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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

27 ноември 2017, бр. 169

Община Айтос с финансово рамо за Камено
Като допълнителна точка в предварителния дневен ред на ноемврийското заседание на Общински
съвет - Айтос, кметът Васил
Едрев внася предложение
за финансова подкрепа на
Община Камено във връзка с тежките последствия
от наводнението в някои от
селата на нейна територия.
“В този труден за Община
Камено момент да проявим
съпричастност и солидарност и с готовност да предоставим нашата помощ за
възстановителните работи
и в подкрепа на пострадалите. Наш човешки дълг е
да помогнем на една българска община да преодолее последствията от тази
трагедия,” пише в предложението на градоначалника, което общинските съветници ще гласуват на 29
ноември т.г.
Като поднася съболезнования към семействата

на загиналите и пожелава
бързо възстановяване на
пострадалите, Община Айтос предоставя на Община Камено сумата от 5000
лв., е записано в проекторешението. За да подкрепи Община Камено и нейните граждани във връзка
със сполетялото ги природно бедствие, Съветът трябва да актуализира бюджета
на Община Айтос за 2017 г.,
като намали Резерва за непредвидени и неотложни
разходи с 5000 лв. „Присъединявам се и подкрепям
предложението на кмета
Васил Едрев. Наш човешки
дълг е да помогнем на хората в беда”, коментира за НП
Председателят на Общински съвет - Айтос Красимир
Енчев. Какво ще е окончателното решение ще стане
ясно в сряда, на 29.11. 2017
г., на редовното заседание
на Съвета.
НП

Вълнуваща среща на
айтоските деца с „Петлите”
За изкуството, което възпитава толерантност
По повод Деня на толерантността, Община Айтос, Местна комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) откупи спектакъла “Циганката” на Танцова формация „Петлите“ - град
Бургас. Предимно млади хора
изпълниха читалищната зала,
за да аплодират горещо таланта на танцьорите-връстници от трупата на Георги Димитров. 13 деца смениха сценичните си костюми 13 пъти само
за час, за да изиграят 13 танца, които разказват за съдбата на „Циганката” - от презрителното отношение към различните, до един невероятен
танцов Happy End на радостта и приятелството.
Рядко сме виждали непрофесионална детска трупа, която професионално да представи на сцена толкова драматичен сюжетен спектакъл,
създаван с много труд в продължение на близо година от
хореографите Десислава Скъкълова, Николай Паружев, Марияна Трифонова и Катя Йорданова и режисьора Станимир
Карагьозов, с изключителното
съдействие на голямата Нешка Робева. Музиката на Горан

Брегович даде началото и края на една
динамична танцова композиция, която мина и през вълнуващо реге, и през
закачливи мелодии,
и през ромски и балетни ритми, за да ги
събере много красиво в едно изключително жанрово многообразие.
Темата за толерантността е стара,
но поддържа постоянна актуалност, и е
предизвикателство
за педагози, психолози, социолози. Това, което специалистите се
опитват да внушат на децата с много усилия, изкуството успя да постигне с емоция и чувствителност, и с няколко знакови сценични образа. Направиха го „Петлите” - с изящните танци на циганката и трудния път, който трябва да извърви, докато бъде признат безспорният й талант.
Децата на Айтос излязоха от залата видимо развълнувани. Заради уникалната среща с реалността, превъплътена в изкуство. Как е създаден спектакълът, кои са младите танцьори, каква е съдбата на ръководителя на трупата, израснал в бившия интернат ДДЛРГ „Александър Георгиев - Коджакафалията” - град Бургас, и как е успял да се
опази от порочната среда там, четете в интервюто на Георги Димитров в следващия брой на НП,
на 30 ноември т.г.
НП

