
Кметство – село Пирне и 
Народно читалище “Пробуда-
1925” организираха на 5 май 
тази година тържествата за 
традиционния събор на се-
лото, който всяка година се 
празнува около Деня на Свети 
Атанасий Велики - 2 май. Гос-
ти на празника бяха народни-
те представители от 44-то На-
родно събрание Ивелина Ва-
силева, Гергана Стефанова 
и Тодор Байчев, председате-
лят на Общински съвет - Ай-
тос Красимир Енчев, общин-
ски съветници, лидери на мест-
ни политически партии и мно-
го айтозлии с пирненски корен. 
Празникът на родното село 
беше открит пред сградата на 
обновеното читалище с нацио-
налния химн и издигане на на-
ционалното знаме. Самодейци-
те на Народно читалище “Про-
буда-1925” и малчуганите от 
детската градина посрещнаха 
гостите с „Добре дошли” и с 
развети знаменца. На фасада-
та на читалището, организато-
рите бяха поставили огромен 
билборд - „Да се срещнем с пе-
сен в родното ни село”.

Народният представител от 
ГЕРБ Ивелина Василева поз-
драви пирненци, а кметът Ва-
сил Едрев изпрати поздрави-
телен адрес с пожелания за 
здраве и успехи във всеки пир-
ненски дом: „Скъпи пирненци, 
Вашата сила е в обединението 
около историята и настоящето 
на родното село. Желая Ви за-
едно да решавате проблемите 
и да обедините усилия за общо-

то си бъдеще. Защото тук жи-
веят Вашите деца, нека тук да 
градят домовете си и Вашите 
внуци”, пише още в поздрава 
на кмета до местните.

Празникът започна с кон-
цертна програма с изпълне-
ния на деца от ОУ „Христо Бо-
тев” - Пирне, детската градина,  

ДТС „Тракийче” - Айтос с ръ-
ководител Росица Кавръкова, 
Състав за изворен фолклор при  
НЧ „Васил Левски 1869” - Ай-
тос с ръководител Маргарита 
Петрова, Битовия хор на Тракий-
ско дружество „Петър Киприлов 
1897” - Айтос - „Българка”.

„Да се срещнем с песен в 
родното ни село”, беше над-
словът на общоселското весе-
лие със специалното участие 
на славея на Странджа Жечка 
Сланинкова и оркестър „Родо-
любие” със солисти Николай 
Христов и Яна Иванова. Хора 

се извиха на площада, а все-
ки пирненски дом отвори вра-
ти за гости и приятели. Праз-
никът завърши с фойерверки 
и наздравици.

Чрез общинското издание, 
организаторите - Кметство – 
село Пирне и Народно Чита-
лище „Пробуда-1925” благо-
дарят на спомоществователи-
те, с чиято подкрепа пирнен-
ци празнуваха от рано сутрин-
та до тъмно. „Да се чувствате 
благодарни, без да го изрази-

те, е като да опаковате пода-
рък, без да го подарите. Сър-
дечно благодарим на всички, 
с които заедно подготвихме и 
реализирахме програмата за 
празника на село Пирне! Бла-
годарим Ви както за професи-
онализма, така и за страстта 
и емоциите, които заедно вло-
жихме при подготовката на 
празничната програма! Благо-
дарим за вдъхновението, кре-
ативността и отдадеността на 
всеки от участниците. За вене-

ца на празника - тържествена-
та заря, благодарим на Гергана 
Желязкова Стефанова! Благо-
дарим Ви, мили хора, за изклю-
чителната подкрепа! Благода-
рим на всички, които искрено 
вярват, че обединени можем да 
постигнем онова, което никой 
от нас не би могъл да направи 
сам. И това не са просто думи, 
а начинът, по който със сърце и 
душа мислим и работим за Пир-
не!”, каза пред НП Янка Саво-
ва - секретар на НЧ „Пробуда-
1925” - с. Пирне.

Жечка Сланинкова и Ни-
колай Христов-Габровеца не 
скриха възхищението си от 
топлото посрещане и перфект-
ната организация. „Хубав съ-
бор, в хубаво село, с прекрас-
ни колеги и сърдечни хора. Удо-
волствието беше пълно - и за 
нас, и за гостите на събора”, 
каза за НП известната народ-
на певица.

