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Издание на Община Айтос

Вестникът е основан на 14 април 1924 година

30 ОКТОМВРИ - 2 ноември 2020, бр. 420



Най-малкият участник във фотоконкурс - с най-успешна
Ехо от ден
Димитров
снимка на айтоския символ „Трите братя”
По повод празника на Айтос - Димитровден, Етнографски комплекс „Генгер”
с подкрепата на Община
Айтос организира конкурс
„Трите братя от различен
ъгъл”. Темата не беше случайно избрана - през 2020
година уникалният скален
феномен беше включен в
„100-те национални туристически обекта”. Инициатор
и организатор на конкурса
беше общинският съветник
Бранимира Николова.
Със свои снимки в конкурса участваха ученици
от община Айтос, във възрастовата група V - ХІІ клас.
Представени бяха прекрасни снимки на известните айтоски скали, май неснимани
досега от толкова много различни ъгъли.
Председателят на журито Ирина Йотова не скри
възторга си от фотопопаденията на тийнейджърите.
Класирането на снимките
беше особено трудна задача, предвид факта, че всички
участници се справиха много добре с темата и изпълнението, заяви Йотова на тържеството за обявяване на

Първо място за Денис Епитропов

Снимката на Сабри Шевкедов

резултатите и награждаване за най-добрите фотоси,
което се проведе в Етнографския комплекс.
Кметът Васил Едрев също
беше на събитието в „Генгер”, за да поздрави младите фотографи. Учениците
получиха грамоти за участие, на класираните на първо, второ и трето място, градоначалникът раздаде па-

Магдалена Радева е снимала от много различен ъгъл - чудесно
попадение

Община Айтос благодари
на съорганизаторите
на Димитровден 2020-а:
„ТЕРМОЛУКС“ ЕООД - АЙТОС
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО
„СОКОЛ” - АЙТОС
НОТАРИУС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
„ФИКИ 91“ ЕООД - АЙТОС

рични награди. „Най-важната цел на този конкурс е да
оцените красотата на айтоските природни забележителности и да се гордеете със своя град. Вярвам,
че за много от вас този конкурс ще бъде стимул и начало да търсите и да откривате още прекрасни кътчета на
родния край. Много от вашите снимки ще бъдат отпечатани в рекламни материали и надявам се, ще ги видят хора от цялата страна и
зад граница”, заяви кметът
на церемонията по награждаването. Има идея, снимките да бъдат подредени в Заседателната зала на Общински съвет - Айтос, но това ще
зависи от ръководството на
Община Айтос, от Председателския съвет и колегите общински съветници, каза за
общинското издание Бранимира Николова.
Ето кои бяха учениците,
които участваха във фотоконкурса: Владислав Василев, IX „б“ клас СУ „Христо
Ботев“ Айтос, Онур Илязов,
VII клас в СУ „Христо Ботев“
Айтос, Мартин Омарчевски,
VII клас в СУ „Христо Ботев“ Айтос, Павел Унаров,
VII клас ОУ „Христо Ботев“
- с. Пирне, Джемиле Исмаил, X клас СУ „Никола Й. Вапцаров“ - Айтос, Магдалена
Радева, VI клас в СУ „Христо Ботев“ - Айтос, Стелияна
Пеева, VII “г“ клас СУ „Христо Ботев“ - Айтос, Бурчин Ап-

тула, VI клас ОУ “Христо Ботев” - с. Пирне, Шенур Ибрям, VI клас ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ - с. Карагеоргиево, Даниел Желязков,
VIII „а“ клас СУ „Христо Ботев“ Айтос, Мийрем Мустафа, X „б“ клас СУ „Никола
Й. Вапцаров“ - Айтос, Иван
Чаков, X „б“ СУ „Никола Й.
Вапцаров“ - Айтос, Георги Лаков, VII „в“ СУ „Христо
Ботев“ - Айтос, Анна-Мария
Тончева, VII „в“ СУ „Христо
Ботев“ - Айтос, Синем Хасан, X „б“ СУ „Христо Ботев“ - Айтос, Сабри Шевкедов, XI „в“ СУ „Христо Ботев“
- Айтос, Денис Епитропов, V
„в“ СУ „Христо Ботев“ - Ай-

