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ПРОБЛЕМИТЕ НА ВАКАРЕЛ, СТОЯТ
ПОСТОЯННО НА ВНИМАНИЕТО НА
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНАТА

Невчесани мисли

Село… Като село.
Да речеш забута
но нейде в дън
горите тилилейски, а то съвсем
форма и в срещи с хората кметът на Об
близо столицата.
щината г-жа Маргарита Петкова пое
Селяните… Че как
определени ангажименти, които залег
ви селяни са това.
наха в управленската програма на
Прекарват по цял
кметския екип на Маргарита Петкова.
ден на работа в София. Заминаващите от
Мероприятията се залагат в общин
гарата сутрин влакове ги глътват в
ската програма за капиталните ремон
ненаситните си търбуси, а вечер отново ги
ти. Всичко е степенувано по важност,
изплюват на перона, от където всеки по
преоритети, осигуряване на финанси
улиците се прибира у дома. Улиците.. То
ране и възможност за изпълнение. По
едни улици! Приличат с безбройните
такъв начин се случиха нещата с
дупки от ремонти по водопровода на
ремонта на ул.”Васил Левски” (път 1-8)
шупнало сирене „Рокфор”. С една дума
в чертите на селото, санирането на
обикновено село. До един момент, в кой
училището и подмяна на отопли
Събота, 23.10. 2010г. 13.00 ч Намира
то се понесе някакъв тътен. Лавнаха ку
телната система, основния ремонт на
ме Стефан Патъров – зам. Кмет на
чета, зафучаха гъски, закуткудякаха ко
покрива на селската здравна служба,
Община Ихтиман да наблюдава рабо
кошки. Бре, ами сега? Какво ли чудо ста
сега се случва рехабилитацията (час
тата Работниците и техниката на
на? В облаци от прах, дим и силно бръм
тичното асфалтиране на улици във
„Главболгарстрой”, фирмата изпъл
чене пристигнаха големи машини. Заха
Вакарел. Не всичко е така както на нас
нител на частичното асфалтиране
паха напукания асфалт. Други сипваха
ни се иска, в обема, който е необходим
на улици във Вакарел. Съгласява се да
новия, още димяш, след което валяк
и в сраковете, които очакват хората, но
плюс”
даде интервю за „Вакарел
,
важно, важно го утъпкваше и оставяха
това са реалните възможности.
насрочваме си среща и го очакваме в
след себе си лъскава, черна ивица. А, се га
Какво наложи започването на
Информационния център на Народно
де! Разбуни се онова ми ти село. Ба бите,
уличните ремонти в късната есен?
читалище „Заря 1902г.”
които се припичаха по пейките на
Частичните ремонти и рехабилитация
В 13.00ч. Патъров пристига и започ
последното есенно слънце, се чудеха и
на уличните настилки е в програмата
ваме нашия разговор за проблемите и
маеха, че време ли е за такава работа. Ей
на общината още през миналата 2009г.
ремонтите във Вакарел и Общината.
го Димитровден мина. Женурята си го
Общината обяви търг за избиране на
През време на разговора, телефонът
вореха през оградите като се чудеха, как
изпълнител на обществена поръчка
звъни няколко пъти и след съответ
така точно тези улици са избрали. „Та не
съгласно закона за възлагане на
ните указания продължаваме. Единия
можа ли нашата улица да закърпят?”
обществените поръчки. Процедурата
път го търсят да му докладват, че
Децата тичаха след маши ните, като си
на избор на изпълнител бе обжалвана
полицията е задържала нарушител,
представяха как те ги управляват. Един
от недоволните фирми, което принуди
отсякъл липа от бул.”Димитър
Нашенец се поспря, погледа, надигна
общината да прекрати поръчката. През
Попов” близо до гарата, междувре
каскета, почеса роша вата си глава и ядно
тази година бе проведен нов търг и бе
менно дава други указания в Ихти
извика: „Разкопаа улиците, бе, мичката им
избран изпълнител, но сроковете за
ман, предупреждава домашнните си и
да е...” Покрай него, като тайфун профуча
процедурите по закон са много дълги
днес да не го чакат за обяд и
друг, като че ли къщата му се е запалила.
във времето и за това се налага да
започваме разговора.
Забеляза кмета, изпъчи се пред него и
извършим ремонтите сега.Веднага след
Господин Патъров, все така ли е
ревна като сочеше ог ромния камиоин,
подписването на договора фирмата
напрегнато около Вас?
пълен с изрезки разрушен асфалт: „Абе,
започна работа първо в село Вакарел,
Това е част от „благинката” да си в ръ
кмете! Абре дзверо! Каква я мислиш ти ?
където метеорологическите условия са
ководството на Общината. На разполо
Таа нема а стане, не! Наша земя, у града
по-тежки. В дните с лошо време бе
жение съм 24 часа. Домашните ми са
нема а се кара! Никогаш!” А в кръчмата? В
изрязан старият асфалт, извършени
свикнали да обядват или вечерят без
кръчмата–парламент? Обсъждат кой ще
бяха подготовки и в слънчевите дни
мен. Но такива са правилата на играта.
вземе па рите, колко от тях ще се от
започна полагането на новия асфалт.
Не мога да се сърдя на никого.
краднат, чии машини работят. „Асфалта е
Намерението ни е да завършим
През настоящата кризисна годи
само един сантим, бе!Още сега ще се
асфалтирането до края на октомври.
на сме свидетели на извършващи
изрови!”– чува се експертно мнение. Всяко
Фирмата
изпълнител
е
поела
се ремонти
във Вакарел.
ли
чудо,„ЗАРЯ
за три 1902г.”
дни. Отидоха
си 2010г.
машините.
ангажиментЦЕНТЪР
при подписването
на
2
БЮЛЕТИН
НАБихте
ИНФОРМАЦИОННИЯ
ПРИ НАРЧИТАЛИЩЕ
Ноември
споменали нещо повече по тези
Утихна селото. Само есенния вятър носеше
договора
за
гаранция
съгласно
проблеми?
гласа на Нашенеца, който не спираше да
изискванията за такъв вид работи.
Всички тези ремонти не се случват
се чеше по главата, и да се чуди „ Ей,
Продължава на стр. 2
самоцелно. В предизборната си плат
оправия улиците бе, мамичката им да е....”
Селкор: Ваш Кокоши Трън

