценим езика си,
да се гордеем с постиженията
си като народ и нация!
Изненада за всички беше
новосформираният втори
клуб „Млади възрожденци” в

Обява
Професионална гимназия по селско стопанство
„Златна нива” - град Айтос
ОБЯВЯВА
Свободни работни места за МЕХАНИК ОГНЯР и СЧЕТОВОДИТЕЛ на постоянен трудов договор. Документи за кандидатстване се приемат при Завеждащия административна служба в гимназията до 02.11. 2017 година, включително.
Мястото е свободно от 03.11. 2017 година.
Телефон за връзка и информация: 0888206682

Възможност за работа!

“Промет Стиил” ЕАД - металургично предприятие, разположено на
25 км от Бургас, близо до с. Дебелт, част от група METINVEST търси юридическо лице, което да предостави на предприятието свои
работници срещу възнаграждение. Работата, която ще извършват
работниците е:
Дейности, свързани с пакетиране и транспортиране на произведената продукция, товаро-разтоварни дейности, преместване, сортиране и щабелиране на продукция и други нискоквалифицирани
дейности. Необходими са около 78 човека.
„Промет Стиил” ЕАД се обръща за съдействие и помощ към Община Айтос за решаване на въпроса, като изразява надежда за ползотворно сътрудничество в интерес на двете страни.
Тел. 0886 89 90 89 - Зам. Изп. директор Караватий Артем

Вапцаровска седмица на четенето

На гости в детските градини
В последната седмица
на м. октомври в СУ „Никола Вапцаров” - Айтос
стартира Седмица на четенето. Една от поредицата инициативи, посветени на националната кампания, беше посещението на четвъртокласниците и техните
учители в ДГ „Славейче”
и ДГ „Радост”, за среща с бъдещите първокласници на „Вапцаров”.
Децата с удоволствие
четоха на малчуганите български народни
приказки и ги дариха с
книжки за оцветяване,
от които им се усмихваха любими приказни
герои.

Децата слушаха с внимание, отговаряха уверено на въпросите на четвъртокласниците и пяха

заедно с тях. Срещата
не само зареди малки и
големи с много настроение, но беше стъпка към

възпитаване на искрения интерес на най-малките към четенето.
НП
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Отборът на Айтос с първо място и
25 медала от турнира за Димитровден
11 клуба и общо 180 състезатели от цялата страна премериха сили на тепиха в
Айтос на поредния юбилеен 10-и турнир по
свободна борба в Айтос, посветен на празника на Айтос, Димитровден.
Турнирът започна с минута мълчание в
памет на загиналите при наводнението в
област Бургас и с приветствие на кмета
Васил Едрев към състезателите, треньорите, съдиите и почетните гости. Поздрави на откриването на турнира поднесоха
още Севим Али - народен представител от
ДПС и Ружди Ахмед - президент и треньор
на КСБ „Айтос”.
След десетки напрегнати схватки в две
възрастови групи - подготвителна и деца,
отборната купа „Айтос” грабна айтоският клуб с общ актив от 363 точки. На второто място в крайното отборно класиране се нареди „Черноморец” - Бургас с 290
точки, а на третото - Клубът на град Исперих с 182 точки.
Почетни гости на състезанието на младите надежди от цялата страна бяха Световният шампион по борба през 1971 г. в София Руси Петров и Европейският шампион от
1981 г. Стефан Иванов.
Главни съдии на турнира бяха Златомир Стоянов и Ахмед Ахмед, а арбитри - Георги Мирчев и
Кирил Димитров.
13 медала заслужиха
за успехите си на тепиха
айтоските състезатели
в групата „деца”. С две
първи места и златни
медали се поздравиха
Симар Рамис - кат. 28 кг
и Мустафа Смаил - кат.
45 кг. Шестима от КСБ
„Айтос” станаха сребърни медалисти. Вицешампионите на клуба са
- Халил Халил - кат. 30 кг,
Джелил Хамди - кат. 32
кг, Ахмед Муталиб - кат. 38 кг, Хюмнет Фахредин - кат. 45 кг, Михаил Михов - кат. 59
кг, и Бейтула Бирол - кат. 66 кг.
Бронзовите медали тази година бяха за
Николай Гергинов - кат. 30 кг, Радостин
Михайлов - кат. 32 кг, Ертан Фикрет - кат.
38 кг, Габриел Демирев - кат. 66 кг и Борислав Петков - кат. 66 кг.
Много атрактивни и интересни бяха схватките при най-малките борци от подготвителната група. Уникално беше представянето на Синан Февзи - І място в кат. 22 кг.
Второ място в категорията завоюва друго

Кметът Васил Едрев и Ружди
Ахмед с най-малкия участник в турнира Ширхан Хасан

наше момче - Бейтула Мустафа, трети беше
най-малкият участник в турнира - 5-годишният Ширкан Хасан, който получи и купата „Най-млад състезател”.
Още два златни медала спечелиха айтоски състезатели от подготвителната група - Аксел Ерол - кат. 35 кг и Али Хамид кат. 50 кг. За сребърните медали се пребориха Хали Халил - кат. 24 кг и Станимир
Стойков - кат. 30 кг. Пет бронзови медала
при малките записа още в актива си КСБ
„Айтос” - Захари Живков - кат. 24 кг, Абдул Рахман Ниязи - кат. 30 кг, Синан Фе-