НП
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Жечка Сланинкова беше звездата 
на традиционния празник на селото

Пирне Празнува с фойерверки, 
концерти и общоселско веселие

Жечка Сланинкова на сцената в Пирне

Празника с пирненци споделиха народните представители 
Ивелина Василева и Гергана Стефанова, Калоян Калоянов - 
директор на ОД на МВР - Бургас, Красимир Енчев - предсе-
дател на ОбС - Айтос и председателят на Националната асо-
циация на овцевъдите

Янка Савова

Три осмокласнички посрещат посетителите 
на входа на Ритуалната зала на Общината, къ-
дето от 3 май т. г. е експонирана богатата те-
матична изложба на СУ “Христо Ботев” - „150 
години родно училище”. Мелиса Вели, Нефи-
се Ахмед и Мерве Басриева от 8“б“ с готов-
ност показват всеки от стотиците експонати, 
разказват и обясняват, видимо много горди 
със своето училище.

Граждани и възпитаници на СУ „Христо 
Ботев” са впечатлени от експозицията, ста-
ва ясно от написаното в книгата за пожела-
ния по повод юбилея. Затова и изложбената 
зала е винаги пълна. По-възрастните се взи-
рат се в черно-белите снимки, за да открият 
познати лица. По-младите разглеждат цветни-
те фотоси на своето време. И едните, и дру-
гите се вълнуват, въздишат, радват се, изне-
надват се, защото експонатите пазят и лични-
те им спомени. 

И си даваш сметка колко ценни са фотосите 
на хартия - повечето вече пожълтели, все още 
пазят усмивките и строгите погледи на учите-
лите, безгрижието на учениците, сега възраст-
ни хора. Редом до тях са снимките на днеш-
ните педагози от днешните събития с децата 
на днешното училище.

Всеки от експонатите е отрязък от десети-
летия, събрал знанията, труда и въображе-
нието на много айтоски поколения. Няма как 
да не спреш до макета на Голямата базилика 
в Плиска, изработен в часовете по история. 
Ученици са изработили и макетите на База 1 
и База 2 на училището, като не са пропусна-
ли даже най-малкия детайл. Тук са и десет-
ките купи и медали, които възпитаниците на 
училището са спечелили на състезания и тур-
нири. Специално място е отделено за стъкло-
писите-часовници, изработени от членовете 
на Клуба за извънкласни дейности по инте-

реси „Спектър”. Има място и за всички 
награди от участията на ботевци в  със-
тави, програми, конкурси, пленери. Из-
ключително красив е кътът, в който са 
наредени паната, изработени в техника 
„Ниткография“. И Клуб „Сръчко” е пред-
ставил произведенията на най-малките 
ученици от природни материали. Пока-
зани са и творбите на учениците, съз-
дали приказни картинки върху фаянс. 
Клуб „Екотайм” пък присъства с голямо 
пано, носещо важни екопослания. Още 
красиви пана са изработили учениците 
от Клуба за извънкласни дейности по интере-
си „Приложно изкуство”. На отделен щанд са 
подредени кукли от плат, дърво, шума, изра-
ботени по проект на училището по „Програ-
ма Еразъм+“, рисунки на децата от началния 
етап, награди, снимки, грамоти и плакети от 
успешните изяви на двата театрални съста-
ва на СУ „Христо Ботев” - „Златните ключе-
та” и „Генгерчета”. Немалко място е отделе-
но за участието на ДТС „Тракийче” на сцени-
те у нас и в чужбина.

Историята в годините, с химна на училището, 
материали от честването на кръгли годишни-

ни, юбилейни вестници, поздравителни 
адреси и извадки от летописната книга, 
имената на учителите в учебните години 
назад и разбира се, портретът на пър-
воучителя Господин Димов Бъчеваров, 
нарисуван от ученик - това са само част 
от архивните материали, които заемат 
централно място в изложбата.

Интересен е списъкът на директорите 
от 1897 година до днес, като се започне 
от първия - Георги Икономов, до насто-
ящия директор Пенка Кирязова, която 
ръководи училището от 2002 година.