ОБЩИНА АЙТОС
Предколедни прояви ’2017

30 ноември 2017 г, 11.00 часа, ЛА“. Билети на касата на ЧиталиОУ „Светлина“ - с. Тополица
щето.
Откриване на проект „Дигитална зона по математика, науки и
17 декември 2017 г., 10.00 ч.,
изкуства”
Физкултурен салон СУ „Никола
Вапцаров”
30 ноември 2017 г., 10.00
Коледен турнир по волейбол
часа, Спортни игрища на ста- „Предизвикай родителите си!”, за
дион „Крум Делчев” /при лошо деца и родители
време в Спортна зала „Аетос”/
19 декември 2017 г, 19.00
Традиционен общински училищен турнир по футбол на мал- часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Коледен концерт, организиран
ки врати за наградите на Общиот Тракийско дружество „Петър
на Айтос.
Киприлов 1897”, с участието на
1 декември 2017 г., Ресто- певчески и танцови състави от
град Айтос.
рант „Аетос“
Празник на Дружеството на ин20 декември 2017 г., 13.00
валидите „Рай” - Айтос, по повод
3 декември, Международен ден на часа, НЧ „Васил Левски 1869“
Традиционен Коледарски празхората с увреждания.
ник-конкурс с участието на пред8 декември 2017 г., 17.00 ставителни групи на училищата и
часа, площад „Свобода” (при читалищата от територията на Облошо време в салона на Чита- щина Айтос.
лището)
21 декември 2017 г., 17.30
Да запалим Коледните светлини! - Предколеден празник за деца часа, НЧ „Васил Левски 1869”
Коледен концерт на художести възрастни с участието на худосъстави на НЧ „Васил Левжествени състави на НЧ „Васил вените
ски 1869”.
Левски 1869”.
22 декември 2017 г., 10.00
12 декември 2017 г., 17.30 часа, Ритуална зала на Общичаса, Спортни площадки на на Айтос
градския стадион
Коледарски поздрав към ОбКоледен турнир по футбол на щинска администрация от децата
малки врати - мъже
от ДГ „Здравец” - Айтос.
13 декември 2017 г., 18.30
23 декември 2017 г., 10.00
часа, НЧ «Васил Левски 1869» часа, Заседателна зала на ОбТеатрално-музикален център - щина Айтос
София представя „ЯВОРОВ, ЛОРА
Коледен шахматен турнир за
И МИНА В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГ- дeца и възрастни.

6

ñòð. 2

Народен приятел

27 НОЕМВРИ 2017

×ô

Община Айтос посрещна карнобатлии
в Деня на християнското семейство

“Младостта върви ръка за ръка с
мъдростта”, споделя девиза на
карнобатските клубове Катя Димитрова
Рано сутринта в Деня на
християнското семейство,
кметът Васил Едрев посрещна в сградата на Община Айтос членове на две
неправителствени карнобатски организации - Сдружение Клуб на пенсионера
“Слав Мерджнов” и Славянски клуб. В традиционни носии и с пожелания
за семейни успехи и здраве три айтозлийки приветстваха карнобатските гости с “добре дошли”. Дамите
почерпиха групата, водена
от енергичната Катя Димитрова, с хляб и сол и с по
глътка вино, какъвто е обичаят на този празник. Гостите разгледаха Айтос и Етнографския комплекс “Ген-

