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БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ”

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА
НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ”
ОТБЕЛЯЗА ПРАЗНИ
КА С ПРЕМЕСТВАНЕ
В НОВАТА СГРАДА
Настоятелството
на читалище
„Заря”
организира
на
29.10.2008г. празнична среща
посветена на деня на народ ните
будители и официалното преместване на читалището в ремон
тираната за нуждите му сграда.
Присъстваха Председателят на
общин ския съвет Владимир Тан
кишев, Зам. Кмета на общината
Борислав Колев, представители
на общинската и кметската
администрация, читалищни сек
ретари от общината, ръководи
тели на самодейните състави,
както и най-активно включили
се в ремонта на сградата.
Заместник кмета на общината
Борислав Колев поднесе позд
равление от името на ръковод
ството на община Ихтиман и
подари на читалището картина
от
ихтиманския
художник
Георги
Клисарски.
Срещата
завърши с пожелания за успехи.
По случай деня на народните
будите ли и преместването на
читалище „Заря” в нова сграда
ръководството на читалище
„Слънце гр. Ихтиман връчи позд
равителен адрес и подарък
музика лен DVD комбайн.

МИСИЯ, ДЪЛГ ИЛИ ЛЮБОВ
КЪМ РОДИНАТА
На 31.10.2008 год. в гр. Ихтиман беше
отбелязан денят на народните будители
с тържествен концерт в са лона на
читалище „Слънце”, по тра ди ция всяка
година на този ден се награждават
изтъкнати
личности допринесли за
развитието и популя ризирането на
общината ни. Тази го дина за почетни
граждани на общи на Ихтиман бяха
наградени първият космонавт Георги
Иванов и Лилян Тодоров съдружници
във фирма „ЕР София” допринесли за
икономи ческото развитие на общината.
С грамота и почетния знак на общи ната
за особени заслуги в областта на
културата, развитие на читалищната
дейност и съхранение на истори ческото
минало бе награден
Станислав
Владимиров председател на читалище
„Заря” с.Вакарел от 1988 год. Под негово
ръководство през 1991 год. излиза
юбилейният сборник ”135 год. Светлина
над Вакарел” по повод годишнина от съз
даването на първото училище във
Вакарел. На този етап е инициатор и
автор на голяма част от материалите на
настоящият бюлетин Вакарел плюс.
Напаследък с целия екип на читалището
реализираха поредната си мечта, а
именно читалището да намери своя
постоянен дом. Ние читалищните дейци
и самодейци към читалище „Заря” го
поздравя ваме и най-сърдечно му
пожелаваме много здраве, да обогатява
тради циите, създавани поколение след
поколение, да продължава да работи за
модернизиране
на
читалищаната
дейност. С общи усилия нека съу меем да
привлечем младото поколе ние в храма
на
науката,
фолклора,
модерното
изкуство и познание. Нека това бъде не
просто
дълг
към
паметта
на
възрожденците, а мисия за изграждане
на съвременно граж данско общество.
М. Зафирова
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Невчесани мисли
„Докато има православие, ще я има и
България”.
Тези
думи
на
изтъкнатия
възрожденски писател, а в последствие един от
изтъкнатите
дейци
на
православна
та църква и строител на съвременна България
митрополит Климент (Васил Дру мев звучаха в
ушите ми докато прещраквах с дистанционното
каналите ни на наци оналните ни телевизии.
„Часът на Милен Цветков” започна с маскирани
вещици и въпрос кое е най страшното нещо.
Следтова се показаха маскираните лица на
състеза телите от „сделка или не”.Канал едно
първо ни показа някакви маскирани дечица, а
след това в рубриката „Такси” една трудно гово
реща български жена ни нау чи как се прави
фенер от тиква. Капак на всичко бе, когато ми се
похвалиха, че и вакарелското училище е
организирало Хелуин, до тук все неща свързани с
католическия празник „Вси све тии и
американската традиция за отбеляз ването му. И
нито дума за настъпващия све тъл празник на
народните будители, празник за извисяването на
българския дух и съвър шенството на
българската нация. Празник на държавата на
духа и борбата и за съвършен ство. Нито дума за