Коя е фирмата изпълнител, защото
се носят слухове, че фирми от
Ихтиман, близки до ръководството
на
Общината
ще
извършват
ремонта и направо казано ще
вземат парите?
Фирмата спечелила търга и извършваща
ремонтните работи е „Главболгарстрои”
– една реномирана фирма доказала се
при строителството на обекти и пътища
в страната и чужбина.
Пътно строителна
и
транспортна
техника и хора от Ихтиман, без
поръчката
да е обявявана от
ръководството на общината... Даже за
нас, като общинско ръководство, е добре
да работим с фирми от общи ната, стига
те да имат необходимия ресурс и
капацитет за дадената работа. Решаваме
въпрос с наемане на работа на хора от
Общината, фирмите плащат данъци и
такси в общината, стига обаче както
почернах да имат необходимия ресурс и
капацитет и най-важно при спазване на
законните процедури.
Какви са вижданията на ръко
водството на общината за капита
ловите вложения във Вакарел през
следващата година?
Нещата във Вакарел се случват
благодарение на изключително доброто
взаимодействие на Кмета на общината гжа Маргарита Петкова с кмета на
Вакарел Росен Зашев и с Общинските
съветници.
Плод
на
това
взаимодействие е ремонта на отсечката
на от Магистрала „Тракия” до Вакарел,
ремонта на ул”Васил Левски”- част от
републиканския път 1-8 в чертите на
населеното място,