Катя Димитрова благодари на кмета Васил Едрев
за топлото посрещане

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА във ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА ЦВЕТЯ В Южна Англия. С всяко
одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари
до април, с възможност за удължаване. Настаняването е осигурено от работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
до 20 декември 2017 г.
***
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФЕРМА ЗА БРАНЕ НА АСПЕРЖИ В Англия. С всяко
одобрено лице ще бъде сключен сезонен договор от януари
до април, с възможност за удължаване. Настаняването е осигурено от работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
до 15 декември 2017 г.
***
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ИСПАНИЯ
ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES САЙТ
Дирекция „Бюро по труда” - Айтос набира СЕЛСКОСТОПАНСКИ
РАБОТНИЦИ /ЖЕНИ МЕЖДУ 25 и 40 г. / ЗА БРАНЕ НА ЯГОДИ
В ИСПАНИЯ, провинция Уелва. С одобрените лица ще бъде
сключен сезонен трудов договор от началото на месец февруари 2018 г. Настаняването е безплатно и се осигурява от работодателя.
Записване в стая 3 на Дирекция „Бюро по труда” - Айтос
до 10 януари 2018 г.
***
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ДАНИЯ
ЧРЕЗ БЪЛГАРСКИЯ EURES САЙТ
Датски работодател търси да наеме чрез Дирекция „Бюро по труда” РАЗНОСВАЧИ НА ВЕСТНИЦИ, СПИСАНИЯ И ПРАТКИ ДО ПОЩЕНСКИТЕ КУТИИ НА КЛИЕНТИТЕ в различни градове на Дания в региона на Ютланд. Изисквания за добро владеене на английски език. Крайна дата за кандидатстване 24.11.2017г.
За повече информация: в стая 3 на ДБТ – Айтос.
Във връзка с изпълнение на проект „Твоята първа EURESработа”, по който Агенцията по заетостта е партньор на
службите по заетост на Италия и Германия

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - АЙТОС
УВЕДОМЯВА ЗА СЛЕДНОТО
Целта на проекта е подпомагане мобилността на младите хора на България и е насочен към лица на възраст между 18 и 35 години, както и към малките и средни предприятия от всички държави от Европейския съюз, които биха
ги наели.
По проекта се предвиждат редица дейности, които да подпомогнат процеса на подбор и наемане на работници. Финансовата подкрепа ще покрива част от разходите на участниците, свързани с
пътуване за интервю в други държави от ЕС /+Норвегия, Исландия
и Лихтенщайн/, разходи за преместване в друга страна, езиково обучение, признаване на квалификация, допълнителна помощ за преместване, предварително обучение за повишаване на общите компетенции и адаптивност на кандидатите.
Финансова помощ по проект „Твоята първа EURES-работа” също
така могат да получат малки и средни предприятия, наемащи млади работници или специалисти. Финансовата помощ представлява
фиксирана сума за покриване на някои разходи за интеграционна програма на новонаетите младежи.
Освен посредничество за работа, проектът включва и стажуване. При него се предвижда минимум тримесечно интензивно обучение за развиване на технически и професионални умения за усъвършенстване на опита на младежите.
Подробности за проекта може да намерите на националния сайт
на EURES: http://eures.bg/Схеми за мобилност/Your first EURES job
За повече информация: стая 3 на ДБТ Айтос.

гер” и споделиха пред НП
възхищението си от топлото посрещане.
Поводът за визитата на
гостите от съседната община беше добре планирано емоционално пътуване, посветено на Деня на
християнското семейство.
Организаторът Катя Димитрова - лицензиран туроператор и активен общественик, поиска чрез общинското издание да благодари и на СПА хотел-ресторант “Звезда” в с. Съдиево, където групата отпочинала и се подкрепила с
чай и кафе. “Радвахме се
на огромно внимание от
страна на барманката Мариана. Все пак бяхме 42ма души. Успя да приготви
чаша горещо кафе за все-

Пожелания за празника и към Председателя на
ОбС - Айтос Красимир Енчев
ки и да ни спечели с усмивка и перфектно отношение. По-късно вече бяхме в “Джъмбо” на предколеден шопинг,” разказва Димитрова.
Крайната цел на пътува-

нето била срещата с членовете на Българска асоциация на пенсионери, обединени - Бургас (БАПО) - Бургас, която Димитрова определи като „любим клуб” на
кмета Димитър Николов.

