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Народни представители от ГЕРБ и айтоски
пенсионери – „Заедно срещу ало-измамниците”
Диана Саватева: Целта е да използваме различни форми,
за да предпазим най-уязвимата група
Народните представители от ПП „ГЕРБ“ Ивелина Василева и Диана Саватева организират на 16
април т.г. в Айтос среща с
членове на пенсионерските клубове в града, посветена на инициативата „Заедно срещу ало-измамниците”.
„Идеята е да разкажем
от първо лице на възрастните хора от какво трябва
да се пазят. Убедени сме,
че те ще запомнят тази
среща, защото ще чуят за
действителни случаи от
практиката на Цветелина
Рандева - пресаташе на
ОДМВР - Бургас и от началника на Районното управление в Айтос гл. инспектор Кирил Котрулев”,
каза за НП Диана Саватева, която е член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в
44-то Народно събрание.
Срещата в Айтос е шеста по ред, която народни
представители от ГЕРБ и
служители на МВР провеждат с възрастни хора
от областта с цел превен-

Диана Саватева

Ивелина Василева

Курбан на Томина неделя в Айтос
Ще бъде благословен и раздаден в двора на църквата
Томина неделя, 15 април 2018 г. - от 9.00 часа
в храм „Св. Димитър” в
Айтос ще бъде отслужена тържествена Света
Литургия от ставрофорен иконом Ромил Негозов. След богослужението ще бъде отчетен Молебен за здраве и благоденствие на гражданите
на Айтос. Ще бъде благословен курбан, организиран от фирма „ДЕСИЙ” и храм „Св. Димитър”, и раздаден в двора
на църквата.

ция срещу телефонните
измами. „Началото беше
поставено в Поморие по
идея на народния представител Ася Пеева, която организира две срещи. Истината е, че дори
интелигентни и добре

информирани хора могат да попаднат в мрежата на ало-измамниците, които са изключително изобретателни. Целта
е да използваме различни форми, за да предпазим най-уязвимата група

– възрастните хора”, коментира Саватева, която е един от организаторите на срещи с пенсионерски клубове от Бургас,
Царево и Малко Търново.
Като народен представител и журналист, тя е убедена в ефекта от срещите
на полицейските служители и възрастните хора
- очи в очи, защото при
съмнително обаждане, ще
си спомнят за разговорите и ще могат да изпълнят
препоръките на криминалистите.
На срещата в Айтос Цветелина Рандева ще представи най-често използваните примамки от телефонните измамници. Членовете на пенсионерските
клубове ще получат указания как да постъпват в такива случаи. Ще научат и
как са предотвратени измами за солидни суми. Очаква се айтоските пенсионери да споделят в какви
рискови ситуации са попадали.
Срещата на айтозлии с
народните представители
Ивелина Василева, Диана
Саватева и представителите на МВР ще се проведе в Заседателната зала
на Община Айтос на 16 април 2018 г., от 10.00 часа.

За три месеца – три нови
кабинета и манипулационна
в Медицински център І – Айтос
Преди три месеца д-р Феим Мурад пое управлението на
Медицински център І ЕООД - Айтос. Положителните промени
са вече видими - и за лекарите, и за пациентите

Април 2015 г. - благославяне на курбан за Томина неделя в църковния двор

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Във връзка с въпроси, свързани с прочистването на дървета в
парк “Славеева река”, Община
Айтос съобщава на гражданите,
че със заповед на кмета на Общината е назначена комисия от
експерти от Общинска администрация и Държавно горско стопанство - Айтос, които са маркирали напълно изсъхналите дървета в парка. Възрастта им е над 40
години и те представляват опасност за живота и здравето на посетителите.
Дейностите в парк “Славеева река” са с цел възстановяване старите и изграждане на нови
зони за отдих, в които гражданите
и гостите на Айтос да се чувстват
в пълна безопасност.