В един от ъглите на изложбената зала като 
на филмова лента вървят стотиците снимки от 
миналото и настоящето. Ако си бил възпита-
ник на това училище, просто трябва да отде-
лиш време - няма как да не се откриеш сред 
учители и съученици на снимките, които най-
вълнуващо пазят историята на най-старото 
айтоско училище.

Изложбата ще бъде открита до 15 май тази 
година, когато ще се проведе и тържествени-
ят концерт „150 години родно училище” в са-
лона на НЧ „Васил Левски 1869”.

НП

су „Христо ботев” събра история и настояще 
в изложбата „150 години родно училище”

На 15 май 2018 година (вторник), Об-
щина айтос съвместно с „Електроопол-
зотворяване” ЕаД, организират кампа-
ния за събиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване  
на територията на общината.

Гражданите могат да се освободят от 
неработещите си електроуреди, като 
подадат заявка за извозване в срок до 
13.00 часа на 15.05.2018 г. (след 13.00 
часа започва извозването на ИУЕЕО).

Лице за контакти: Община айтос, Ди-
рекция „ТСУРР”, стая №6, младши екс-
перт Катя Иванова. 

Телефон за контакт: 0896463280 

кампания за събиране 
на излязло от употреба 

електрическо и 
електронно оборудване

За юбилея училището готви музейна експозиция „150 години образователно дело в айтос”



Тържествено честване 
на 73 години от края на 
Втората световна война 
и Деня на Европа орга-
низираха Община Айтос, 
Военният клуб и Съюзът 
на ветераните на 9 май. 

Присъстваха кметът 
Васил Едрев, общински 
съветници, членове на 
БАС, учители, туристи и 
близки на ветераните.  

За първи път тази годи-
на на тържеството успя 
да присъства само един 
от старите воини - 95-го-
дишният Злати Златев. 
Дойдоха и две от пра-
внучките на един от вече 
покойните айтоски учас-
тници във войната.

Тържеството откри 
Иван Иларев - предсе-
дател на Съюза на ве-
тераните. Чрез Златев, 
той отправи поздрав за 
здраве и дълголетие към 
всички ветерани, кои-
то поради здравословни 
проблеми не можаха да 
присъстват на събитие-

то. С минута мълчание 
присъстващите почето-
ха паметта на загинали-
те в най-кръвопролитна-
та война. 

Цветя бяха поднесени 
пред паметната плоча в 
градинката пред Общи-
ната, на която е записа-
но - „На това място ще 

бъде изграден паметник 
на загиналите във вой-
ните от бивша Айтоска 
околия”.

НП
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Само един от ветераните  
на тържеството за 9 май

По повод 6 май - 
Ден на храбростта 
и българската ар-
мия и 9 май - 73 
години от края на 
Втората световна 
война, потомци 
на загиналите във 
войните чукарци 
1912-1918 г. и мест-
ни жители подне-
соха венци и цве-
тя пред паметната 
плоча, поставена 
на една от стени-
те на Кметството в 
село Чукарка.

В продължение 
на много десети-
летия мраморната 
плоча в памет на 
храбрите чукар-
ски воини напом-
няше за подвига 
им на една от сте-
ните на местното 
училище. Но пре-
ди десетина годи-
ни, във връзка с 
оптимизацията на училищната 
мрежа, заради малкия брой на 
децата, училището в Чукарка 
беше закрито, а входната вра-
та - заключена.

Мястото опустя, затова ини-
циативен комитет от айтозлии 

с чукарски корен, реши да пре-
мести плочата на сградата на 
Кметството с изключителното 
съдействие на ЗК „Чукарка” – 
село Чукарка с председател 
Иван Панайотов. 

„Искаме да опазим паметта 
за саможертвата на дедите ни. 

Намерихме за 
паметната пло-
ча място, дос-
тойно за подви-
га им”, коменти-
ра за НП Кольо 
Колев, един от 
инициаторите.

Тази година 
се навършва 
точно един век 
от последната 
война, в коя-
то село Чукар-
ка е дало жерт-
ви. Признател-
ните потомци 
си обещаха вся-
ка година около 
9 май да орга-
низират покло-
нение и да пре-
дадат традици-
ята на младите 
хора в селото.