Близо 100 бургазлии очаквали карнобатските си колеги в ресторант „Воденицата” на морския бряг, за
да отбележат заедно празника.
„Срещите ни с клубове
от областта са традиция.
Сдружение Клуб на пенсионера “Слав Мерджнов” и
Славянски клуб - Карнобат
имат много активен живот.
В Славянски клуб могат да
членуват всички, навършили 18 години, така че нашият девиз е “Младостта върви ръка за ръка с мъдростта”. Мисля, че хората в пенсионна възраст не трябва
да се затварят само в свои
организации, а да търсят
присъствието на младите.
Така сме “винаги в час” и
взаимно се учим”, признава енергичната ръководителка, която вече обмисля
възможността за създаване на приятелски връзки
с някой от айтоските клубове.
НП

Малки обяви
• Тел. 0888 41 72 67
продава парцел от 1 дка
в регулация, в град Айтос, до подстанцията.
Цена по споразумение.
• Тел. 0884714212
продава парцел /празно дворно място/ в с.
Лясково - 842 кв. м, УПИ
и ПУП. Цена по споразумение.
• Тел. 0896 370 138
дава под наем помещение за магазин или
офис - 20 кв. м Айтос,
супер център - 250 лв.
месечно.
• 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, ABS кожен 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.
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Районен съд - Айтос покани абитуриенти
на два реални съдебни процеса
по Образователната програма на Районен съд - Айтос
Дванадесетокласниците
от СУ „Христо Ботев” и тази
седмица бяха в съдебната
зала на Районен съд - Айтос
за поредна среща със съдия
Николай Гемеджиев по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и
прокуратури“. Този път гимназистите бяха изненадани
с две съдебни дела, които
наблюдаваха на живо, огромната част от тях - за първи
път в живота си.
Особено интересно за учениците беше съдебно дело,
пример за толерантен развод поради разстройство
на брака. В залата се явиха
двама съвсем млади съпрузи с общ адвокат и с доброволно подписано споразумение, в което декларират
„сериозно и непоклатимо”
желание за разтрогване на
гражданския брак. Младите лично потвърдиха и пред
съдия Гемеджиев твърдото
си намерение да се разведат. В края на процедурата стана ясно, че съдебното
решение ще бъде издадено
на 29 ноември т.г., след което двамата ще бъдат освободени от съпружеските си
задължения.
Впечатлени от добрия тон
и взаимното уважение на
съпрузите, зрелостниците
засипаха съдия Гемеджиев
с въпроси, свързани с различни ситуации при бракоразводните дела. Съдията
разказа интересни казуси от
практиката си, което предизвика нова вълна от въпроси, свързани с изслушването на деца на развеждащите се родители, с видовете
причини за искане на развод, за разводите по вина на
един от съпрузите. Абитуриентите научиха още, че при
не толкова толерантни взаимоотношения, съдът следва да установи причините за
настъпването на дълбокото и
непоправимо разстройство
На пресконференция на
Бюрото по труда и Агенцията по заетостта в Бургас
са изнесени данни за безработицата в област Бургас. И тъй като в малките
общини не се случват подобни форуми за информация, НП си позволи да заимства процентите по общини, публикувани в бургаски медии - нещо, което айтоското общинско издание
принципно не толерира.
Подчертавам - само процентите. Иначе, информацията в скромното ни издание може и да не е сензационна, но винаги е наша
си, айтоска.
Та служейки си със заимстваните проценти, НП
фокусира Айтос в общата
картина на безработицата
в областта. Оказва се, че
общината ни е в златната
среда, нищо, че си нямаме
море и плажове. Сравнено с Айтос, близо 10% повисока е безработицата в
Руенска община и с близо 5% - по-висока в Сунгурларе. Добър атестат е,
че вървим ръка за ръка с
морското Поморие, с равен резултат от 8%. Оказва се, че процентът на Айтос е близък до този и на
други морски общини като
Царево и Созопол.
Предвид факта, че с
5.7% област Бургас държи седмото място в страната, идва изводът, че Айтос сравнително добре се