тос, Ейми Тахир, VI клас ОУ
„Христо Ботев“
- с. Пирне, Елани Георгиева,
VI “б“.
СУ „Христо
Ботев“ - Айтос.
Оказа се,
Денис, най-малкият участник - с
че най-малкинай-високо
признание
ят участник петокласникът
Денис Епитропов е напра- трето място беше наредена
вил най-добрата снимка на красивата снимка на Магда“Трите братя”. Момчето от лена Радева, ученичка в VІ
СУ “Христо Ботев” заслу- клас. Честито на победитежено получи първата награ- лите! В този брой „Народен
да. Втори в класирането се приятел“ публикува технинареди единадесетоклас- те фотоси.
НП
никът Сабри Шевкедов. На

Ирина Йотова (вдясно) дава напътствия на младите фотографи
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Читалището с поклонение и
флашмоб, вместо концерт на закрито
Заради усложнената епидемиологична обстановка в страната, и с
цел опазване на здравето, както на участниците
в творческите колективи, така и на публиката,
НЧ “Васил Левски 1869”
- град Айтос отмени кон-

церта си за будителите
на 29.10.2020 г.
Почитта си към народните будители читалищните дейци изразиха на открито - с полагането на цветя пред
паметника на айтоския
първоучител - будите-

ля, основател на Читалището - Господин Димов Бъчеваров, в двора
на храм “Св. Димитър”
и с флашмоб „Будители
верни, народни” на площад „Свобода”, в навечерието на Деня на народните будители.

В юбилейната 2020 г.

Пирненското читалище
печели проект за нови книги

Традиционно е поклонението пред паметника на първоучителя, в навечерието на Деня на народните будители

В юбилейната 95-а година от създаването на Народно читалище „Пробуда 1925” село Пирне, Читалищната библиотека спечели проект по ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ – СЪВРЕМЕННИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЧЕТЕНЕ И ИНФОРМИРАНОСТ“.
Проектът е за финансова
подкрепа на библиотеката и за обновяване на фонда. От ръководството на
читалището вече съобщиха, че много скоро предстои пирненските читатели да се радват на нови,
известни заглавия.
НП

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед №ОХ-825/09.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс
за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС,
във ВВВУ „Георги Бенковски“:
• ВВВУ „Георги Бенковски“ – 1 място за сержант
Краен срок за подаване на документи 03.12.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/,
както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен –
Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Първолаците на
СУ „Никола Вапцаров” по стъпките на будителите
Младите възрожденци
от І „Б“ клас на СУ „Никола Й. Вапцаров” вървят по стъпките на будителите.
В навечерието на празника, в Актовата зала на
училището те припомниха на училищната общ-

ност заветите на Паисий,
Ботев, Левски и почетоха делото и духа на българските просветители,
книжовници и революционери, посветили ума
и живота си, за да възродят искрата на знанието и патриотизма.

ОБЩИНА АЙТОС
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЪОБЩЕНИЕ
Община Айтос уведомява всички собствениците на домашни любимци, че
съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) са длъжни:
чл. 172, т.1. да вземат мерки животните да не замърсяват обществени
места, като почистват мястото след дефекация;
т.2. да вземат мерки животните да не създават опасност за хора или
други животни;
т.3. да вземат мерки за предотвратяване на нежелано размножаване
на животните;
т.4. при използването им за размножаване да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на тяхното здраве.
чл. 173, т.1. при извеждането на кучетата да носят в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представят за проверка на общинските и
ветеринарномедицинските органи;
т.2. да представят ветеринарномедицинския паспорт при посещение при
ветеринарен лекар;
т.3. ежегодно да представят кучетата за ваксинация срещу бяс;
чл. 177, ал.1 Забранява се:
т.3. извеждането на кучета без повод, а на агресивни кучета - и без намордник;
т.4. разхождането на кучета на детски площадки и на места, обозначени
от общините със забранителни знаци

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание
Заповед №ОХ-851/16.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс
за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС,
във Военноморските сили:
• за в.ф. 34400-Варна – 1 място за офицер
• за в.ф. 22580-Приселци – 3 места за сержанти
• за в.ф. 56080-Варна – 4 места за сержанти
• за в.ф. 24830-Варна – 1 място за сержант
Краен срок за подаване на документи 20.11.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/,
както и в стая № 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен –
Бургас, и в офисите за военен отчет в общините.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

