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Двойно повече средства
за уличните настилки
Безспорно, една от приоритетните претенции на
гражданите към Общината е ремонтът на улиците.
Тази година айтозлии трябва да бъдат доволни, защото бюджетът отделя двойно повече средства за основен ремонт на уличните
настилки. Към средствата
от централната субсидия
за капиталови разходи за
2018 година в размер на
374 000 лв., бюджетът прибавя горе-долу още толкова - 308 000 лева - преходен
остатък от 2016 и 2017 година. Общо средствата, които тази година ще бъдат инвестирани за ремонт на настилките - 628 600 лева, са
двойно повече, сравнено
с годишните суми, заделяни за тази цел от едно десетилетие насам. При това,
в сметката не влизат очакваните средства от 2 млн.
лева, одобрени по общински проект за реконструкция и рехабилитация на
улична мрежа от 5.5 километра на територията
на град Айтос. Това означава ремонт на осем основни улични артерии в

Очаква се финансиране и по проект
за ремонт на 5.5 км улична мрежа

Ул. “Васил Левски”
града - ул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Димчо Карагьозов“, ул. „Панайот Волов“,
ул. „Паскал Янакиев“, ул.
„Васил Левски“ и ул. „Станционна“. Средствата са от
ДФ „Земеделие“, по мярка 7.2.
2018 година със сигур-

ОБЩИНА АЙТОС

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
И ГОСТИТЕ НА ГРАД АЙТОС
Ограничава се достъпът до парка заради
основните дейности по проекта
От 12 февруари 2018 г. (понеделник) Община Айтос
ограничи достъпа на хора до парк „Славеева река” град Айтос, във връзка с присъствието на тежкотоварна
техника и стартирането на основните строително-монтажни дейности по проект „Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих в лесопарк „Славеева
река” - град Айтос”.
Достъпът до парка ще остане ограничен до приключване на дейностите. Мярката се налага във връзка с опазване на живота и здравето на посетителите на парка.
Поднасяме извинения към гражданите и гостите на
град Айтос за временно ограничения достъп.

“Станционна” също е в списъка за ремонт по одобрения за финансиране общински проект
ност ще бъде запомнена
като знакова в историята
на Айтос и с инвестицията от близо 1 300 000 лв.
за изграждане и възстановяване на зони за отдих в парка. Тези пари са
само част от рекордно високия бюджет за дейност
„Озеленяване”, осигурени
с проектната дейност на
Общинската администрация. За първи път, с близо
176 000 лева, се закупува
техника за озеленяване и

почистване. При това, Общината няма да похарчи
нито един бюджетен лев
за оборудването.
8 534 400 лева в „Бюджет `2018“ са осигурени
по Оперативна програма
„Околна среда 2014-2020”
за изграждането на Пречиствателна станция за
отпадъчни води в град Айтос. И тези пари са резултат от проектната политика
на Община Айтос за допълнително финансиране и не

кореспондират нито с парите от местните данъци и
такси, нито със средствата, осигурени от централния бюджет за капиталната
програма на общината.
440 000 лева, осигурени
по проект, и 41 000 лева
собствени средства още
тази пролет ще бъдат инвестирани в общинската
спортна база в Айтос и Карагеортиево. 30 000 лева
от тях са отделени специално за ремонта на „Залата за спортни игри“, където
се провеждат по-голямата
част от състезанията от годишния спортен календар
на Община Айтос.
Не случайно, тази година медиите бяха впечатлени от високия бюджет, планиран за удобство на гражданите и за благоустрояване на Гробищния парк.
150 000 лева собствени
приходи, Община Айтос
инвестира в изграждането на Пешеходна алея до
Гробищния парк. Инвестицията е съобразена с искането на гражданите и безопасността им по двукилометровия участък от гра-
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да до парка. Отделно, за
Гробищния парк ще бъдат
вложени общо 75 000 лева
собствени приходи, заради необходимостта от изграждане на нови алеи и
водоснабдяване на отделните зони там.
Двойно повече са тази
година и средствата, които
Община Айтос предвижда
за основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. В общинските пътища
е планирано да бъдат инвестирани общо 541 000
лева. От тях 280 000 лева са
средствата, осигурени от
републиканския бюджет,
245 000 лева са от преходен
остатък от 2016 и 2017 година и 8000 лева - гласувани
от Общинския съвет като
допълнително финансиране на пътя за село Чукарка.
За общо 16 населени места
в община Айтос е осигурено финансиране за ремонт
на 14 пътни връзки с града.
Така че на практика, почти
всяко село ще има своя обновен пътен участък. Парите са разпределени след
експертна обиколка, която
е оценила необходимостта
от ремонти за всеки пътен
километър на територията на Община Айтос. 442
000 лева пък е заложената в бюджета инвестиция
за реконструкцията и пълното обновяване на Автогара - Айтос.
За образование и социална сфера в капиталната програма са планирани още над 73 000 лева за
нови съоръжени, ремонти
и оборудване, които да подобрят условията за обучение на децата и качеството на предлаганите социални услуги.
НП