ПОКАНА
към гражданите за участие в публично обсъждане
на изпълнението и приключването на бюджета
на Община Айтос за 2017 г.
Уважаеми граждани на община Айтос,
На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА и в изпълнение на
чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Айтос , Председателят на общински съвет Айтос , кани гражданите на община Айтос и всички заинтересовани лица на
19.04.2018г. на публично обсъждане на годишния отчета
за изпълнение на бюджета за 2017 г.
Публичното обсъждане ще се проведе в заседателната
зала на общински съвет Айтос от 13.30 часа.
Материалите по годишния отчет на бюджета ще бъдат предоставени на разположение на местната общност в Центъра за услуги и информация на гражданите.
Становищата по годишния отчет могат да се представят в
деловодството на Общински съвет – Айтос, не по-късно от
два дни преди провеждане на публичното обсъждане.
Красимир Енчев
Председател на Общински съвет - Айтос

- Д-р Мурад, какво точно се случи за краткото
време, откакто сте управител на общинското
търговско дружество?
- Всичко, което се случва, е в резултат на изпълнението на бизнес програмата ми за обновяване на
Медицинския център, която представих пред Общински съвет - Айтос. Извършихме ремонти на първия
етаж, открихме три нови
медицински кабинета - белодробен, очен и акушеро-гинекологичен. И трите
кабинета вече функционират, плюс нова манипулационна.
- Как функционира очният кабинет, кои са лекарите?
- В очния кабинет работят
специалисти от Очна болница Бургас - д-р Попова и
д-р Рюстемова. Идват два
пъти седмично - в понеделник и четвъртък. Тенденцията е да увеличим очните
прегледи на пациенти в МЦ
І на три пъти седмично - и в
сряда, включително.
- Това е изключителна
възможност за айтозлии
да спестят средства и да
разчитат на лекари от

В новия белодробен кабинет - д-р Мурад в действие
единствената специализирана очна болница на
територията на Югоизточна България.
- Да, така е. Когато д-р
Николай Иванов - собственикът на болницата за първи път посети МЦ І и видя
в какво състояние е нашият очен кабинет, той категорично заяви, че без апара-

тура не може да се работи.
Тези апарати са вече налице, изцяло са собственост
на болницата. МЦ І предоставя възможност на специалистите на болницата с необходимата апаратура да
извършват високоспециализирани изследвания.
Продължава на стр. 3
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СУ „Христо Ботев” – за по-красиво училище
По случай 150-годишния си юбилей и по повод Седмицата на гората,
СУ „Христо Ботев” - Айтос получи от Държавно
горско стопанство - Айтос посадъчен материал от храстови и дървесни видове за озеленяване на района на училището.
Учениците, участници
в клуб „Изкушенията на
улицата”, по проект „Твоят час” с ръководител Николина Мирчева, в Седмицата на гората засадиха дарените дръвчета и
храсти в района на двете
бази на училището.
Клуб „Изкушенията на
улицата” благодари сърдечно за съдействието на
Държавно горско стопанство - Айтос!

Ветеранът Злати Златев на 95 години
С роднини и приятели, 95-и рожден ден
отпразнува ветеранът
от Втората световна
война Злати Златев.
Кметът Васил Едрев
изпрати поздравителен адрес и подарък
за рожденика с благодарност за изключителната му обществена ангажираност.“Вие
сте лицето на Съюза
на ветераните в Община Айтос! Айтозлии
се гордеят с Вас, с Вашия висок боен дух и с
младежката Ви енергия! От свое име и от
името на гражданите, Ви желая здраве
и дълголетие!”, пише
в поздравителния адрес на градоначалника до Златев.
Икона на Свети Георги Победоносец, за
рождения си ден бай
Злати получи от Съюза
на сержантите и офицерите от запаса и резерва с председател Ончо Ончев. Председателят на Съюза на ветераните от войните Иван Иларев прочете прочувствен поздравителен адрес и поднесе подарък на стария воин от името
на Военния клуб и Съюза. Вълнуващото събитие за юбилея организираха двете дъщери на Златев и една
от внучките му.
Да си жив и здрав, бай Злати!
П О К А Н А
Управителният съвет на ЗКПУ „Чукарка”- с. Чукарка уведомява всички член-кооператори, че на 28.04.2018 г. от - 9.30
часа в читалището на селото ще се проведе Годишно отчетно-изборно събрание при следния:
ДНЕВЕН РЕД :
1. Утвърждаване решенията на УС за приемане на нови
член-кооператори и освобождаване на член-кооператори по
тяхна молба.
2. Приемане и гласуване отчета на УС за 2017 година.
3. Приемане и гласуване на годишния финансов отчет за
2017 година.
4. Приемане и гласуване заключението на КС за 2017 година.
5. Избор на ръководни органи - Председател, Управителен
съвет, Контролен съвет.
Осигурен е транспорт от Автогара - Айтос от 9 часа на
28.04.2018 г.
02.04.2018 г.
Управителен съвет
с. Чукарка , обл. Бургас ЗКПУ „Чукарка” с. Чукарка
ПОКАНА
УС на ЗКПУ „СЪЗНАНИЕ” - с. Тополица, Бургаска област, кани своите член-кооператори да присъстват на ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на
21.04.2018 година от 8.00 ч. в салона на кметството в с.
Тополица при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на член- кооператори.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността му през
2017 година.
3. Финансов отчет на кооперацията за 2017 година.
4. Отчет на Контролния съвет за дейността му през 2017
година.
5. Приемане на решения от ОС.
Ако не се явят необходимият брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, на същия ден –
21.04.2018 година, независимо от броя на присъства-

ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
ПОКАНА
Управителният съвет на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
свиква Общо годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще се проведе на 14.04.2018 година, от
9,00 часа в Заседателната зала на Община Айтос, ул.
„Цар Освободител” № 3
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на нови член-кооператори.
Док. Мариян Пеев
2. Доклад на УС на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен за 2017
година.
Док. Мариян Пеев
3. Доклад на Контролния съвет на ЗКПУ „Мъглен” - с.
Мъглен за 2017 година.
Док. Димитър Которов
4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 година на ЗКПУ „Мъглен” - с. Мъглен
Док. Иванка Димитрова
5. Освобождаване на председателя на кооперацията, УС и КС от отговорност за едногодишната им дейност.
Док. Мариян Пеев
6. Вземане на решение от Общото събрание като
упълномощава УС и председателя на кооперацията за
сключване на договори за сделки и кредити с ДФЗ, Разплащателна агенция, банки, юридически и физически
лица и други, за закупуване на земя и ДМА, включително и срещу ипотекиране на недвижими имоти.
Да учредява обезпечения по кредити със залози и
ипотеки с ДМА.
Док. Мариян Пеев
7. Вземане на решение за Общото събрание за продажба на старата Административна сграда.
Док. Мариян Пеев
При липса на кворум, на основание чл.17, ал.2 от ЗК,
събранието ще се проведе един час по- късно, от 10.00
часа, на същото място и при същия Дневен ред, независимо от броя на присъстващите член- кооператори.
УС на ЗКПУ „МЪГЛЕН” - с. МЪГЛЕН
Телефон за връзка: 05536/ 22 88

Земеделска кооперация „Сила” - с. Пирне
П О К А Н А
На основание чл. 16., ал.1. от Закона на кооперациите
и протокол №2 от 23.03.2018г. на УС на ЗК „Сила” се
С В И К В А
Редовно годишно отчетно събрание на ЗК „Сила” - с.
Пирне, което ще се проведе на 21.04.2018г. (събота) от 9
часа в салона на читалището на с. Пирне при следния
Д Н Е В Е Н
Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на членове в кооперацията.
2. Отчет за дейността на УС и утвърждаване на годишния финансов отчет за 2017 година.
3. Отчет за дейността на КС през 2017 година и заключение по отчета на УС и ГФО.
4. Приемане на производствената програма на кооперацията за стопанската 2017-2018 година.
5. Приемане решенията на Управителния съвет за
2017 година.
6. Изменения и допълнения в Устава на ЗК „Сила”.
7. Предложение на УС за продажба на ДМА
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1(един)
час по-късно на същото място независимо от броя на присъстващите член-кооператори.
Осигурява се превоз от град Айтос с предварителна
заявка на телефон 055332288.
От УС на ЗК „Сила”