на брака, породено от брачни нарушения на единия или
двамата съпрузи.
Хипотезата на съдия Николай Гемеджиев по другото дело, което гимназистите
наблюдаваха на живо в съдебната зала - за разделяне на имот, беше, че процедурата вероятно ще се проточи около две години. И се
аргументира с факта, че има
заведено дело в Апелативен
съд - Бургас, което означава, че делото в Районен съд
- Айтос не може да приключи. „Решението на Апелативния съд - Бургас пък подлежи на обжалване пред ВАС,
в който делата от сега се на-

срочват за 2019 г.”, каза още
районният магистрат.
Опитът на съдия Гемеджиев и липсата на правни знания у учениците не попречиха на интересния диалог
между двете страни, който преля в темата „Трафик
на хора”, планирана в Образователнта програма на
Районен съд - Айтос. Учениците научиха, че българските жертви на трафик обикновено са хора от райони с
висока безработица и бедност, а най-уязвими са млади
жени, непълнолетни момичета, деца без родители, мъже
и жени в активна възраст с
цел трудова експлоатация. И

Редакторски

Къде сме ние?!

че трафикът на хора е криминализиран в Наказателния
кодекс на България и включва транспортирането, прехвърлянето, укриването или
приемането на хора, независимо от изразената от тях
воля в пределите на страната или извън нея. Наказанията са до 15 години лишаване
от свобода и глоба до 20 000
лв. „За жертвите, трафикът
на хора винаги е съпътстван
от насилие, контрол, принуда
и фалшиви обещания. За поголямата част от обществото
този проблем звучи нереално или далечно, но истината
е, че това е една от най-големите опасности в България”,
каза съдия Гемеджиев. Той
приведе конкретни примери
и отговори на много въпроси на учениците, свързани с
това престъпление.
Образователната програма на Районен съд - Айтос е в
пълен ход. Учениците споделиха, че очакват с нетърпение всяка нова среща с магистратите, и най-вече вписания в графика на РС - Айтос симулативен процес, за
да влязат в роли и да усетят
отблизо духа на съдебната
институция.
НП
е справил в годините с найтежкия и актуален проблем
на времето. При това, данните са изнесени два месеца след летния сезон,
през който заетостта в общината е значително повисока.
Сигурно, много хора задължително ще опонират.
Че не всички безработни
имат регистрация, че процентът е официален, но не
и реален и т.н. Може и да
имат право. Но има и факти, които статистиката не
отчита. Като този, че през
последните години десетки
местни и външни работодатели непрекъснато търсят и
много трудно намират безработни, желаещи да полагат труд. В добра периодичност се предлагат работни
места за айтозлии и за хората от селата. Публикуват
се обяви, организират се
интервюта, на които често
не се явява нито един кандидат. Така че, освен държавен и общински, безработицата е и личен проблем. И за решаването му
се изисква лична амбиция
и желание за работа. Като
това на младите дами от
кв. „Странджа”, най-новите
работнички в „Нурсан Отомотив“ - с. Люляково, които
само преди дни имаха първа среща с ръководството
на фирмата в общинския
кабинет на Здравния медиатор.
НП

За първи път на айтоска сцена

„ЯВОРОВ, ЛОРА И МИНА В ЧАСА
НА СИНЯТА МЪГЛА”
Автор: Бойко Илиев, Постановка: Бойко Илиев. Сценография и костюми: Нина
Пашова Участват:
Иван Радоев, Елена Петрова, Мариела
Топалова. Спектакълът се посвещава
на 100-годишнината
от кончината на гениалния български
поет П.К. Яворов.
Любовта на Лора и
Яворов, нейният трагичен край, ни напомнят за древна поема
за любовта и смъртта.
Мина остава като един
блян за поета, като
едно поетично видение, което той не смее да приземи. В своето женско величие Лора се издига до висотата на героиня от легендите,
която със собствената си смърт спечелва любовта на любимия човек. Писмата и на двете, сами по себе си са произведения на изкуството, те ни ги разкриват като необикновени човешки същества, създадени извън всякакви мерки,
предизвикващи света и хората около себе си. Техните две
имена са се слели завинаги, обкръжени от светлините на
поезията и легендата. Яворов, окаяният слепец, отхвърленият от обществото, сиромахът без средства за съществуване, опозореният от мълвата, заподозреният в убийство,
не престава да повтаря до смъртта си: „милата ми Лора”.
В мрака на своята слепота той вижда неизмеримото величие на любовта, по-силна от живота и смъртта...
Спектакълът на Театрално-музикален център - София „ЯВОРОВ, ЛОРА И МИНА В ЧАСА НА СИНЯТА МЪГЛА” ще бъде представен на сцената на НЧ „Васил Левски” на 13 декември 2017 г., от 18.30 часа. Билети на
касата на Читалището.