НП

Янка ЕДРЕВа,  
Старши учител по Физика и астрономия - СУ „Христо Ботев”

В края на месец април тази година, ученици от осмите 
класове на СУ „Христо Ботев” - Айтос гостуваха на Фи-
зичния факултет в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски” в Деня на отворените врати. От богатата про-
грама, подготвена от Факултета, трудно избрахме лекци-
ите и демонстрациите, които за краткия престой можа-
хме да посетим. 

Започнахме от наблюденията за изготвянето на прогно-
за за времето. Станахме свидетели на „магии” с шишчета 
в балони и онемяхме пред ефектите, постигнати с течен 
азот. С любопитство изгледахме презентацията „Метама-
териали и може ли наистина да бъдем невидими?”. Макар 
и неизучавани все още от осмокласниците, интереса им 
предизвикаха вълновите явления при светлината, които 
имахме изключителния шанс да наблюдаваме.

Под ръководството на Никола Каравасилев пред нас 
бяха демонстрирани опити при топлинните явления и таки-

ва, които се дължат на атмосферното налягане. 
След преход през Борисовата градина стиг-

нахме до Астрономическата обсерватория на 
Софийския университет. Изслушването на лек-
циите, наблюденията на Слънцето, „срещата” с 
най-стария телескоп в България (от 1897 г.), про-
вокираха въображението на учениците, свърза-
но с астрономията. Уморителният, но наситен с 
предизвикателства ден, приключи с разходка из 
нощна София.

Интерес към физиката и 
астрономията отведе ботевци 

в Софийския университет

Чукарка пази паметта на 
загиналите във войните
Преместиха стара паметна плоча 

от бившето училище  в Кметството



В Деня на Европа, на 
9 май, младите огнебор-
ци от община Айтос пре-
мериха сили в ХV-то юби-
лейно Районно състе-
зание „Млад огнеборец 
2018” на градския стади-
он „Крум Делчев”. Със-
тезанието излъчи шампи-
она и вицешампиона, ко-
ито ще защитават честта 
на РСПБЗН-Айтос на об-
ластните състезания в 
град Поморие на 31 май 
от 10:00 часа. 

Да подкрепят своите 
отбори на стадиона бяха 
ученици, учители и ро-
дители. В състезанието 
участваха МПО „Аетос 
160” при СУ „Христо Бо-
тев” – град Айтос; МПО 
„Орел 160” при СУ „Ни-
кола Й.Вапцаров” – град 
Айтос; МПО „Ботевци-Ог-
неборци” при ОУ „Хрис-
то Ботев” – село Пирне 
и МПО „Устрем 112” при 
ОУ „Св.св.Кирил и Мето-

дий” – село Карагеоргие-
во. Гост на айтоските ог-
неборци беше главен ин-
спектор Борислав Мицов 
от Регионална дирекция 
„Пожарна безопасност“ 
- Бургас. 

Кметът Васил Едрев от-
кри районното състеза-

ние и пожела на младите 
огнеборци хъс и амбиция 
за спечелване на шампи-
онската титла. „Убеден 
съм, че и тази година Ай-
тос ще се бори за репу-
бликанската титла”, за-
яви още градоначални-
кът. Инж. Мариян Мари-

нов - началник на РСПБ-
ЗН – Айтос, припомни ус-
пехите на отборите през 
годините  и обяви реда на 
участие на отборите спо-
ред жребия.

Както винаги, състе-
занието беше много ос-
порвано. Четирите отбо-

ра показаха екипност и 
бързи реакции в спора 
за наградите, осигурени 
от Община Айтос, СК по 
ППС „Бургас”, участва-
щите учебни заведения, 
както и спомоществова-
тели и приятели на по-
жарната служба.

Още за надпреварата 
на младите огнеборци 
и кои са отборите, ко-
ито заслужиха правото 
да представят айтос на 
областните състезания, 
четете в броя на НП на 
14 май тази година.