За неспазване на горе описаните законови задължения ще бъдат налагани административно-наказателни санкции.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание Заповед
№ОХ-868/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на
условията на чл.141, ал.6 от ЗОВС, в Сухопътни войски:
№
1.
2.
3.
4.
5

Военно формирование
в. ф. 54140- Стара Загора
в. ф. 38640 - Казанлък
в. ф. 36540 - Асеновград
в. ф. 54990 - Враца
в. ф. 22160 – Плевен

Брой длъжности
1
1
2
3
39

Краен срок за подаване на документи 23.11.2020 г.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите
можете да получите в сайта на ЦВО http://www.comd.bg/, както и в стая
№ 14, в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, и в офисите
за военен отчет в общините.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че със Заповед № ОХ789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България
са обявени 198 (сто деветдесет и осем) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или
висши училища в страната и в чужбина, в Сухопътни войски:
Брой
Място на кон№
Военно формирование
длъжности
курса
26
1. в. ф. 24150 - Стара Загора
в. ф. 24150 Стара Загора
5
2. в. ф. 54140 - Стара Загора
в.
ф. 52740 –
7
3. в. ф. 52740 - Хасково
Хасково
6
4. в. ф. 54100 – Ямбол/ 2 мбр
в. ф. 54100 6
5. в. ф. 52590– Ямбол
Ямбол
2
6. в. ф. 22130 – Ямбол/4 ап
78
7. в. ф. 34750- Карлово
в. ф. 34750 7
8. в. ф. 54890 - Казанлък
Карлово
5
9. в. ф. 54060 – Шумен/ЕЦНП
в. ф. 24490 8
10. в. ф. 24490 - Асеновград
Асеновград
в. ф. 44220 –
6
11. в. ф. 44220 – Пловдив/55 инжп
Пловдив
в.
ф. 28610 10
12. в. ф. 28610 - София
София
в.
ф.
42600 8
13. в. ф. 42600 - Мусачево
Мусачево
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14-годишната певица Валериа Войкова в Айтос:

Всеки може да сбъдне мечтите си,
ако има подадена правилната ръка

Младото дарование
с айтоски корен взриви
площада на Димитровден
- Валериа, добре дошла
в Айтос. Зная, че много пътуваш - откъде идваш за
участието си в концерта за
Димитровден?
- Вчера бях във Варна, за
да участвам в международния конкурс за изпълнители, от който се връщам много щастлива - с първо място
за изпълнител и трето място за моята първа авторска
песен.
- Ще представиш ли пред
айтоската публика първата си авторска песен?
- Разбира се, още повече
че тя беше оценена. Казва се
„Сбъдване”. Разказва се за
това, че всеки от нас може да
сбъдне мечтите си, ако има
подадена правилната ръка и

ако винаги следва пътя, който си е начертал.
- Кой ти подаде ръка,
за да извървиш краткия
дотук, но много успешен
път?
- Със сигурност, на първо
място е моята вокална педагожка, човекът, който ме изстреля. Разбира се, огромен
стимул е пълната подкрепа
на моите родители и близки.
Аз искам да благодаря и на
град Айтос, който винаги ме
е подкрепял и ме подкрепя,
на кмета Васил Едрев и на
всички айтозлии.
- Какво ти предстои след
концерта в Айтос?
- Продължавам да ходя
по участия. Изкарвам нова втората ми авторска песен,

с която скоро ще записвам
клип. И скоро ще можете да
я чуете. Държа да подчертая,
че музиката и текстовете са
екипно дело.
- Вече си в 8 клас - как
върви училището?
- Училището ми е прекрасно - и ученици, и учители, откакто разбраха, че се занимавам с пеене, са много подкрепящи. Пишат ми и ми звънят, когато съм на участие.
Директорката и моята класна най-вече ме подкрепят и
винаги са до мен още от началото.
- С кои големи звезди си
пяла вече?
- С Графа, с Поли Генова – тук, в Айтос. Имала
съм участие с Васил Найденов - заедно с него, на една
сцена съм пяла негова песен. Пяла съм с Веси Бонева, може да се каже - работя. Това е, надявам се в бъдеще да имам участия с още
български звезди.
НП