По
настояване
на
изпълнителя от Ихтиман
са наети само три камиона,
пригодени за превоз на
инертни
материали
за
извозване на изрязания
асфалт.
И само като забележка. В
момента се извършват
строителни
работи
по
железопътната
линия
Свиленград – Граница с
Турция. На този обект,
чийто из пълнител е
словашка фирма работят
много единици
Какъв обем работи по час тичното
асфалтиране на улици ще бъде
извършено във Вакарел?
На този етап с разполагаемия ресурс на
територията на Общината, в града и
селата ще се ремонтират и асфалтират
27000 квадратни метра улици, като във
Вакарел ще се положи 7000 кв. м. нов
асфалт или близо една четвърт от
общото количество асфалтирана площ.
От делно от това ще бъдат закърпени
120 броя дупки след В и К аварии. И
пак да подчертая фирмата изпъл нител
носи гаранции за положения асфалт
при спазване на техноло гията за такъв
вид работи. Що
се
касае за
закърпването на единич ните аварии,
направено по наше искане там нещата
са по-сложни. Но ние настояхме да се
възстанови
настилката
като
се
закърпят
дупките.
Смятам,
че
решението ни е правилно и ще се
облекчи минава нето по улиците.
А на какъв принцип са опреде
лени улиците, които ще се
рехабилитират?
Улиците, които ще се изкърпят и
асфалтират са подбрани съвместно с
кмета Росен Зашев. Следван е прин
ципът да се ремонтират главни вход но
изходни артерии като ул. Мла дост”,
чрез която се осъществява връзката с
магистралата, натоваре ни улици като
„Цар Симеон”, „Елин Пелин” и „Асен
Златаров” около здравната служба,
„Христо Смирнен ски”, „Св. Патриарх
Евтимий” и улици, на които е
извършен ремонт и подмяна на
водопровода.

санирането и подмяната на отоп лителната
инсталация на училището, за който
междувпрочем общината все още изплаща
заем към фонд „Енергийна ефективност”,
основния ремонт на покрива на селската
здравна служба, доставката на съдове за
смет със заем от ПУДОС. През новата
година в полезрението на ръководството е
извър шване на вътрешен ремонт и
саниране на детската градина. Искам да
отбележа за кой ли пореден път наболелия
въпрос за пътя 1-8 от Вакарел до Ихтиман.
Този път е елемент от Републиканската
пътна мрежа , като поддържането му е
преро
гативите
на
ИА
„Пътна
инфраструктура” и Община Ихтиман няма
законно право и основание да влага
средства за ремонта и поддръжката му,
както прави с пътищата от Общинската
мрежа, като Вакарел – Пауново, Вакарел –
Коста динкино – Поповци и други пътища
на територията на общината , свързващи
града и селата. Въпреки всичко не сме се
отказали да настояваме за ремонта му от
Областно пътно управление. По същия
начин стои въпросът с основния ремонт на
канализацията
и
изграждане
на
пречиствателна и помпена станция,
проектът за което е готов, но сигурно няма
да се случи, поради смяня на приоритетите
от правителството като преимуществено
ще се осигурява финан сиране по
оперативна програма „Околна среда” за
населени места с над 25 000 жители. В
едно обаче жителите на Вакарел трябва да
са сигурни, а то е че проблемите на селото,
като най-голямо село в Община Ихтиман
са
постоянно
в
полезрението
на
администрацията и ръководството и ще се
опитваме стъпка по стъпка да ги решаваме,
въпреки, че понякога това се случво побавно от колкото би ни се искало.
Господин Патъров, благодарим Ви
първо за това че предоставихте
безвъзмездно изрезките от стария
асфалт на читалището, които ще
бъдат
употребени
за
околното
пространство. И второ – за отделеното
време за това интервю.
Аз също Ви благодаря. Информацията
трябва да стига до хората, които много
добре разбират проблемите, пред които сме
изправени. Стига да бъдат инфор мирани. А
ние сме им длъжници в това направление.
Понякога добрата дума и споделяне на
информацията са доста тъчни за това човек
да те разбере и да ти помогне.
Часът е 14.00. Разделяме се със Зам. Кмета
на Общината Стефан Патъров. Взаимно
си обещаваме още срещи за да поговорим
по различни проблеми, за водата, за
гората и за всичко останало, което ни
интересува. Той забързан отива да
нагледа машините, полагащи черния
асфалт и потегля към града, където го
очакват други проблеми, въпроси на
жители на общината и най- после
истиналия обяд, който може би ще
съедини с вечерята.

ВАКАРЕЛ ПЛЮС

БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ 1902г.”

ДА СПОДЕЛИМ ОТГОВОРНОСТТА СИ ЗА МЛАДИТЕ
ПОКОЛОНИЯ И ДА РАБОТИМ СПОРЕД СЪВЕСТТА СИ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ЛИЧНОСТИ ОТ
НАШИТЕ ДЕЦА.