НП
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Яка битка за шампионската титла на 
ХV-то рс „Млад огнеборец“ в айтос

Дрянковлии много рабо-
тят, но и много празнуват. 
И за всеки празник се на-
мират щедри дарители. На-
мериха се и за 6 май, за-
това курбан за здраве съ-
бра цялото село пред па-
метника в центъра. Кме-
тът Васил Едрев изпра-
ти поздравителен адрес с 
пожелания за здраве и бе-
рекет във всеки дом, кме-
тицата Севие Пехливано-
ва пък успя да върже люл-
ки, за да спази традицията 

на Гергьовден. Дни преди 
това, Пехливанова и раз-
тропани жители почистиха 
селската чешма и улиците, 
за да посрещнат празника 
начисто.

Дрянковец е сред малко-
то села, в които общността 
е здраво сплотена, за да 
движи и проблемите, и ра-
достните събития в село-
то. Кметицата има мощна 
подкрепа и се справя без 
проблем с всичко - погре-
бения, сватби, честитки за 

новородените. Не е пропус-
нала нито един празник - 
мюсюлмански, християн-
ски или календарен. Село-
то е чисто и подредено, а 
доброволческите инициа-
тиви под ръководството на 
Пехливанова са почти еже-
седмични.

Ако сега тръгнете към 
Дрянковец, ще ви посрещ-
не и нова, току-що поставе-
на табела „Добре дошли”. 
Макар че и без табелата 
се знае - всеки е добре до-

шъл в селото. Хората тук 
са изключително сърдечни 
- ще ви посрещнат с усмив-
ка, ще ви поканят на кафе и 
сладки и дълго ще ви раз-
казват какво са намисли-
ли да правят. Нищо, че се-
лото е малко, нищо че по-
вечето жители са възраст-
ни хора. Местните се под-
крепят един друг, а тон за 
добрите взаимоотношения 
дава кметицата Севие Пех-
ливанова.

НП

Курбан за Гергьовден в Дрянковец

Литийно шествие за Деня на 
Св. св. Кирил и Методий в Айтос

ОБЯВа
Тел. 0885/ 993 013 продава земя - 

2 дка в местност Провадийско шосе 
и към Зетьово 1 дка под перки.

В напълно об-
новени офиси 
подготвят изда-
ването на 2000-я 
брой на несе-
бърското изда-
ние колегите от 
вестник „Слън-
чев бряг”. Гла-
вен редактор на 
вестника, кой-
то тази година 
навършва 60-го-
дишнина, е ай-
тозлията Мак-
сим Момчилов. 
Тази година 
Момчилов има 
още един юби-
лей - 30 години 
публицистична 
дейност. 

Честито, от 
доста по-възрастния ай-
тоски „колега” - вестник 
„Народен приятел”! И още  
успехи и читатели на вест-

ник „Слънчев бряг” - Несе-
бър, на старта на седмо-
то десетилетие от създа-
ването му!

НП

Честит юбилей на 
вестник „Слънчев бряг“

Какво чете един айтозлия -  
естествено „Народен приятел”

Честити да Ви са юбилеите и обновените офиси!



На 5 май тази година в храм  
„Свети Димитър” - Айтос беше 
донесена за поклонение чудо-
творната икона на Пресвета Бо-
городица „Скоропослушница” - 
една от древните икони на Бо-
жията Майка. Първообразът й 
се намира в манастира „Дохи-
ар“ („Свети архангели Михаил 
и Гавраил”) на Света Гора. Спо-
ред преданията иконата е изпи-
сана през Х век с благослове-
нието на основателя на мана-
стира „Дохиар“ преподобни Не-
офит, съобщава сайтът на храм 
„Свети Димитър” - Айтос  - aitos-
church.info.

 Предполага се, че икона-
та е нарисувана по образ на 
древна икона, намираща се в 
град Александрия. Своето име 
- Скоропослушница - иконата 
получава през XVII век, когато 
с нея се случва чудо, за което 
пише в манастирската кондика. 
В средата на XVII век, в Дохи-
арската обител се подвизавал 
монах Нил, изпълняващ послу-
шание в трапезарията на ма-
настира. Всеки път, влизайки в 
трапезарията, той по невнима-
ние опушвал светлия образ на 
Божията Майка. Веднъж, мина-
вайки покрай иконата с пушеща 
факла, монах Нил чул глас: „В 
бъдеще не се приближавай тук 