Обява
Тел. 0895/ 410 436 и 0594/ 9 90 05 - Стефка ПРОДАВА в
с. Вресово:
- 2 бр. железни плуга за кон и магаре;
- две женски заплодени юници и една млада черна крава;
- керемиди втора употреба - 750 бр. по 0,30 лв.;
- ниви - 27 дка - 5 ниви за 15 000 евро в с. Вресово;
- ниви в с. Череша - 60 дка за 20 хиляди евро.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките
за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна
техника, както следва:
1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 06:00 до 09:00 часа ЗКПУ „Единство”- град Айтос ще извърши третиране на рапица: 400 дка
в местността „Керемид колиба”, землище град Айтос, 800
дка в местността „Чеменлията”, землище град Айтос, 400
дка в местността „Стамбол сърта”, землище град Айтос, 350
дка в местността „Хамам дере”, землище град Айтос с препарат „Протеус“.
2. На 14, 15 и 16.04.2018 г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”- град Айтос ще извърши третиране на череши: 400 дка
в местността „Мангалята”, землище град Айтос, 300 дка в
местността „Лясковско шосе”, землище град Айтос с препарати „Хорус“ и „Атоник“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
съобщение
В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките
за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне
и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите, че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:
1. На 14, 15 и 16.04.2018г. от 07:00 до 09:00 часа „АМС Агро
Груп” ООД ще извърши третиране на рапица: 200 дка в местността „Суванлъка”, землище село Карагеоргиево, 100 дка в
местността „Яката”, землище село Карагеоргиево, 200 дка в
местността „Качилюза”, землище село Карагеоргиево, 200 дка
в местността „Суванлъка”, землище село Поляново с препарат „Протеус 110-ОД“.
Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат
необходимите действия за предпазване на пчелите.
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За три месеца – три нови кабинета и
манипулационна в Медицински център І – Айтос
за подовата настилка и за боите в коридора сме похарчили средства на „МЦ І“ ЕООД.
И тук няма как да не спомена,
че за обновяването на коридора работи един близък човек, майстор, който седмици
наред боядисваше и шпакловаше на добра воля, напълно
безвъзмездно.
- Нека да обобщим, какво
успяхте да направите за три
месеца и какво предстои?
- На първия етаж на сградата работят всички кабинети, както и манипулационната.
Извършен беше цялостен ремонт на коридора, който сега
изглежда много добре, много е свеж. На всички колеги и
на всички пациенти им прави
впечатление, че сега е много
чисто и просторно. Личи, че в

Продължение от стр. 1
- Може ли да се каже, че
МЦ І разполага с необходимата апаратура за диагностика на очни заболявания?
- Налична е апаратурата,
която може да диагностицира и по-сериозни заболявания. При тяхната диагностика,
пациентите се насочват към
Очна болница - Бургас, която е с много големи възможности за допълнителна диагностика, терапия и оперативно лечение.
- Т.е., има топла връзка
между МЦ І и Специализираната очна болница за активно лечение „БУРГАС”, в
интерес на айтозлии?
- Имаме много добра връзка
с тази болница. Целта е след
оперативно лечение, след лазерна терапия и т.н. нашите
пациенти да бъдат наблюдавани в очния кабинет в Айтос,
а при нужда - повторно да посещават и болницата в Бургас,
където се осигуряват консултации и операции от водещи
специалисти в страната. Очният кабинет стартира преди
три седмици, но пациентопотокът е вече налице. През всяка следваща седмица броят на
пациентите се увеличава.
- Колко са в момента кабинетите в Центъра и какво
мислите, че липсва още?
- Възстановени са дейностите на всички кабинети - в
пълен капацитет сме. Имаме
нужда от ендокринолог, евентуално можем да поканим ортопед - това са търсени специалности. С това можем да завършим цикъла - с екип от специалисти във всички направления за консултации и лечение на пациентите.
- Като специалист и Вие
лично открихте кабинет за
белодробни заболявания?
- Да, този кабинет беше за-

Д-р Феим Мурад
крит преди да дойда в МЦ І.
Още през месец януари т.г. подадох документи в РЗИ - Бургас. Разкрихме го, след като
близо три години е стоял заключен. Вече е регистриран,
представени са необходимите документи в ЗК. Работим
много добре, пациентопотокът
е бих казал - огромен.
- Напълно реновиран и
оборудван е акушеро-гинекологичният кабинет?
- Да, аз мисля, че един медицински център не може без
такъв кабинет. Открихме го и
по-важно е, че в него влезе
един от най-известните айтоски акушер-гинеколози д-р
Станка Илиева.
- Д-р Мурад, как съчетавате функциите на управител и лекар с действащ специализиран кабинет?
- Мислех, че ще работя в кабинета по-малко часове, но
напливът от пациенти е много голям. Едва в късния следобед намирам време, за да
седна със служителите от ад-