делото на такива титани на българщината като
Паисий Хилендарски, Софроний Врачански,
Христофор Жефаро вич, Братя Мила динови,
Григор Пърличев, Неофит Рилски, Неофит
Бозвели, д-р Петър Берон, Иван Богоров, д-р
Иван Селимински, Георги Раковски, Добри
Чинтулов, Петко Славейков, Любен Каравелов,
Найден Геров, Кузман Шапкарев и още редица
други, които създадоха българската нация.
Оправдание то, че децата ни сега учат чужди
езици и то ва е начин по добре да ги усвояват не
е вяр но. Всички тези титани на бългаския дух
гово реха поне по два европейски езика, но бяха
радетели на българщината. Да не забравяме и за
достойния си предшественик, роденият във
Вакарел Стоян Ватралски, първият българин
завършил Харвардския универси тет, който дори
и евангелист по вероизпове дание, и в САЩ и в
кореспонденцията си с англичаните братя
Бъгстон винаги изтъква ше своя бългаски корен
и защитаваше нався къде каузата на своя народ и
правото му да живее единен.
И само се
замислете върху факта, че в годините, когато
Паисий се про виква...Болгарино непрелащайся
(не се ма ми). Знай свои род и язик... тогава в най
българския град Охрид не повече от петнадесет
души пишат на кирилица. А за сведение на
лъжепророците и ние имаме празник на всички
светии, и Вакарелци празнуват на този ден
празника си. А що се касае за тиквените фенери,
като деца издъл бавахме тиквите, прорязвахме
им очички и нослета, залепвахме по една
свещичка и гото во... И не само на „Хелуин”
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ВОДОПРОВОДЧИК ЛИ Е КМЕТА
.
 № 201 Вътрешни корекции на
Бюджет 2008г.
 № 202 Актуализация на Бюджет
на СОУ “Христо Ботев” за 2008г.
 № 203 Кандидатстване пред
Банка “ДСК” ЕАД за издаване на
банкова гаранция в полза на
“Алмина Консулт” ЕООД
 № 203 Банкова гаранция по
договор с “Алмина Консулт” ЕООД
 № 204 Предложение за награда
на РПУ гр. Ихтиман
№
205
Разпореждане
с
предоставени от МОН училищни
автобуси
 № 206 Продажба на имот № 2795
от парцел VІІ в кв. 148 по плана на
гр. Ихтиман
 № 207 Промяна в годишния
план за ползване на дървесина
 № 208Предложение за отпускане
дърва за огрев
 № 209 Отдаване под наем на
имот
общинска
собственост
№000318 в землището на с.
Веринско
 № 210 Започване на процедура за
предоставяне на концесия за
експлоатация на язовир “Джахов
мост”
 № 211 Допълване на решение №
178/ 01.08. 2008г.
 № 212 Отдаване на помещение за
временно ползване
 № 213 Приемане на годишен
финансов отчет за 2007г. и
Одитен
доклад
на
“Хлебни
изделия” ЕООД
 № 214 Промяна в Наредбата за
администрирането
на
местните
такси и цени на услугите на
територията на общината.
 № 215 Приемане на общинска
програма
за
управление
на
отпадъците за периода 2008- 2012г.
 № 216 Създаване на Сдружение
между общините Ихтиман, Самоков,
Костенец и Долна баня

 № 217 Отмяна на Решение №
427/ 02.04. 1999г.
 № 218 Маломерни паралелки и
групи в училищата и детските
градини
 № 219 Именуване на Дневен
център за деца с увреждания
 № 220 Кандидатстване по мярка
226 от от Програмата за развитие на
селски райони 2007-2013г.
№ 221 Членство на общината в
Асоциация “Общински гори”
№
222
Кандидатстване
на
община Ихтиман по мярка 322 от
Програмата за развитие на селските
райони с проект за изграждане на
улично
осветление
Община
Ихтиман
№
223
Кандидатстване
на
община Ихтиман по Приоритетна
ос 2, операция 2.2., на ОП
«Регионално развитие»
 № 224 Членство на община
Ихтиман в Асоциация за развитие
на планински общини
№
225
Кандидатстване
на
община Ихтиман с проект по
Програмата за развитие на селските
райони, мярка 321
№
226
Кандидатстване
на
община Ихтиман с проект по
Програмата за развитие на селските
райони, мярка 322
№
227
Кандидатстване
на
община Ихтиман с проект по
Програмата за развитие на селските
райони, мярка 321
№
228
Предложение
от
Председателя на ОбС Ихтиман
 № 229 Годишен план за ползване
на дървесина за сезон 2008-2009г.
от Общински горски фонд
(Пълния текст на
решенията
може да прочетете на сайта на
общината с адрес
www.obstina-ihtiman.com )