Почитаме паметта на Апостола

Айтос ще отбележи 145
години от гибелта на Васил Левски с тържествено поклонение пред паметната плоча с мраморен образ на Апостола,
поставена на една от стените на храм “Свети Димитър”, днес, на 19 февруари, от 11.00 часа.
Организаторите на честването - Община Айтос и
ДГ „Здравец” канят гражданите да почетат паметта
на Апостола на българската свобода. Преди програмата, подготвена от децата и учителите на детската
градина, заупокойна молитва в храма ще отслужи ставрофорен иконом
Ромил Негозов.
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Централният вход на
парка остава затворен

В събота, на 17 февруари, централният вход
на парка остана затворен заради дейностите по проекта. Не беше
възможно да се мине по
централната алея заради изкопни работи веднага след арката, видя
обективът на НП.
Най-запалените посетители на айтоската забележителност използваха за сутрешната си
разходка подпода откъм
Етнографския комплекс
„Генгер“. Нямаше разочаровани, напротив - айтозлии шумно споделяха
очакванията си за новата визия на парка в кафенето на комплекса.

Кирила Възвъзова откри, спаси и
дешифрира тефтерчето на Левски

Кирила Възвъзова

Въпреки че няма научни титли,
името на айтозлийката Кирила Възвъзова-Каратeодорова (1917-2005)
има специално място в българската историография. Потомката на известната в Айтос фамилия Възвъзови, от 1947 година чак до пенсионирането си, а и след това като нещатен консултант, работи в архивния
отдел на Народната библиотека. Тя
има редкия шанс да открие и да дешифрира легендарното тефтерчедневник на Васил Левски.
Възвъзова участва в съставителството на десетки документални
сборници и библиографски издания. През 1951 година, заедно със
свои колеги подреждала архивния
отдел в току-що построената нова

Анкета проучва потребностите
от работна сила

Програма за честване на
145 години от гибелта на Васил Левски и
140 години от Освобождението на България
19 февруари 2018 г., 11.00 часа,
храм „Св. Димитър”
- Заупокойна молитва за Апостола
- Програма за 145 години от гибелта на Васил Левски, подготвена от децата и учителите на
ДГ „Здравец”
- Поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на Васил Левски
23 февруари 2018 г., 11.00
часа, Ритуална зала на Община Айтос
- Откриване на изложба на постери „140 години от Освобождението на България”
- Обявяване на резултатите от Общинския конкурс за постери
- Награждаване на победителите в конкурса
27 февруари 2018 г, 10.00 часа,
Актова зала на СУ „Никола

Вапцаров”
Традиционен общински конкурс
за поезия и песен „Моята България `2018” с участието на училищата от Община Айтос
1 март 2018 г., 17.30 часа,
НЧ „Васил Левски 1869”
Тържествен концерт на художествените състави на НЧ „Васил Левски 1869”, посветен на
140 години от Освобождението
на България.
3 март 2018 г., 11.00 часа, площад „Свобода”
Национален празник на Република България
- Ритуал за издигане на националното знаме
- Празничен поздрав на кмета на
Община Айтос
- Музикално-танцов спектакъл
на Трупа за фолклорно изкуство
„Танцът на вятъра” - град Стара Загора.
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Община Айтос
НЧ „Васил Левски 1869”
НА 3 МАРТ - „ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ И В АЙТОС