министрацията и да задвижим
другите въпроси и задачи за
деня и седмицата.
- Основно сте ремонтирали трите нови кабинета, манипулационната, коридорите. Вижда се, че и дограмата е сменена. „МЦ І“ ЕООД
- Айтос приключи на минус
2017 година, с какви средства го направихте?
- Всичко е направено с много желание от моя страна, при
условие, че финансовият резултат на Медицинския център от миналата година е много лош - минус 20 хиляди лева.
Аз съм човек на действието,
мразя безпорядъка и липсата на поддръжка, затова много бързо трябваше да поема
нещата в свои ръце. По отношение на смяната на вратите на първия и втория етаж разходите са големи, защото
размерите на тези врати са
огромни. За смяната им намерих спонсори. Уверявам ви,
че всичко се случи благодарение на спонсори. Единствено

Ротари - Айтос с втори патриотичен проект
за ученици – „Народните будители и АЗ”
Участват три училища от Айтос и Руен
Ротари клуб - Айтос за втора поредна година реализира
проект „Народните будители
и АЗ“ - една патриотична инициатива, насочена към децата
на Айтос, и в която за първи
път ще се включат и ученици
от училището в с. Руен. Проектът има за цел да представи на младите хора имената и
дейността на онези български
възрожденци и велики българи, които са оставили своя
отпечатък в създаването, израстването и просперитета
на българската държава.
Учениците и техните ръководители приеха предизвикателството да извършат издирвателска и събирателска дейност за факти от живота и делото на поне един велик българин. В учебниците по история и по литература ги има
биографиите на тези велики
българи, но често се изпускат
причините и подбудите, довели до развитието и израстването им, е становището на Ротари - Айтос.
„Проектът, в който главна
роля играе учебната паралелка, е една стъпка в посока към завръщане на морал-

Пореден пациент за д-р Попова и д-р Рюстемова
в очния кабинет

Свежо и чисто е в обновения коридор, в който се
намират кабинетите на специалистите на МЦ І
този коридор има специалисти, които работят с желание
и най-важното - пациентопотокът е още по-голям. Моето желание е да се справим със сериозните течове от покрива и
тогава да пристъпя към същите ремонти и обновяване на
втория етаж. Надеждата ми е,
че с помощта на Общината можем да реализираме един сериозен ремонт на покрива, за
да спрем този сериозен теч и
след това да работим и по другите помещения.
- Това означава ли насочване на финансов ресурс
към МЦ І?
- Аз бих поканил кмета и
Общинския съвет да видят на
място какво сме постигнали в
рамките на три месеца. За да

видят, че можем да променим
нещата, че визията на Медицинския център може да бъде
променена. Защото МЦ І вече
изглежда по друг начин.
- Каква сума ще бъде необходима за ремонт на покрива?
- Не съм експерт в тази област. В Общината има специалисти, които бих поканил да
преценят какъв ремонт е необходим. Защото, досега се говореше, че е направен козметичен ремонт. Аз мисля, че за
козметичен ремонт на покрив
не може да се говори. Необходим е качествен ремонт. Имам
огромното желание да обновя
и втория етаж, но течът на няколко места обезсмисля подобен ремонт.

- Каква е статистиката за
броя на пациентите в „МЦ
І“ ЕООД през тези три месеца, като резултат на инвестираните усилия, труд и
средства?
- Броят на пациентите се
увеличи. Интересът към белодробния кабинет и към мен
като специалист е огромен. Не
съм нов на „пазара”, както се
казва, и пациентите ме познават. Но вече работя в специализиран кабинет и пациентите могат да ме посещават с направление по ЗК и като частни пациенти. Увеличава се и
броят на пациентите в очния
кабинет. Хората виждат нови
лица, убеждават се, че са добри специалисти и при условие, че всеки от нас си върши добре работата, те се връщат отново.
- Това означава повече
приходи за „МЦ І“ ЕООД?
- В рамките на три месеца - януари, февруари и март,
ние сме показали, че освен
по Здравна каса, имаме много добри приходи и от платени услуги - прегледи, медицинско за работа и т.н.. И се движим от 4000 до 5000 лева от
платени услуги, което никога не е било в Медицинския
център. Интересът към МЦ І
се повишава, което ни радва
и стимулира.
НП

ТД „1897 Петър Киприлов”:
Продължаваме традицията

2017 г. - на финала на патриотичното състезание
„Народните будители и АЗ”
ните ценности в българското
общество. Идеята е, научавайки историята на великите българи, градили през вековете българщината и българския дух, учениците да се
изпълнят с национална гордост и патриотизъм. Нашата цел е да надграждаме постигнатото от първото издание на това патриотично състезание. Искаме да предоставим на младите хора форум за творческа и духовна
изява, да им създадем условия за едно духовно преживяване и усещане за единство, като направим този фо-