И през тази година, за воия творчески сезон Настоятелството на народчиталище „Заря 1902г” с. Вакарел ор
ганизира и осигури, макар и с големи трудности, финансово работата
на колективите за развитие на художественото творчество и и занимания през свободното време на децата
През 2010г.-2011г. Към читашището
ще функциоинират Формация „Вакарелче” с танцов състав за деца ръководител Кирил Стефанов и младежки танцов състав с хореограф Ружка
Пенева, група за фолклорно пеене с
ръководител Гуна Иванова. Предстои организирането на група за изучаване на спортни и латино танци.
От 13.11.2010г. започнаха заниманията на школата за изучаване на английски език с преподавател Михайлина Господинова. Заниманията на
творческите състави са безплатни. В
школата за изучаване на английски
език се събира такса от 28 лева месеч
но. Тези пари директно отиват да
покрият заплатата на преподавателя. Въпреки голямото желание, в
настоящия момент, поради финансови затруднения, Настоятелството
не е в състояние да субсидира школата, но след приемането на новия
бюджет се надяваме и това да се
случи. Намеренията на читалището в
тази насока са през 2011г. Да изгради
и
обзаведе
с
необходимите
технически средства и учебни
помагала „Център за чуждоезиково и
компютърно обучение Стоян Ватралски”, като за целта ще се търси
външно финансиране. Не сме се
отказали и от идеята си за
изграждане и обзавеждане на
„Младежки център Не на насилието,
алкохола и тютюна – Да на приятелството” за чието реализиране през
настоящата година не можахме да
осигурим финансиране. Въпросът
обаче при осъществяване на целите и
намеренията е двустранен. От едната
страна стои Настоятелството и
щатният персонал на читалището с е
жедневната работа за превръщане-

му в един модерен културен, образователен и социален център, насочен
към младите хора и децата от Вака-рел
не могат да осъществят тези намерения без активната помощ на
родителите и младите хора. Залите,
каквито и условия да предоставят, не
могат без това, някой да ги посещава и
да прекарва полезно времето си в тях.
В обратния случай – празните зали ще
представляват един музей и ще се
разрушават. И тук е необхо-дима
помощта на родителите и на самите
млади хора. Нищо не печели никой,
ако децата и младежите пре-карват
времето си по улиците, където са
изложени на вредното влияние и
съблазните на безделието. Същото е
положението и с целодневното време
пред компют-рите у дома, където в
скайпа си разменят безсмислени
съобщения, неконтролируемия достъп
в интер-нет ги заплита с мрежите на
игри, изпълнени с насилие, сайтове за
запознанства, в които не знаеш кой
дебне отсреща. По-полезно би било
заниманието с танци, където се
изразходва енергия, с английски език,
дори и със занимания на компютрите
в
читалищната
зала,
където
служителите на читалището оказват
някакъв контрол и не може да се случи
някой
да
попадне
в
сайтове,
проповядващи насилие, сайтове за
запознанства и сайтове с най-пошла
еротика. Намаляващият брой на деца
в школите и съставите ни кара
сериозно да се замислим дали и
самите ние не грешим нсякъде. Как да
привлечем вниманието. През тази
година формацията ще участва в
няколко
местни
и
регионални
фестивали.
Желанието
на
ръководството е да излезем и в
чужбина. Хореографът е доказан
специалист, видно от това, че вече 5
нейни танцьори от Вакарел завършват
или учат в Националното училище по
танцово изкуство. На други места
хората плащат пари децата да учат
народни танци. Да вземем Ихтиман.
Там участието в танцовия състав е
срещу такса от 14лв. Месечно. Ами
една Габра. На последния събор в
Копривщица габренци се представиха
с ансамбъл от 40 човека, половината
от които деца. А ние, само им се
присмиваме от страни и се мислим за
кой знае какво.Всичко зависи от нас.
Ние от читалището сме извървяли
нащата крачка. Очакваме насрещната
от родителите и младежите. Иначе
всичко е напразно.