Днес, много каузи ни разединяват, но има една, която
е безспорен символ на единението, на енергията, на силата на духа и тялото - българското хоро!
Затова няма по-българска кауза от най-българското „ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ на Националния празник на България - традиционната световна инициатива на „Сдружение Азбукари” и
„Българи за България” за възраждане на българщината.
Нека и ние, айтозлии, на 3 март 2018 г. да се заловим в
онзи магичен кръг, наречен ХОРО! За да ни ИМА! Да се присъединим към призива на организаторите за обединение на
българите у нас и по света!
На 3 март 2018 година да се хванем за ръце и да отбележим подобаващо Националния празник на България. Нека покажем красотата на фолклора, темперамента и позитивната
емоция на айтозлии. Нека се съберем в родова верига и да
разкажем, че ние, българите, имаме нужда от Единение. С поведението ни на този ден ще пренесем с отговорност и търпение примера на предците ни, творили единствено за духовно израстване и общочовешка подкрепа.
АЙТОЗЛИИ, присъединете се към инициативата „ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО“ на националния празник Трети март,
на площад „Свобода”, точно в 12.00 часа.
НЕКА ДА ПРЕДСТАВИМ НАЙ-ЦЕННОТО НИ ДОСТОЙНСТВО
- КРАСИВОТО И ОДУХОТВОРЕНО ЛИЦЕ НА АЙТОС!
И не забравяйте!
На Трети март - отворете раклите на своите баби, извадете носиите от нафталина и ги облечете, за да е по-пъстро и
красиво хорото ни! А вие, които нямате носии, не е трудно
да покажете отношението си към традицията, макар и само с
един елемент от националния български костюм - забрадка,
престилка, калпак или пояс.
Тази инициатива е уникална, защото в нея могат да се включат всички - и най-добрите танцьори, и тези, които никога не
са се хващали на хорото.

сграда на Народната библиотека.
Работата наистина била огромна.
Трябвало е да прегледат всеки документ от евакуирания през 1943 година в Горна баня архив на библиотеката. И добре че архивът бил съхранен, защото сградата на библиотеката била разрушена при бомбандировките през 1944 г.
При подреждането, в една от папките с материали за Христо Ботев, в
ръцете на айтозлийката изпаднало
тефтерчето на Левски. Но за пръв
път Възвъзова почувствала, че е направила нещо наистина значимо за
българската история през 1987 г., когато по повод 150 година от рождението на Левски се издава луксозно издание на бележника му.

Към работодателите

ОБЩИНА АЙТОС

19 февруари 2018

През месец февруари 2018 година се провежда национално проучване на потребностите на работодателите от работна
сила. В тази връзка, Агенцията по заетостта е разработила онлайн анкетен формуляр, чрез който да се проведе проучване
за потребностите на работодателите във всички области.
Целта е да се получи реална и конкретна информация за
обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на
търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението.
Анкетният формуляр е публикуван на официалния сайт на
Агенцията по заетостта в рубриката „Проучване на потребностите от работна сила”.
Линкът към електронния формуляр можете да намерите и в рубриката „Новини” на официалния сайт на Община Айтос - aytos.bg

Малки обяви
• Тел. 0889591464 - ПРОДАВА двуетажна вила в местността „Слънчева лъка” - мазе, таван и 900 кв.м, лозе и насаждения. Цена по договаряне.
• Тел. 0888 41 72 67 - продава парцел от 1 дка в регулация,
в град Айтос, до подстанцията.
Цена по споразумение.
• Тел. 0888 41 72 67 - купува
жп вагон-товарен, с покрив.
• ТЕЛ. 0876 74 95 87 - ПРОДАВА МАГАЗИН - 22 КВ.М, САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ-СУПЕРЦЕНТЪР
ГРАД ПОМОРИЕ, В СЪСЕДСТВО
МАГАЗИНИ ЗА СРЕБРО, ЗЛАТО И
ДР. - ЦЕНА 27 ХИЛ. ЕВРО.
• Тел. 0884714212 - продава
парцел (празно дворно място) в
сeло 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 лeва 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. 0885/ 252 452 - продава земеделска земя в местността „Могилата”. Цена по споразумение.
• Тел. 0876 10 38 55 - продава 5 дка земи в село 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.