С кмета Васил Едрев, на празничната сцена в Айтос

Посетители тъпчат с лакомства маймунките

От много сладки неща, ще хванат
диабет, предупреждава управителят
Всички харесваме Зоопарка. Харесват го и гостите от
областта и страната, десетки хиляди го посрещат годишно. Оказва се обаче, че не
са малко посетителите, които влизат през тежката дървена порта, без да са прочели табелите с елементарните изисквания за поведение
пред клетките.
Факт е, че с годините забранителните табели в зоопарка стават все повече, за
сметка на образователните.
Табела с червени букви например, още на входа указва забрана за достъпа на домашни любимци. И е логично,
щом искаш да видиш или да
покажеш на детето си екзотичните обитатели, да се лишиш от компанията на кучето
си. Елементарно е, но само
ако се съобразиш с правилата. А касовата бележка за
платена такса е документът,
който доказва, че си влязъл
в Зоопарка, за да ги спазваш. Това обаче не се явява

Зоопаркът в Айтос

Пред клетката на павианите

Малките баскетболисти
с турнир за Димитровден
И Баскетболен клуб “Вихър” - Айтос отбеляза подобаващо празника на града - Димитровден. С много спортен хъс и желание за победа, в празничния турнир, организиран от клуба в новата Спортна зала “Аетос”, се включиха най-малките баскетболисти - 9, 10 и 11-годишни момичета и момчета, заедно с по-големите батковци и каки на 12 и 13 години.

причина за мнозина да водят в менажерията домашните си любимци - на повод или
без повод, разказва управителят Росица Златева. Сещате се, че за кучетата без повод, е лесно да влязат в клетките и да създадат паника
сред обитателите им. „За съжаление, правят го предимно млади хора и семейства
с малки деца. С добронамерен тон им правим забележка, но се случва реакцията
им да е арогантна, а нерядко
- съпроводена с крясъци. И
всичко това - пред собствените им деца. Лаят на кучетата
внася напрежение, и часове
след това животните не могат да се успокоят. Да не говорим за кучетата без повод,
които влизат в екоклетките и
дори собствените им стопани
не могат да приберат. Редно
е всеки, който иска да посети зоопарка, да се съобразява с елементарните забрани,
въведени заради спокойствието на животните”, коментира
пред „Народен приятел“ Росица Златева.
Табелите „Не дразнете и не
хранете животните” също са
на видно място. Е, не е възможно да бъдат поставени на
всяка клетка, но явно е необходимо. Защото храненето на
животните е масово. „От непрекъснатото хранене с бонбони и сладки неща, маймуните ще хванат диабет. В клетките почти ежедневно намираме и парчета от огледала, метални предмети и даже бръснарски ножчета. Посетителите непрекъснато им подават каквото имат под ръка.
Отказах се да гледам щрауси
по същата причина. Един от

тях умря, а при аутопсията се
оказа, че стомахът му е кошче
за боклуци - парчета от стъкла, опаковки, пластмаса, капачки. Това беше и причината за смъртта на животното”,
разказва още Златева.
Това, че в зоопарка не се
допускат деца до 7 години
без придружител е другото
правило, което масово не се
спазва. Да, малчуганите идват с придружители, но много
от тях не осъзнават, че „очите им трябва да са на четири” при обиколка на клетките. „Случаят е съвсем пресен
- от последния уикенд. Баща
„залепи” детето си за мрежата на клетката на павианите
и седна в беседката. А срещу
него табелата - „Внимание,
маймуните хапят”. Не искаше или не можеше да я прочете, но тя се отнася особено за павианите, които са поедри, а ако са раздразнени и агресивни. Може да се случи непоправимото. Сложили
сме и табели - „Не прескачай оградата - опасно за живота”! Това обаче, не е пречка за родителя да повдигне
детето си и да го сложи точно до мрежата. Намират се и
посетители, които не търпят
съвети и напомняне. А в отговор излизат с контрапредложение - до всяка клетка да
има човек, който да им обяснява какво трябва да правят.
На тези посетители, аз предлагам да станат доброволци,
тъй като екипът, който работи
в зоопарка, не може да охранява всяка клетка”, казва управителят.
Според Златева не се изискват усилия и никаква специална подготовка за нормал-