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ „ ЕВРОПА
ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”
Н а 28. 10. 2008 година в читалище „ Заря”, Министерство на
земеделието и храните, съвместно с кметство Вакарел и
Общинска служба земеделие гр. Ихтиман проведе инфор
мационна кампания в рамките на оперативна програма „ Евро
па инвестира в селските райони” В рамките на целият ден
експерти от областна служба съвети в земеделието и експерт от
областна разплащателна агенция отговаряха на въпроси на
земеделски производители и животновъди от нашето село .
Хората споделиха своите проблеми. Разисквани бяха въпроси
свързани с Оперативна програма за развитие на селските
райини по мярката за - млад фермер, млечните квоти въпреки,
че не са свързани с ОПРСР. На възникналите въпроси отговара
Надя Велкова началник общинска служба земеделие.

Повече от месец кмета е в ново амплоа –
на водопроводчик. И не че има много голя
мо желание да се прави на майстор, а един
Ствения човек назначен за това е в болни
чен отпуск. На 28.10.2008г. екип на
Вакарел плюс придружи кмета след
отстраняване на поредната авария до
напорния резервоар, където той слезе в
шахтата провери нивото и пусна водата.
Питаме докога В и К Ихтиман няма да
назначава втори човек за поддържане и
обслужване на водопроводната мрежа във
Вакарел?

ПЛАСТМАСОВИТЕ КОНТЕЙНЕРИ
НЕ СА ЗА ЖАР И СГУРИЯ
Предназначението на пластмасовите конте
йнери, поставени от екобулпак е за разделно
събиране на отпадъци. И децата знаят, че
пластмасата е материал,които не издържа на
огън и температура. Не така мислят някои
възрастни, защото след като изгоря един
контейнер на гарата и втори вече има същата
съдба.Контейнера
на
площадчето
на
ул.”Ал.Стамболийски и ул. „Люлин” беше
запален и се стопи изцяло.
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ДА НЕ БЯГАШ ОТ ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРА СЕ ДА РАБОТИШ ТАКА , КАКТО СОБСВЕНАТА ТИ
СЪВЕСТ ТИ ГОВОРИ.

Мария Динева е специалист фило лог,
преподавател по български език и
литература. От 2001г. Е директор
на
Основно
училище
„Христо
Смирненски” във Вакарел. По случаи
деня ня народните будители с нея
разговаря Миглена Мишева.
Госпожо Динева приемете нашите благопожелания за деня на
народните будители.В днеш ното
време има ли съдар жа ние
понятието народен буди тел
според Вас?
Смятам , че съдаржанието”народен
будител” никога не се е изпразвало от
смисъла си и е съществувало в нашето
битие. Въпрос на култура, личностна
интерпретация и общест вена нагласа е
дали ще се възпри ема само в
историческия си кон текст, или ще
бъде живо чувство у всеки за
национална принадлеж ност, което
всички сме длъжни да изграждаме в
нашите деца
Бихте ли запознали вакарел ската
общественост с постиг натите от
колектива успехи, за щитените и
реализирани про екти?
Успехите не са толкова, колкото бих желала
да бъдат, но все пак ги има. Първият ни
успех и то най – важният за мен е, че
успяхме да