П К „НАПРЕД” - ГРАД АЙТОС
ПОКАНА
На основание чл.16, ал.3, т.1 от ЗК, чл.23 от Устава на кооперацията и с протокол № 3 от 31.01.2018 г. УС свиква годишно отчетно- изборно събрание на 16.03.2018 г. (петък) от
9 часа в Клуба на пенсионера - град Айтос при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване на нови членове на кооперацията. Прекратяване на членство в кооперацията. - Докл.: Гл. счетоводител
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през 2017
година. - Докл.: Председателят на ПК
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2017 г. и основните насоки за развитие на дейностите на ПК „Напред” гр.
Айтос за 2018 година. - Докл.: Гл. счетоводител
4. Заключение на Контролния съвет по отчета на УС и отчет за дейността му през 2017 година. - Докл.: Председателят на КС
5. Определяне средства за дейността на Контролния съвет
през 2018 година. - Докл.: Гл. счетоводител
6. Вземане решение за ипотекиране на недвижимо имущество, като гаранция по кредити и делегиране право на председателя на ПК „Напред” - град Айтос да сключва договори за
кредити. - Докл.: Гл. счетоводител
7. Вземане решение за разпореждане с недвижимо имущество, собственост на ПК „Напред” - град Айтос. - Докл.: Гл.
счетоводител
8. Вземане решение за освобождаване от отговорност на
председателя на кооперацията, членовете на управителния и
контролния съвети поради изтичане на мандата. - Докл.: Гл.
счетоводител
9. Избор на председател на кооперацията, членове на управителния и контролния съвети и делегати за общото годишно
отчетно събрание на РКС „Черноморие” - град Бургас. - Докл.:
Председателят на комисията по предложенията
ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Материалите за събранието се намират в счетоводството и
всеки член-кооператор може да се запознае с тях от 01.03. до
15.03.2018 година без събота и неделя от 7.30 ч. до 16 ч.
2. Всеки делегат трябва да се регистрира за участие в събранието от 8.30 ч. до 9 ч. на 16.03.2018 г.
3. На основание чл.17, ал.2 от Закона на кооперациите при
липса на кворум, събранието ще започне 1 час по- късно, като
решенията ще бъдат законни независимо от броя на членовете, които присъствуват.
Управителен съвет на ПК „Напред” - град Айтос
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Учителите на „Ботев” се обучават
как да борят агресията в училище
Възпитание и мотивиране на учениците да
споделят проблемите и
чувствата си, да владеят
гнева си, да мислят преди да действат и да търсят алтернативни реше-

ния на своите проблеми без конфликти и агресия.
Това беше само един от
основните изводи от съботното обучение на педагозите от СУ „Христо
Ботев” по особено ак-

туалната тема „Превенция и интервенция на агресивното поведение на
учениците”.
По покана на Комисията по квалификация в
училището, обучители от

Тракийския университет
- Стара Загора, „Департамент за информация
и повишаване на квалификацията на учителите”
дискутираха с педагозите
проблемната тема, представиха интересни казуси и ги поставиха в игрови ситуации. В детайли

ПРЕДСТОЯЩО

бяха обсъдени темите за
видовете агресия, източниците, които я пораждат, разпознаването и туширането й.
Акцентът беше поставен върху действията и
реакциите на учителите
и превантивната работа с
ученици, склонни към аг-

ресия. Всички се обединиха около тезата, че наличието на добър психологически климат в училище е важното условие за преодоляване на
агресивното поведение
сред учениците.
НП

На театър в Айтос

На 20 февруари в зала
РДТ „Николай Хайтов”„Аeтос” - „Ученически игри
Смолян
на
айтоска
сцена
по волейбол 2017/2018 г.“
На 20 февруари в
Спортна зала „Аетос” Айтос ще се проведе Общинският етап на „Ученически игри 2017/2018 г.“
по волейбол. По регламент в Игрите могат
да участват момчета и
момичета - родени от
01.01.2004 г. до 31.12.2006
г., юноши и девойки - родени от 01.01.2001 г. до
31.12.2003 г. и юноши
и девойки - родени от
01.01.1999 г. до 31.12.2000
г. Правилата са изготвени съгласно утвърден национален спортен календар със заповед на Министъра на МОН рег. №
09-5212/14.09.2017 г. Игрите са част от държавната политика за орга-