Ноември 2010г.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНИТЕ И
БИЗНЕСА ВЪВ ВАКАРЕЛ

През месец септември , на втория етаж в
Кметство Вакарел, отвори врати Център за
обслужване на гражданите в село Вака-рел.
В рамките на дей-ността по Приори-тетна
ос ІІІ на ОПАК „Модерно обс-лужване от
страна на администрацията”. Центърът,
изгра-ден по Договор № 09-31-57С-12.06.
2009год. за предоставяне на безвъз-мездна
финансова помощ от европей-ския съюз
чрез европейския социален фонд.ще
допринесе
за
осъществяване
на
специфичните цели на ОПАК
чрез
повишаване на качеството на услугите,
предос-тавяни
от
общинската
администрация на гражданите и бизнеса , като
по този начин ще ги улесни в тяхната
комуникация с админист-рацията. До
момента жителите на Вакарел трябваше да
пътуват до Ихтиман , за да получат
съответните админис-тративни услуги. Това
нало-жи и въвеж-дането на център за
предоставянето на услуги в село Вака-рел,
за услугите които Община Их-тиман
предоставя на граж-даните и бизнеса.
Жителите на село Вакарел няма да се
налага да пътуват до административния
център в гр. Ихтиман а ще могат да ги
заявят на място в центъра за обслужване на
гражданите в село Вакарел. Тук ще се
подават заявления за всички услуги предоставяни от Дирекция Архитектура и
строителство
като
скици,
различни
удостоверения, разрешения за строеж и др.
Чрез центъра гражданите на Вакарел ще
имат възможност да подават жалби,
заявления и сигнали. Тук ще получават и
своите отговори. Въведената електронна
система на управление, ще дава възможност
на гражданите чрез възможностите на
Интернет да следят движението на техните
заямления, молби жалби и сигнали, както и
да гласуват електронно за качеството на
услугите и за отделните служители.
Целогодишно всеки вторник от 09.00 до
12.00ч. ще има служител на дирекция
„Местни данъци и такси, като по този начин
ще се усигури целегодишна възможност за
плащане на дължимите данъци и такси. По
този начин в община Ихтиман и в кметство
Вакарел в частност ще се реализира
замислената система за оказване на услуги
на населението на „едно гише”

КМЕТСТВО ВАКАРЕЛ
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БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ 1902г.” Ноември 2010г.

ЛЕКАРСТВО ИЛИ ХРАНА
ТИКВАТА
В тиквата има много
калий, който подобрява сърдечния ритъм и усилва отде-.
лянето на урина Това я прави ценно средстворещу бъбречни и сърдечно-съдови
заболявания. Поради слабата киселин-ност
и нежната целулоза тя е полезна при
гастрит и колит, като има и леко слабително действие. Голямото количество
пектин също помага срещу колит, а понеже
пектинът
изхвърля
холестерола
от
организма - помага и срещу атеросклероза.
Високо е съдържанието на витамини -С,
групата В и бета каротин. Тиквите кратунки надминават дори морковите по
съдържание на бета-каротин. Добре е да се
избират тикви с оранжева месеста част, в
тях има повече бета-каротин. Заболявания
на бъбреците, черния дроб и жлъчката се
Сн. 3
лекуват с прясно изцеден сок от сурова
тиква. Тиквена отвара помага срещу
безсъние и неспокоен сън. А каша от
прясно настъргана тиква лекува изгаряния
и някои екземи. Опитайте лечението с
тиква, сега е сезонът!
С КАША ОТ ТИКВА И МЕД СРЕЩУ
НЕВРОЗА
Взема се половин килограм тиква, обелва
се от кората и се смила с месомелачка.
Получената каша се смесва със 100 грама
мед и добре се разбърква. С тази смес се
намазва долната част на шията под
гръкляна и встрани от него. Покрива се с
парче хасе и така се лежи половин час.
После се измива с хладка вода. Този
компрес се прави сутрин и вечер в
продължение на 10 дни. Почива се 3 дни и
се повтаря.
СРЕЩУ СТРЕС С ТИКВА, ЛИМОНИ И
МЕД
Нарязва се месо от сурова тиква и се пуска в
сокоизстисквачка. Трябва да се получи 1
винена чаша сок. Към него се добавят сокът
от 2 лимона, 2 супени лъжици мед и гореща
вода до 1 пълна водна чаша. Сместа се
изпива на малки глътки. Тя доставя на
организма калий, бета каротин, витамин С
и захари, с които организмът преодолява
нервното изтощение от стреса.
СРЕЩУ ВИСОК ХОЛЕСТЕРОЛ И
НАДНОРМЕНО ТЕГЛО
Правят се 2 пъти седмично разтоварващи
дни като през целия ден се консумира само
печена или варена тиква общо към половин
килограм. Ниската калоричност на тиквата
(около 17 калории в 100 грама) я прави
отлично диетично

редство при наднормено тегло и високо
ниво на холестерола.
С ТИКВЕНО СЕМЕ СРЕЩУ
ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ПРОСТАТАТА
Вземат се семената от една тиква, опичат
се и се обелват. Добавя им се 100 милилитра зехтин. Разбиват се с миксер.
Сместа се държи на хладно в затворен
съд. От нея се взема по 1 супена лъжица 3
пъти дневно преди хранене. Лечението
продължава поне 1 месец докато
изчезнат неприятните признаци на
тежест и затруднения при уринирането.
Добре е да се повтори.