СЪОБЩЕНИЕ

Със стремеж за обслужване на най-високо ниво и
с желанието да подобри и оптимизира качеството на
предлаганите услуги, с цел максимална удолетвореност
на клиентите, „Електроразпределение Юг” ЕАД ще извърши кастрене на клони, вплетени в проводниците по въздушна линия ниско напрежение в с. Съдиево, община Айтос, в периода от 27 ноември до 7
декември 2017 година.
Почистването на клони е в изпълнение на задължения по чл. 15, ал. 4 от Наредба №16 от 9.06.2004 година за намаляване на авариите, избягване на възможни нещастни случаи от скъсани проводници и възникване на пожари.
Почистването ще бъде извършено съгласно рамков
договор, сключен с фирма „Електроизграждане” ЕООД
- град Бургас.
Инж. Зл. Златанов
Рководител КЕЦ Карнобат

Пчеларско дружество “Цвят” - Айтос

Кани всички пчелари от община Айтос на 5 декември
т.г., от 17.00 часа в Залата на Областна управа - град
Бургас, на среща с лектора Румен Балински и представители на Регионалната служба за растителна защита,
Областната дирекция по безопасност на храните и Областната дирекция „Земеделие“ - Бургас.
Ще се проведе дискусия по темата „Състояние и развитие на пчеларството”.
Уведомяваме всички членове на дружеството, че се
събират средства за подпомагане на пчеларите, пострадали от природното бедствие в региона.
От ръководството
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Татяна ЙОТОВА
От 10 до 14 ноември ученици
от ТС „Тракийче” при СУ „Христо Ботев” - Айтос, пътешестваха из европейските столици
Будапеща, Виена, Братислава
с мисията да покажат на света българските песни и танци,
българската традиционна култура, пресъздадена в изящни
изпълнения.
Потегляме в ранни зори, не
знаем какво ни очаква и тръпнем да се впуснем в приключението. Късно вечерта сме в
Будапеща, хапваме и набързо
заспиваме, защото ни очакват
динамични събития на следващия ден. Преди това с танцьорките от Клуб „Генгер”, на които
също предстои изява, отпиваме от нощна Будапеща, струва
ни се приказка с блесналото
виенско колело, с великолепните мостове, с изумителната
архитектура. Ако не си видял
един град нощем, значи не си
стигнал до душата му. Следващият ден е посветен на посещение на уникалните по архитектура и изглед Рибарски кули,
на моста над Дунав, на Площада на героите, на ледената
пързалка, на замъка, в който
загадъчен анонимен писател е
създал историята на Унгария.
Всички се блъскаме за снимка
с Анонимо, докосвайки неговата златна писалка, като се надяваме да станем творци като
него. В кратката „свободна”
разходка успяваме да бродим
по коледните пазари с пищни
украси по улиците, да си хапнем гулаш в купа от хляб и на-

Гласуваме за
най-добрите!
До обяд на 25 ноември т.г.,
за Спортист №1 на Община
Айтос за 2017 година бяха
гласували 1747 в сайта aytos.
bg. Само 165 човека са гласували за Треньор на годината. Един от седмината номинирани изпреварва останалите с 47.27%. Затова, гласувайте за своя фаворит!
Онлайн гласуването за
отбор на 2017-а регистрира
225 гласа. Два от шестте номинирани тима се състезават оспорвано с резултати
44.44% и 35.56%. Разбира се,
няма как да знаем кои са те.
Имената на спортиста, треньора и отбора, спечелилите
най-висок процент доверие,
ще научим след 15 декември
т.г., на церемонията по награждаването, организирана
от Община Айтос.
НП