низиране и провеждане на състезания по волейбол с оглед развитие
на индивидуалните способности и дарования
на учениците в областта
на спорта.
Участие в надпреварата в трите възрастови
групи - V-VІІ, VІІІ-Х и ХІ-ХІІ
клас ще вземат отбори
от трите средни училища в Айтос - СУ “Христо
Ботев”, СУ “Никола Вапцаров” и ПГСС “Златна
нива” Състезанието се
организира от Дирекция
КОВЗС в Община Айтос
и СДРУЖЕНИЕ „ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ АЙТОС”.
Съдии на срещите ще
бъдат Радослав Георгиев, Димитър Кавръков и

Мариян Маринов.
Участниците ще получат грамоти, победителите - купи, а във всяка възрастова група ще
бъде излъчен „Най-полезен състезател/състезателка“ (MVP) - избраните ще получат плакет и
грамота. Отборите, класирани на първо място,
продължават участието
си в следващия – областен етап на Ученическите
игри на 10-11 март 2018 г.
в град Бургас.
Състезанието започва в 9.30 часа със среща
на отборите на СУ “Вапцаров” и ПГСС “Златна нива”- юноши ХІ-ХІІ
клас.
НП

с „Палежи и грабежи”

Родопският драматичен театър „Николай
Хайтов” - град Смолян
ще гостува на сцената на НЧ „Васил Левски
1869” - Айтос на 21 февруари 2018 г. От 18.00
часа пътуващата трупа
на театъра ще представи за любителите на театралното изкуство в Айтос постановката „Палежи и грабежи” - театрална игра по разкази и пиеси на големия Николай
Хайтов.

Спектакълът е дело на
Юрий Дачев, познат на
зрителите на БНТ от седмичното токшоу „Рецепта за култура”. В основата на постановката е
разказът на Хайтов, написан през 70-те години
- „Палежи и грабежи”.
Какво се случва с наследниците на неговите герои днес? Какво от
киното на онова време е
оцеляло и какво - изчезнало безвъзвратно? Какви са опорите на днеш-

ните хора от масовката
да живеят и се усмихват,
без да са в центъра на
кадъра, на новите времена и новите филми?
Айтозлии ще бъдат заедно с героите и въпросите
им в това смешно-тъжно
представление, вдъхновено от света на големия
български писател.
Билети на касата на
Читалището, всеки ден
от 9:00 - 17:00 часа.
Цена на билетите - 6,8
и 10 лева.
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Общината покани айтоските деца
90 малчугани и младежи
се включиха в надпреварата на „Лъвски скок 2018”
Cyan Magenta Yellow Black
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90 айтоски деца и младежи участваха тази
година в традиционното общинско състезание “Лъвски скок 2018”, което се организира
в навечерието на 19 февруари по повод 145та годишнина от гибелта на Васил Левски.
Надпреварата беше индивидуална, но
стремежът на всеки от младите участници
беше да представи достойно своето училище.
Най-добър резултат при момчетата във възрастова група ІІІ-ІV клас постигна Мирослав
Иванов Гочев- 206 см, от СУ „Христо Ботев”
- град Айтос, следван от Айтач Мехмед Хасан- 200 см, от СУ „Никола Йонков Вапцаров”
- град Айтос и Атанас Асенов Асенов - 197 см,
от ОУ „Атанас Манчев” - град Айтос.
Във II-ра възрастова група V-VI клас, първото място е за Мустафа Исмаил Ахмед- 214 см,
от ОУ „Христо Ботев” - село Мъглен. Втори се
класира Сюлейман Бейсим Хилми - 213 см, от
СУ „Христо Ботев” - град Айтос, третото място беше за Тодор Мильов Георгиев - 210 см,
от ОУ „Атанас Манчев” - град Айтос.
С резултат 248 см, Николай Георгиев Иванов от СУ „Христо Ботев” - град Айтос зае
първото място във възрастовата група VIIVIII клас. Втори остана Айтач Шабан Мюмюн - 241 см, от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - село Карагеоргиево, трети - Емре Месюд Мюмюн - 240 см, от СУ „Христо Ботев”
- град Айтос.
За втора поредна година „Лъвският скок“
от 287 см беше на победителя във възрастова
група ІХ-Х клас Борис Асенов Илиев от ПГСС
„Златна нива” - град Айтос. След него имената си записаха Халил Ахмед Етим - 269 см,
от ПГСС „Златна нива” - град Айтос и Фахри