Росица Кралева с жест към борците
взи - кат. 42 кг, Азим Сюлейман - кат. 50 кг
и Петко Петков - кат. 50 кг.
И три от специалните призове на турнира останаха в Айтос. За „Най-техничен
състезател” съдиите обявиха Симар Ра-

11-годишната Валериа покори
Айтос с невероятен глас
Дебютът на гласовитата Валериа
Войкова беше на айтоска сцена преди близо две години. На тазгодишния
Димитровден, младото дарование получи специална покана за участие във
вечерния концерт на площада от кмета Васил Едрев. На 26 октомври, момичето с изключителен глас удесетори
феновете си в Айтос с чаровно, непринудено и талантливо участие, рамо до
рамо на сцената със звездата Поли Генова. Валериа доказа, че всеки музи-

Валериа Войкова

кален стил й „лежи” и че може да бъде
равностойна дуетна половинка на всеки известен български изпълнител.
Валериа е на 11 години и учи в V клас
на 125-то СУ „Боян Пенев” - София. Малко преди да се появи на сцената в Айтос,
момичето с айтоски корен смая журито
и публиката в съседна Сърбия с участието си в „Пинкови звездици”.
- Валериа, разкажи ни повече за последната си изява в Сърбия?
- Да, тя беше много епична, доста различна от тези изяви, които съм имала досега. Беше много вълнуващо. Форматът
е „Звездите на телевизия Пинк”. Радвам
се, че продължавам в следващия кръг и
че получих одобрението на журито.
- В какви други конкурси и формати си участвала след запомнящия се
кастинг в „Шоуто на Слави”?
- Преди няколко седмици бях на 15то издание на конкурса „Златни ябълки”
в Кюстендил и взех един златен медал.
Малко преди това бях на конкурса „София Гран При” - там получих два златни
медала. Бях и на „Сребърна Янтра” във
Велико Търново.
- Как се случват твоите участия търсиш ли ги или получаваш покани?
- За конкурсите - отивам и сама се записвам. А специално за участието в Телевизия „Пинк” в Сърбия - те ме поканиха. Участвах в първия кръг и минах в
следващия.
- Тези участия как влияят върху подготовката ти за училище?
- Може би малко ме затрудняват, защото след това трудно се наваксва. Но
все някак си става - не съм променила
успеха си.
- Как приемат успехите ти на сце-

Валериа и Поли - един невероятен дует на айтоска сцена
ната, твоите съученици? Звезда ли
си в класа?
- Изненадващо, но някои от съучениците ми взеха да се държат по-зле с мен.
- Можеш да си преброиш приятелите?
- Те са доста по-малко на брой, откакто тръгнах при Слави. Може би са двайсетина - напълно достатъчно.
- Имаш ли музикален педагог?
- Да, ходя на уроци във Вокална формация „Зорница”. Учителката ми се казва Галина Иванова и специалността й е
поп рок и джаз пеене.
- Това ли е първото ти интервю?
- Не, не е, но е първото в Айтос - градчето, което много обичам. И съм много
щастлива, че пях на празника му.
НП

мис - кат. 28 кг. Купата „Най-резултатен
състезател” заслужи Аксел Ерол - кат. 35
кг, а Ширхан Хасан си тръгна и с признанието „Най-млад състезател”. Петър Стефанов от Търговище - кат. 66 кг, получи
купата „Най-перспективен състезател”, а
Ашот Погазян от отбора на ЦСКА - София
- кат. 53 кг, беше избран за „Най-атрактивен състезател”.
След последния двубой от турнира, голямата изненада поднесе една дама - г-жа
Росица Кралева, която в момента живее в
с. Лясково. Г-жа Кралева, съпруга на вече
покойния Иван Кралев - многократен републикански шампион по борба, пожела
да стимулира няколко перспективни млади борци с парични суми, в памет на своя
съпруг. Президентът Ружди Ахмед й благодари от името на децата и родителите и
поздрави спомоществователите, които за
десета поредна година подкрепят и подпомагат организацията и провеждането на
турнира - Община Айтос, ВАЙС ПРОФИЛ
ООД, „Дънак” ЕООД, ПОНКИ, „Меркурий”
- Деветак, „Авицена” ЕООД - Айтос, КРАСИКО, ЕТ КЕКО, ресторант „Аетос”, Транспортна фирма „ГАЛИАНА” - Айтос.

Книжки за
най-малките
в читалището
Децата от подготвителната група на ДГ „КалинаМалина” - Айтос, се включиха в Националната седмица на четенето. Инициативата е част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (20142020), която Министерството на образованието
и науката проведе за втора поредна година.
Детският отдел на библиотеката на НЧ „Васил
Левски `1869“ избра при-

казни книжки от фонда
си и представи на малчуганите шарени приказки
и удоволствието да надникнеш във вълшебния им
свят. През дните на Седмицата в читалищната
библиотека се проведоха много срещи с децата
и учениците, четоха се и
се обсъждаха интересни
книги и се дискутира темата: каква е ползата от
четенето?
НП