със запалена борина и не опу-
швай Моя образ”. Нил в нача-
лото се изплашил, но решил, че 
това го е казал някой от братя-
та и не обърнал внимание на 
думите. Той продължил, както 
преди, да ходи със запалена 
борина, но след време отново 
чул глас от иконата: „Монахо, 
недостоен за това име! Дълго 
ли така безгрижно и така без-
срамно ще опушваш Моя об-
раз?”. При тези думи монахът 
неочаквано загубил зрение-
то си. Провинилият се денем и 
нощем се молел и плакал, об-
ръщайки се към Света Богоро-

дица, така че скоро молитвата 
му била чута. Познатият глас му 
казал: „Нил! Твоята молитва бе 
чута, ти си простен, и зрението 
отново се дава на твоите очи. 
Възвести също на всички братя, 
че Аз съм покровът, промишле-
нието и защитата на тяхната 
обител, посветена на Арханге-
лите. Нека те и православните 
християни се обръщат към мен 
при своите нужди, и Аз няма да 
оставя никого нечут: на всички, 
които с благоговение прибягват 
към Мен, ще бъда ходатайка и 
молитвите на всички ще бъдат 
изпълнявани от Моя Син и Бог 
заради Моето ходатайство пред 
Него. Отсега тази моя икона ще 

се нарича „Скоропослушница”, 
защото скоро на всички идва-
щи при нея ще се явява ми-
лост и скоро ще чувам техни-
те прошения.” Вследствие на 
тези радостотворни слова зре-
нието на монах Нил се върна-
ло. Това станало на 9 ноември 
1664 година. 

Иконата на пресвета Бого-
родица Скоропослушница, ко-
ято на 5 май 2018 година по-
сети град Айтос и бе поставе-
на за поклонение, е изписана 
през 1893 година в манастира 
„Свети Пантелеймон” на Све-
та гора и осветена в манасти-
ра „Дохиар“. През 1915 година 
е подарена на храм „Свети бла-
говерни княз Александър Нев-

ски” в град Ананьев, Одеска об-
ласт, Украйна, когато е осветен 
и самият храм - един от най-ста-
рите в Одеска област. В този 
ден хиляди вярващи отишли да 
посрещнат светинята от Атон. 
Храм „Свети благоверни княз 
Александър Невски” в град Ана-
ньев е паметник на културата. 
Въпреки това по време на бого-
борческия комунистически ре-
жим, куполът на храма и камба-
нарията са разрушени. В нача-
лото на реставрацията през 90-
те години на ХХ век, под стълби-
те, водещи към звънарницата, е 
открита чудотворната икона на 
Пресвета Богородица Скоро-
послушница и още една икона.

Възстановяването на храма 

е започнато през 90-те години 
от трагично загиналия при ка-
тастрофа предстоятел на хра-
ма Иоан Дементьев. Делото му 
е продължено през последни-
те 10 години от Новия предсто-
ятел протойерей Николай, кой-
то съпровождаше иконата при 
гостуването й в Айтос.

По случай храмовия праз-
ник на храм „Свети великомъ-
ченик Георги Победоносец” в 
село Руен, на 6 май 2018 годи-
на, - Гергьовден, Негово Висо-
коблагоговейнство ставрофо-
рен иконом Ромил отслужи пър-
ва Света литургия след осве-
щаването на храма в съслуже-
ние с протойерей Николай от 
храм „Свети Александър Нев-

ски” в град Ананьев, Одеска об-
ласт, Украйна. Службата огла-
сяха иподякон Ромил и Тодор. 
За поклонение в храма беше 
поставена иконата на Пресве-
та Богородица „Скоропослуш-
ница”, копие от 1893 година на 
едноименната икона в мана-
стира „Дохиар“ на Света гора 
(Атон). Сред гостите на празни-
ка бяха кметът на община Руен  
Исмаил Осман, председателят 
на Общинския съвет - Руен Еше-
реф Ешереф и народният пред-
ставител Севим Али.