С цели 206 см фаворит в групата V-VI клас
стана Добромира Василева Стаматова от СУ
„Христо Ботев” - град Айтос, втора се класира Маня Петрова Асенова - 194 см, от ОУ
„Атанас Манчев” - град Айтос, трета беше Мелис Февзи Хасан - 192 см, от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - село Карагеоргиево.
Нефисе Хасан Ахмед със 211 см беше найдобра във възрастовата група VII-VIII клас.
Ученичката на СУ „Христо Ботев” - град Айтос изпревари само със сантиметър Петя
Красимирова Николова - 210 см, от СУ „Никола Йонков Вапцаров” - град Айтос. Трета остана Дарина Пламенова Николова 184 см, от СУ „Никола Йонков Вапцаров” град Айтос.

Тримата в спора за най-добър
„Лъвски скок“
Младите дами с най-добър резултат
Туркиян Фаретин - 256 см, от СУ „Христо Ботев” - град Айтос.
Много напрегнато беше състезанието при
момичетата. В групата III- IV клас, с резултат 198 см, първото място зае Селиме Хасан Ахмед от ОУ „Христо Ботев” - село Мъглен, следвана от Биляна Георгиева Николова- 191 см, от СУ „Христо Ботев” - град Айтос и Величка Кръстева Христова- 171 см, от
СУ „Христо Ботев” - град Айтос.

Айтоският ясновидец Стефан Чакъров
се пресели в Хановер, Германия

За да подкрепи сина си
Емилиос, който открай време имал огромно желание да учи в
Германия, айтоският ясноСтефан с поздрав видец Стефан
към айтозлии от Чакъров се
пресели в ХаХановер
новер, Северна Германия.
„Цялото семейство сме тук - жена ми,
синът, снахата и внукът Стейвън. Всички
подкрепяме амбицията на Емилиос да
получи европейско образование. Учеше психология в Бургаския университет, прекъсна във втори курс, и ето ни
в Германия,” бодро коментира по телефона Чакъров от Хановер.
И е горд, тъй като за разлика от многото българи, решили да се устроят в
Германия, Стефан успял да уреди всички необходими документи за по-малко от месец. В същото време изпълнили всички формалности около следването на Емилиос. Младият мъж ще учи
психология, компютри и право близо до
красивата си половинка и малкия Стейвън, който през месец март ще навърши две години.
Стефан споделя още, че е впечатлен от германската точност и не спира да хвали тамошното здравеопазване. „Беше като шамар да видя милосърдието и вниманието, с което се отнасят медиците към пациентите си. Ни-

Емилиос и Стейвън
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Животът край Славеева река

кой не чака да получи дребните левчета, за да ти обърне внимание. Професионализъм, коректност и възпитание
- това мога да кажа за здравеопазването тук. Слава Богу, всички сме здрави, но нали и за дребни неща се налага да потърсиш лекар”, разказва още
Чакъров.
Признава, че е имал късметът да попадне сред хора, които до край търсят
правото си и за един цент евро, и в същото време знаят, че законът е строг,
ако не си се издължил до цент. „Непозната среда, с която обаче бързо се

Със съпругата Марияна
свиква. Знам езика на 70%. Чувствам
се чудесно, но приятелите ми липсват.
Всяка сутрин се събуждам с мисълта,
че съм в Айтос”, казва Стефан.
Освен че има приемна, в която упражнява способностите си, цял месец
работил в склад-майка като електрокарист. Славата му на ясновидец се
разнесла необичайно бързо, нонстоп
му звънели и от България. „Вълшебната книга е в мен и непрекъснато давам
информация. Отговарям на всички въпроси, а и сега комуникацията е много
по-лесна чрез фейсбук”, обяснява ясновидецът.
Поне засега няма планове да се завърне в България, макар да признава,
че в Германия трудно приемат пришълците. „Има и едно голямо предимство.
Белгия е само на 300 км, мога да сбъдна мечтата си да пътувам в цяла Западна Европа. Освен това ми харесва
цялата подреденост на живота тук, самият аз съм свикнал да планирам работата си”, оптимист е айтозлията. И все
така, от хиляди километри разстояние
изслушвал хора с проблеми, и държал
да му се обадят вечер, ако искат су-