рум обществено достояние.”,
коментира за НП Стоян Стоянов, президент на Ротари
клуб - Айтос.
Вече е ясен регламентът
за надпреварата. СУ „Елин
Пелин” - Руен ще участват с
шестите си класове, а двете айтоски средни училища СУ „Христо Ботев” и СУ „Никола Вапцаров” - с осмите класове. Проведени са
вътрешноучилищните състезания, финалът ще е на 24 април т.г. в салона на НЧ „Васил
Левски 1869” - Айтос.
НП научи и със знанията си
за коя от великите личности
на България ще се явят трите
отбора на финала. Руенските
ученици са избрали Иван Вазов, участниците от СУ „Христо Ботев” - Айтос изучават
усилено живота и делото на
Капитан Петко войвода, а отборът на СУ „Никола Вапцаров” - Айтос ще покаже резултатите от издирвателската си работа за личността на
Христо Ботев.
НП

За втора поредна година
Тракийско дружество „1897
Петър Киприлов” – град Айтос
изненада и зарадва децата
на Велики четвъртък. Дружеството организира голям детски празник, на който дойдоха тракийци и гости от всички възрасти.
„Събрахме се, за да боядисаме яйцата и да почувстваме празника и да се забавляваме заедно. Тонка Трухчева
грабна вниманието на децата с легендата за червеното
яйце, която ги мотивира да се
включат много активно в боядисването. В надпреварата за
най-красиво яйце се включиха всички. Имаше много емоции и много старание в първите опити на най-малките да боядисат свое яйце. Беше голяма веселба”, с усмивка коментира тракийската инициатива,
председателят на дружеството Пламен Михайлов.
Като награда за старанието си, децата получиха лакомства и по няколко шарени яйца. Тракийско дружество „1897 Петър Киприлов “
- град Айтос изказва искрена благодарност на ПП „АТАКА“ и лично на председателя
Радко Радев за осигуреното
помещение и за подкрепата,
благодарение на която беше
реализирана предпразничната проява.
НП
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14-годишната Петя Грозева:

Cyan Magenta Yellow Black

Мечтая да стана примабалерина
- Казва се Владимир
Грудев - той е преподавателят, който води часовете по класическия
балет.
- Как се справяш с историческите танци?
- Мисля - добре. Това са
традиционни танци на различни народи. Интересно

Пътят на грацията –
от художествената гимнастика
до класическия балет
Петя Грозева е само на
14 години, но вече мечтае за голямата балетна
сцена. Родена е в Бургас и от втори клас учи
в НУМСИ „Проф. Панчо
Владигеров” - Бургас, в
паралелка „Класически
балет”. И от пет години
пътува сутрин и вечер,
за да си е вкъщи, в Айтос, при семейството си
- при Теодора и Емил.
- Петя, била си второкласничка - как попадна
в паралелка класически
балет?
- Бях малка, но аз взех
решението. Тренирах художествена гимнастика от

2009 до 2012 година включително - там учихме класически балет. Много ми
хареса и настоявах да
уча класически балет, но
в училището. Издържах
изпита - трябваше да танцувам на музиката, която пуснаха, танц, който да
си измисля на момента.
Но тъй като вкъщи винаги
импровизирам, писаха ми
шестица.
- Кажи ни повече за
художествената гимнастика. Защо се отказа?
- Тренирах в клуб „Олимпия 74”, но треньорката ми
замина за София, а аз не
исках друг да ме трени-

Медалите и купите на Петя от художествената
гимнастика

Петя е твърдо решена да сбъдне мечтата си - ще
бъде примабалерина

ра. Имахме много състезания, но най-любимото
ми беше това в Русия. Бяхме само шест българки и
300 рускини. И представете си - от шест участнички,
три от нашия отбор взехме
медали. Класираха ме на
трето място, като във всяко състезание аз играех в по-голяма възрастова група, защото бях прекалено малка. Просто нямаше възрастова група за
мен, но това не ми пречеше - преборих се с по-големите.
- Липсва ли ти художествената гимнастика?
- Да, много. Опитах в Айтос да се запиша в клуба
по акробатика, но не беше
за мен, различно е. Реших
да наблегна на балета.
- Интересно е какво
точно учите?
- Класически балет и исторически танци. В по-големите класове ще учим
още модерен балет и характерни танци.
- Имаш ли изяви на
бургаска сцена?