деница, да се снабдим с магнитчета. На всички ни се струват адски скъпи тези магнитчета, но си ги вземаме за подаръци. Вечерта ни посреща по
маджарско-цигански – вечеря
с гулаш и цигански танци.
Изявата на малките танцьори е вечерта на втория ден
от пътешествието в унгарската столица. Ръмящият дъждец
предвещаваше изява по вода.
Така се и случи. Залата избухна в атрактивни ритми и фигури, в национални костюми и
ритуали на участници в международния фестивал от много страни: Унгария, Германия,
Словакия, Македония, България, Сърбия, Австрия… Но дъхът на публиката спря от вихрените движения на най-малките участници – българчетата

от „Тракийче”. Петте танца, които представиха нашите момичета и момчета в две възрастови категории, бяха не само найпрофесионално представените, но и най-артистично изпълнените. Разбира се, че стигаме
до генератора на този зашеметяващ успех – Росица Кавръкова, ръководителят на Танцовия
състав „Тракийче”. С огромната си любов към децата и народните танци, тя съумява да
намери най-живите, най-прилягащите по темперамент на нашите изпълнители видове фолклорни области, от които да са
танците, да насложи съответните движения, да измисли фигурите и да постави танца в неговата цялост. Първото място ни
е в кърпа вързано, връчено и
сега спокойно можем да отдъхваме в продължението на екскурзията. Винаги до този, който
има нужда от нещо, е Султанка
Канева, начален учител, другият организатор на екскурзията
и генератор на прекрасни малки радости заедно с Роси, като
раздаване на кифлички, хапче

за болки, грижа за всяко дете,
за всички пътуващи изобщо.
На тези две пораснали момичета дължим прекрасните мигове през тези пет дни.
А следват вълнуващи мигове във вълшебството на Виена. Докато Будапеща е някак
си сиводантелена, то Виена е
прозрачна мека плетка от архитектурни орнаменти, които те

замъгляват и грабват очите ти.
Но великолепието, наситено и
автентично, засиява с целия си
блясък в двореца „Шьон Брун“
– зимната резиденция с необгледните градини на императорския двор. Там споделяме
съдбата на майката на нациите (на Европа) Мария Тереза
и Сиси, влюбваме се в изящните рококо и барок детайли и се

разделяме с въздишка и желание да дойдем пак.
Братислава, столицата на
Словакия, е като едно бижу
пред взора ни. Магически часовници, паметници от мрамор и метал, атрактивни приумици на скулптори и художници, сувенири, сувенири, приятни, ароматни кафенета… Сякаш
стъпваш по история…
Връзката между всичките
тези забележителни места е
реката на дружбата – Дунав,
благодарение на която и ние се
вписваме в семейството на дунавските държави и която живописно разделя и събира брегове и оставя без дъх нашето
въображение.
Така, с купища прекрасни
гледки, вълнуващи мигове, зародени приятелства, фотографирани магиени кътчета, се
завръщаме в родния град. Важното е, че съчетахме полезното с приятното, важното е, че в
краткия живот имахме щастието да кажем на света, че и ние,
българите, и то съвсем младите, съхраняваме духа на дедите и обичаме родната си земя,
традиции, култура. Нещо повече – правим култура.
Преди тръгването бяхме благодарни на ръководството на
нашето училище за това, че
ни подкрепя и застава зад нашата добротворна екскурзия,
но връщайки се, след този успех, още по-щастливо благодарихме на госпожа Петка Кирязова за възможността да изявим творческите си умения на
световната сцена и да прославим училището, града си, България.
Очакваме следващите изяви. Вече готвим песни, танци, сценки.