трешна консултация.
Нищо, че е в Германия, Чакъров пази
в тайна проблемите и имената на хората, които искат съвета му. Само кратко
обяснява, че го търсят най-вече за съвети и лек за безплодие, за лоши семейни и бизнес отношения. Неизменно до
него е петата му авторска книга, в която подробно са описани всички предпазвания, защити и рецепти. Според Чакъров, особено голям интерес към тях
имат привържениците на алтернативните методи за здраве и успехи. Както и
досега, помага за разваляне на магии,
но без да получава нито лев. Сърце не
му дава да откаже помощ и отдалеч съветва да се пазим от псевдолечители не се доверявайте на непознати, които
се опитват да правят бизнес с болката
ви!, казва още айтоският феномен.
И в Германия го търсили хора за черни магии, но Стефан има железен принцип - не приема пари за лошотии. И буквално изхвърлял всеки, дошъл с лоши
помисли или с неистово желание за отмъщение. Наслушал се на разтърсващи
български семейни драми, срещал се с
десетки отчаяни от живота хора и стигнал до заключението, че България живее в епоха на депресиите. „Каквото и
да говорят за Германия, истината е, че
хората тук са спокойни и уравновесени, радват се на живота и не се ровят в
хорските проблеми. Ще мине много време докато ги стигнем”, твърди ясновидецът, който има впечатления и от Египет, Гърция, Саудитска арабия, Тунис и
почти всички страни в Европа, където
е работил. Както вече айтозлии знаят,
за него няма езикови бариери. Справя
се със седем езика, които сам не може
да обясни как е научил.
В Айтос Чакъров приемаше хора цели
25 години. През последните няколко организираше групови сеанси, за да определи с кого да работи индивидуално. Работи с т.н. „арабски код” - записва името и рождената дата, които му „дават
код за аурата”. Кратката му равносметка за този четвърт век е, че най-често
помощта му са търсили хора с проблеми в бизнеса. Там се чувства и най-силен да помага. Затова най-вече го търсят и в Хановер.
Да хванеш пътя към Германия с цялото си семейство се изисква много кураж и увереност в собствените сили.
Стефан ги има и двете. Не се плаши
от работа, не го напуска и желанието
да помага. Сега семейството се готви
за празници - в началото на март ще
празнува юбилея на съпругата Марияна и рождения ден на Стейвън. Всички са щастливи, защото са заедно. Как
избрали Хановер? Разбира се, Стефан
получил информация, че този град ще
му донесе щастие през 2018 г. Къде ще
е догодина? Засега и той не знае...

Сред девойките ІХ-Х клас се отличи Мелис
Мюмюн Нури с 220 см. от СУ „Христо Ботев” град Айтос. С много добри резултати второто
и третото място заеха Берна Метинова Латифова - 213 см, от СУ „Христо Ботев” - град Айтос и Мария Пеева Пеева- 201 см. от СУ „Никола Йонков Вапцаров” - град Айтос.
Състезанието е включено в годишния спортен календар на Община Айтос и се финансира от бюджета за масов спорт.
НП

Изложба на
кукерски маски
в ДГ „Славейче”

Директорката Росица Димитрова с група „Пчеличка”
Похвално за учители и родители и вълнуващо за децата събитие имаше по повод
Кукеровден в ДГ „Славейче”. Общността на детската
градина показа на малчуганите, че традицията е жива
и остава като златна нишка
от народния фолклор.
Децата от група „Пчелички” с помощта на учителите и родителите изработиха
уникални маски, които показаха на изложба в детската градина. Деца и родители
от ПГ „Мики Маус” също се
включиха във великолепната инициатива на тема „Сирни заговезни - да съхраним
българското”.

Изложбата е свързана с
отбелязването на един чисто
българския празник – уникален обичай, който е особено
интересен за децата. „Идеята
беше да се предостави възможност на децата да претворят своето виждане за кукерска маска, като пресъздадат задължителните фолклорни елементи на празника. Целта беше маските да
са страшни, за да се плашат
злите сили. Всеки участник
получи почетна грамота за
старанието си! Благодарим
Ви, деца и родители!”, казват директорката Росица Димитрова и педагозите от ДГ
„Славейче” - град Айтос.

Вижте кукерските маски на група „Мики Маус”