След Светата литургия отец 
Ромил и отец Николай отслу-
жиха водосвет за здраве и бла-
годенствие на жителите на се-
лото и на всички присъстващи. 
Негово Високоблагоговейн-
ство ставрофорен иконом Ро-
мил награди с духовни награ-
ди - икони, част от спомощест-
вувателите, които допринесоха 
за построяването и благоукра-
сяването на храма. Той споме-
на и всички, дали своята лепта 
за богоугодното дело - жители-
те на Руен, енориашите от Вре-
сово и Айтос и др. За благосло-
вение беше раздаден вестник, 
отпечатан от Църковното на-
стоятелство на храм „Свети ве-
ликомъченик Димитрий Солун-
ски” - Айтос. Храмовият праз-
ник продължи с курбан, осве-
тен от отец Ромил и с всена-
родно веселие.
Сайтът на храм  
„Свети Димитър” - айтос
Снимки:  
александър ЗВЕЗДаНОВ
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стр.48 Айтос и айтозлии

Иконата беше и в Руен 
на Гергьовден

В две групи - „А“ и „В“, бяха 
разделени шестте отбора, които 
тази година се включиха в тра-
диционната надпревара за на-
градите на ОУ „Христо Ботев” - 
село Пирне, на Осмия региона-
лен междуучилищен турнир по 
футбол – Пирне `2018 година. 

Свои отбори на престижно-
то междуучилищно състеза-
ние изпратиха ОУ „Светлина” - 
село Тополица, ОУ „Христо Бо-
тев” - село Мъглен, СУ „Никола 
Вапцаров” - Айтос, ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий” - село Кара-
георгиево и СУ „Христо Ботев” 
- Айтос. По програма, домаки-
ните от ОУ „Христо Ботев” - 
село Пирне дадоха начало на 
футболното състезание в ос-
порвана среща срещу отбора 
на село Карагеоргиево. Много 
млади футболни фенове подкре-
пяха своите фаворити за шам-
пион на турнира.

Училището в Пирне се погри-
жи не само за добрата органи-
зация и перфектния терен, но 
и за обяда и наградите на по-
бедителите и отборите, учас-
тници в турнира, които мериха 
сили за челните места в класи-
рането в продължение на пове-
че от шест часа.

Отборът на ОУ „Светлина” - 
село Тополица се оказа най-
подготвен за първото място, 
следван от момчетата на СУ 
„Христо Ботев” - Айтос. На тре-
тата позиция се нареди тимът 

на СУ „Никола Вапцаров” - Ай-
тос. Домакините от ОУ „Хрис-
то Ботев” - село Пирне остана-
ха на четвърто място. На пето 
и шесто място се наредиха  

ОУ „Христо Ботев” - село Мъг-
лен и ОУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий” - село Карагеоргиево.

Организаторите се бяха под-
готвили и за индивидуални 

спортни номинации. Наградата 
за Голмайстор на турнира полу-
чи Мийрен Халил от ОУ „Свет-
лина” - село Тополица. Ангел 
Стоянов от ОУ „Христо Ботев” 

- село Пирне беше единодуш-
но избран от съдийската коми-
сия за „Най-полезен играч” на 
турнира. Мустафа Зюлфекер от 
СУ „Никола Й.Вапцаров” - град 

Айтос пък беше определен за 
„Най-добър защитник”. Джани 
Мустан от СУ „Христо Ботев” - 
град Айтос грабна титлата „Най-
добър вратар”.

Пролетното футболно със-
тезание е вече традиция и из-
ключително добра възможност 
за изява на учениците. Учебни-
те заведения в общината имат 
възможност да съизмерват  ни-
вото си на подготовка и качест-
вата на отборите си. Затова учи-
лищните треньори с много ста-
рание и хъс готвят своите въз-
питаници за този междуучили-
щен шампионат, а с организа-
цията му от осем години учили-
щето в село Пирне се справя 
перфектно.

НП

ОУ „Христо Ботев“ - Пирне осигури наградите 
за междуучилищния турнир по футбол

Хиляди се поклониха на 
чудотворната икона в айтос

Организаторите - ОУ „Христо Ботев”, с. Пирне, се 
бяха погрижили за всичко

Много бяха християните, които се поклониха на чудотворната икона 
в храм „Свети Димитър” в Айтос

Носят иконата на Божията майка в айтоския храм

Иконата беше поставена за поклонение 
и в новоосветения храм „Свети Георги По-
бедоносец” в село Руен