С ТИКВА И МЕД СРЕЩУ
КОЛИТ, БЪБРЕЧНИ И
ЧЕРНОДРОБНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
При бъбречни колики от пясъци и
камъни, както и срещу колит, трябва
да се яде на ден поне по половин
килограм варена тиква. Може да се
подслажда с мед, ако болният не е
диабетик. Диета с консумиране през
целия ден само на варена тиква общо около 1 килограм - се
препоръчва при холецистит и цироза
на черния дроб. Количеството варена
тиква се разпределя на 5 порции по
200 грама, които се изяждат през 2 3 часа. Може да се подправя със
счукани орехи.
СОК ОТ ТИКВА СРЕЩУ ХРОНИЧЕН
ГАСТРИТ, КОЛИТ И ЦИРОЗА
Взема се половин килограм обелена и
нарязана на дребно тиква и се прекарва
през сокоизстиквачка. Понеже тиквата е
сух плод, се добавя по малко вода. Трябва
да се получи 1 винена чаша вок. Към него
се добавя 1 чаена лъжичка мед. Изпива се
на гладно, половин час преди закуска.
СРЕЩУ БЕЗСЪНИЕ И НЕСПОКОЕН
СЪН
Сварява се половин килограм тиква в
повече вода - така, че след сваряването да
остане поне 1 винена чаша отвара. Тази
отвара се изпива вечер половин час
преди лягане.

“ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ “
ВЪВ ВАКАРЕЛ
На 15.11.2010 год. бе предоста-вена
техниката по спечеления от
Народно Читалище „Заря 1902
г.“проект „Глобални библиотеки –
България” първи етап. Целта на
програмата е да улесни дос-тъпа
до информация и услуги чрез
интернет
за
българското
население. Предвижда се безплатно ползване на
информационни и комуникационни технологии, оборудване и Интернет в
обществените
библиотеки
в
големи и малки градове и села.
Програмата е насочена към нуждите на обикновения българин,
като цели повишено качество на
услугите в обществените библиотеки. Очаква се целевите библиотеки да се превърнат в по-привлекателни места за потребителя и
да разширят своя обхват и дейности. Програмата ще способства
обществените библиотеки да бъдат утвърдени като фактор за
обществена промяна и средища на
знанието. Предвижда се програмата да има балансиран географски обхват, за да подпомогне
преодоляването на между-регионалните и вътрешно-регионалните различия. Програмата разчита на общите усилия на централната власт, местната власт и
гражданския сектор. Народно
Читалище „Заря 1902 г.“ с.Вакарел съгласно програмата и според типа библиотека попада ИК4
и включва:5 Настолни компютри,
1 Многофункционален Принтер
Тип Б,1 Проектор и екран за
проектор, 1 Маршрутизатор (рутер), 1 КомутаторТипБ – 16порта

СРЕЩУ ОТСЛАБЕНО ЗРЕНИЕ С
ЛИМОНОВ СОК
Половин
килограм
обелена
и
нарязана тиква се прекарва през
сокоизстиквачка като се добавя по
малко вода. Към сока се добавя сокът
от 1 лимон. Сместа се пие сутрин на
гладно. А останалата каша от тиквата
се сварява и се изяжда през деня.

Материали за броя и текстове на малки обяви за публикуване на страниците на бюлетина се приемат до двадесето число на месеца в
информациония център при читалище „Заря”. За съдържанието на авторските материали редакционния екип не носи отговорност. Не се
побликуват материали съдържащи лични данни по смисъла на закона и такива подбуждащи към всякакъв вид дискриминация, към насилие
или рушащи общоприети морални ценности. Оригиналите на авторските материали не се връщат.
Оформление и печат от екип на информационния център при читалище „Заря 1902г.” със съдействиета на кметство Вакарел под
редакцията на Станислав Владимиров.РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО.