ното ни поведение в зоопарка. Нужно е обикновено домашно възпитание. „Пуснали сме животни свободно из
алеите. Много често обаче
децата ги гонят или замерват
с камъни, докато родителите
пият кафе и водят разговори.
Добре, че има и такива, които
се сещат, че трябва да обяснят на детето какво да е отношението му към животните и птиците. Сега, свободно движещи се зайчета, пауни, кокошки и други дребни животни можете да видите само рано сутрин, когато
още няма посетители. Започнат ли да пристигат, животните се крият, защото усещат заплаха.”, обяснява Росица Златева.
Проблеми имало и с ползването на vending-автомата, въпреки подробния списък със стъпките, които трябва да следваш, за да си купиш напитка или лакомство.
“Явно не са много тези, които четат. Апаратът е нонстоп
блокиран, а всеки трети изплаква - елате, че ми глътна
парите!”, коментира още управителят. Златева е сериозно притеснена и от купищата
боклуци, които посетителите
трупат на територията на зоопарка през уикенда. “След
като сме почистили основно
в петък, каня ви да видите, в
какво състояние е зоопаркът
рано сутринта в понеделник”,
казва управителят, с надеждата, че четейки тези редове,
все ще се намерият и хора,
които да се замислят върху
простичките правила в зоопарка и необходимостта да
ги спазваме.
НП
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Журналистът
Ангел Бончев
в Айтос:

За светеца Светкавица
и силата на вярата

Ден преди Димитровден,
чудотворната икона на свети
Ефрем Нови с частица от благодатните му мощи беше посрещната в айтоския храм “Св.
Димитър”. В същия ден журналистът Ангел Бончев представи в читлищния салон своя
филм за светеца, помогнал
на мнозина. Айтозлии научиха още, че чудесата на свети
Ефрем са събрани в 20 тома.

дох. Светецът е покровител
на страдащите - тази икона
също е в храм „Св. Димитър”
от 25 октомври. Искам да благодаря на Лада Димитрова и
за помощта, която оказа при
организиране на събитието и
разлепването на плакати. Не
мога да пропусна благодарността си към д-р Надя Иванова, благодарение на която се случиха всички тези хубави неща в Айтос. И за още
нещо красиво в Айтос искам
да спомена. Аз съм ходил на
30 места, но по-красив венец около иконата на свети
Ефрем не съм виждал. И няма
как да не го спомена - никой
не е очаквал от мен благодарности и да правя реклама, но
смятам за свой дълг да спомена, че венецът е дело на
фирма „ДАНИЕЛ”. Даниел
Орлов направи тази красота
дарение. Аз много пъти отивах до иконата и снимах, защото не можах да се нагледам на тази красота, създадена от него.

Вярата е много
по-силна от
страха
Ангел Бончев, автор на
филма “Светецът светкавица”: В този прекрасен град
много хора дадоха подкрепата си това събитие да се
случи. И въпреки ситуацията в страната, пандемията и
това, че повечето хора в залата бяха възрастни, явно вярата им е много по-силна от
страха. Първо искам да благодаря на един човек, който
буквално за два месеца се
превърна в мой много близък
приятел. Това е човекът, който даде идеята, проправи пътя
и стоеше до мен през цялото
време. Това е отец Серафим
Димитров от Камено. Както
аз, така и всички, които искаха да видят този филм в Айтос, трябва да сме му изключително благодарни. Разбира
се, първо благодаря на Бога
и на Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит Иоаникий, който даде благословение за провеждане на
събитието. Благодаря на храм
„Св. Димитър” и отеца на храма, който ни прие, за да можем да изложим иконата с
частица от мощите на свети
Ефрем Нови. Всичко това, което аз чувствам и което съм
събрал като информация за
свети Ефрем - всичко това е
вложено във филма.