- Да, всяка година имаме
концерт само на балерините и отделно - общ концерт на училището.
- Какво ти предстои?
- В края на учебната година имаме изпит по балет, за да покажем какво
сме научили през цялата
тази година. След седми
клас влизаме в средното
училище и все едно наново кандидатстваме. Трябва да държим изпит, заедно с тези, които идват отвън. Много е отговорно.
- Имаш ли палци? Вече
държиш ли се на палци?
- Да, все още малко
трудно, но се държа.
- За какво мечтаеш?
- Да стана примабалерина. Живея с тази мисъл и
се мъча да постигам нещата с лекота. Трябват много тренировки, за да сбъдна мечтата си. Мечтая да
играя на големите сцени в България и чужбина, да
участвам в големи балетни постановки.
- Кой е твоят хореограф?

Избраха Мис и Мистър „Рома ‘2018” в Айтос
В навечерието на Международния ден на ромите
- 8 април, ромската общност в кв. „Странджа” в
Айтос празнува с много
музика, танци и пролетно
настроение. Четири танцови групи - „Малките звезди”, „Кристали”, „Черните
перли” и „Ромски бисери”
показаха как се танцува

истински ромски кючек.
В емоционалното танцово състезание победители
станаха грациите от група
„Черните перли”.
Кандидатите за Мис и
Мистър „Рома `2018” не
бяха малко и всички се
представиха на ниво.
С уникални тоалети и
като професионални ма-

„Мис и Мистър Рома ‘2018“ с организаторите

да има слух, да няма разминаване...
- От пет години си в
Айтос - имаш ли вече
приятели?
- Да, но не излизам често, защото по цял ден съм
в училището в Бургас. Сутрин учим нормалните
предмети, следобед до

некени претендентите минаха по червения килим. А
тричленното жури явно не
очакваше да види толкова
финес, изисканост и перфектен грим в това наистина оспорвано състезание. В състава на оценителите бяха поканени шивач-дизайнерът Маринова, известната фризьор-

ка Нурджихан и пастор
Узунов. След дълги дебати, журито избра 14-годишната Недка Димитрова за „Мис Рома `2018“.
„Мистър Рома `2018“ стана Исус Иванов на 17 години.
„Ние, ромите от квартал „Странджа”, сме български граждани, обичаме нашата родина, спазваме законите на България и празнуваме всички български празници.
Ето защо, като водеща
подканих присъстващите
на празника да поздравим всички християни по
повод Великден с едно хубаво българско хоро. Стотици жители на квартала
се наредиха на площада
на празничното хоро”, коментира за НП Марияна
Зърбова - здравен медиатор, главен организатор
и водещ на ромския празник. Зърбова и колежката й Анета Узунова получиха искрени благодарности от съкварталците
си за това, че възстановиха една добра традиция
за отбелязването на ромския празник.

Едва шестгодишна, Петя вече е на почетната стълбичка в зала „Младост”

е. В момента танцуваме
полка. Учим български народни хора.
- Имаш интерес и към
музиката?
- Да, този интерес е отскоро. Имам пиано и съм
решила да уча. В училището има школи, искам да
се запиша. Една балерина
трябва да учи пиано, за да
може да чува музиката -

към шест, танцуваме. Танцуваме по четири часа, с
десет минути почивка.
- Коя е балерината, на
която се възхищаваш,
на която искаш да приличаш?
- Мая Плисецкая - тя е
най-добрата. Мисля, че с
много желание и много
труд всичко се постига.
НП

Баскетболен клуб
„Вихър” с грижа
за Спортната зала
Баскетболен клуб „Вихър” - Айтос пое инициатива за
ремонт на Спортна зала „Аетос” в Градската градина.
Ремонтът е направен с изключителното съдействие и
финансовата помощ на Община Айтос. Запълването на
фугите по дюшемето и боядисването беше извършено
с безвъзмездната помощ на хора, милеещи за Клуба и
баскетболната игра! От Клуба поднасят искрени благодарности към всички, които подпомогнаха пролетния ремонт на залата.

Боядисване на „първа” ръка