Свети Ефрем
много бързо
отговаря на
молитвите
Това, което впечатлява хората от свети Ефрем, е може
би отражение на времето, в
което живеем - забързано
време. Той е популярен с това,
че наистина много бързо отговаря на молитвите на хората. Затова го наричат „Светецът Светкавица“. Така кръстих и детската ми книга. Аз
смятам, че преди да си оправим икономическото положение в страната, трябва да се
обърнем към духовното. Всички кризи, които се случват в
света, са проекция на една духовна криза
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Ангел Бончев пред айтозлии в салона
на НЧ “Васил Левски 1869” - Айтос

Айтоският храм
с икона на свети
Ефрем
Искам да благодаря на Васил Едрев, кмета на общината,
с който имах среща две седмици преди пристигане на иконата в Айтос. Кметът веднага се
съгласи да подпомогне това
духовно събитие, за да може
всеки, който желае безплатно
да изгледа филма за светеца.
Аз му разказах накратко житието на свети Ефрем и още
в този момент той прие идеята и разбра, че светецът много бързо откликва на молитвите. И пожела свети Ефрем да
продължи да пребивава в храма в Айтос чрез една икона,
която ме помоли да връча на
отците. Тази икона на свети
Ефрем Нови Чудотворец е от
25 октомври в храм „Св. Дими-

словен проблем и след поклонение пред иконата проблемът
й е бил решен. Имала е щастието да усети чудото, чудотворното въздействие на молитвата към свети Ефрем.

За житието на
свети Ефрем
Създавах филма „Светецът
светкавица” през последните
шест години. Нарича се „светкавица“, защото много бързо откликва на молитвите на
хората. И въпреки че е живял
през ХІV-ХV век, мощите му са
открити през 1950 година, т.е.
през ХХ век. Открила ги майка
Макария, игуменката на манастира в Неа Макрия.
Роден в Трикала Тесалийска през 1384 година, свети Ефрем е в неизвестност
повече от 500 години. Всичко около него е колкото мистериозно, толкова и реално.
Мистериозно, заради живо-

тър” в Айтос. Тази икона е една
малка част от подкрепата, която ни даде кметът Васил Едрев,
за да се случи в Айтос голямото духовно събитие с иконата
и филма за свети Ефрем. И тук
ще кажа, че той не искаше личната му подкрепа да бъде афиширана. За него най-важното
беше хората от града, на който той е избран да управлява,
да се докоснат до това събитие. Затова искам лично да му
благодаря, защото днес такива филми не се правят.

Още една икона
в храма - на
свети Никифор
Прокажения
Още една икона, на свети
Никифор Прокажения, даряват двама айтозлии - това са
Лада Димитрова и Дичо Стра-

Кадър от филма „Светецът светкавица”
тиев. Сравнително непознат е
този светец, надявам се, че
ще стане известен на всички
с една книга, която аз изда-

Чудесата на
светеца в Айтос
В деня, в който посрещнахме иконата на свети Ефрем
в Айтос, поне минимум едно
чудо се случи. Стела Орлова
свидетелства за една много
силна мигрена, която е имала
на идване в църквата. И веднага след поклонение пред иконата, тя е почувствала мигновено облекчение на своята болка. Другото чудо се случи след поклонение на една
ваша съгражданка Ирена Вълчева, която дойде да се поклони на иконата в Камено. Два
дни по-късно, пред мен и пред
отец Серафим, тя сподели, че
е имала дълги години здраво-

Иконата на свети Ефрем, дарена на айтоския храм

та, който е водил - неистовата му любов към Бога и начина, по който разкрива себе
си и благодатта да върши чудеса. Реално, заради помощта, която оказва чрез чудесата си, неизброими и до денднешен. След адски мъчения
умира през 1426 година. Събирах две години материали
за книгата си „Свети великомъченик и чудотворец Ефрем
Нови. Житие, чудеса, акатист,
молебен канон, тропари и молитви”. В нея има нови данни
за светеца, за неговия живот,
а разбира се - и нови чудеса.
Описана е история на манастира, история на първата
икона – неща, които ги няма
в оригиналната гръцка книга
за светеца.
НП

Пред иконата на свети Ефрем

Футболните ветерани отново заедно за Димитровден
И тази година айтоските футболни ветерани не пропуснаха традиционно да се съберат и да ритат организирано на градския стадион “Крум Делчев”, в навечерието на Димитровден. Всички те, в различни години са защитавали достойно футболната чест на Айтос с екипа на ФК “Вихър”. Това беше поредната вълнуваща среща
на различни поколения, обединени от любимата игра.

Бончев в разговор с айтозлии