докажем, че училището има място
в живота на община Итиман и го
запазихме
в
условията
на
делегираните
бюджети.Реализирали
сме
няколко проекта по модула”
Извънкласни дейности- създаване на художес твено ателие и на
секция по во лейбол. Но и тук
имаме проблеми, защото няма
работещ салон, в който децата да
ренират, не можем да продъл жим
атели ето, тъй като нямаме
средства да плащаме на ръко
водител.
Единственото,
което
остана да работи от тези модули е
училищния
информационен
център, и то благодарение на
доброволния и безвъзмезден труд
на г-н Николов, който помага на
учениците и те про дължават да
издават училищния вестник и да
поддържат сайта на училището.
Иначе нереализира ни проекти
много и то най вече свързани с
материално- техничес ката база.
Бихте ли очертали с няколко думи
перспективите пред вакарелското
училище
в
контекста
на
обсъждащата
се
общинска
стратегия за раз витието на
образованието2009- 2013 г?
Трудно може да се говори за
перспективи,
когато
цялостната
политика е да се изграждат училищаконгломерати, които иконо мически са
по изгодни. Не говорим за качество на
обучение, а за деле гиран бюджет, при
който се отпуска определена сума на
един ученик и с тази сума се
покриватвсички разходи за една
календарна година. Ето защо една от
основните ни задачи е да докажем ,че
това училище трябва да съществува, да
работи и то добре, защото децата ни са
чудесни. Иначе искаме всичко да
имаме модерна база, а не да ни тече
покрива или

други такива битовизми, да имаме още един
модерен компютърен кабинет и т.н.
Какви са най – острите пробле -ми, с
които се сблъсквате в ежед невието?
Материално-техническите - имаме нужда от
всичко- нов салон, нови прозорци, нови
мебели, техника. И другия основен проблеммотива цията и нагласата за работа и ученекакто на учениците, така и на учителите.
Системата на делегираните бюджети
пречи
или
Ви
помага
в
осъществяванена административ ната
дейност?
Тази система определено затрудни много и
увеличи административната работа. Ние не
бяхме и все още не сме подготени да работим
с бюджет. Освен това нямаме достатъчно
средства, за да
си поволим щатове за
счетоводител, касиер, домакин както би
трябвало да бъде.Един човек при нас
съвместява няколко длъжности, а това води
до греши и пренатовареност.
Осъщесвяването на административ
ните дейности и множество задачи не
Ви ли изхабяват като учител?
Разбира се , че ме изхабяват, но пък тази
длъжност дава, макар и малки възможности
да промениш нещо, да реалиираш част от
идеите си.
Кои черти от човешкия характер
уважавате и кои не можете да
приемете?
Уважавам честността, да не бягаш от
отговорност и разбира се да работиш така,
както собсвената ти съвест ти говори. Мразя
мрънкащите, вечно искащите, които не си
дават сметка те какво дават, а да искат да
получават.
Склонна ли сте да прощавате грешките
на другите?
Това могат да кажат моите колеги, но мисля,
че се по малко търпима съм към
немърливостта, отлагането за утре. Когато
човек работи- той греши. Такава грешка
винаги бих простила

„АКТАВИС”- АД ДАРИ КОМПЮТРИ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” ВЪВ ВАКАРЕЛ!
Най- голамата фармацевтична ком
пания в българия Актавис АД, в
ли цето на г-н Живко Ангеловдиректор информационни техноло
гии в Актавис АД в сътрудничество
с кмета на с. Вакарел Росен Зашев
на 29.10.2008г. дариха 10 броя
компютри на ОУ”Хр. Смирнен
ски”. Директорката г-жа Мария Ди
нева благодари от името на децата,
които бяха особено въудошевени .
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БЮЛЕТИН НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ЗАРЯ” Ноември 2008г.

ПРЕДСТАВЯМЕ ТВОРЧЕСТВО НА НАШИТЕ ЧИТАТЕЛИ

Пейо Вълов Цаков 82 год.
год. от.гр.
гр.Софи
София, живущ в м.Бальовци
ГУРБЕТЧИЯ
От проза и поезия
нищо не разбирам.
Драскам, пиша, бришаутеха в туй намирам.
Тъй времето ми бързо
и незабелязано лети,
току виж седмица-две
и месеца се презполови.
В работата унесен
и в бъдещето замечтан,
дома си как ще подредя
кроя си някъкъв план.

Булки млади и напети
с клош поли развети.
Млади момичета в дънки
с вещество сиво без гънки.
Тъй вървял е животът
и продължава да върви,
ако няма що да правиш
вятъра братко не гони.
Струва ми се ,че се поувлякох.
Ще прекъсна в тоя час.
И моля да ме извините,
ако обидил съм някой от Вас!

Обикновин сладкиш с череши
Този сладкиш може да се приготвя и
извън сезона на черешите счереши или
вишни от компот.Преди това те трябва
на всяка цена добре да се отцедят
Необходими продукти
750г. Череши / вишни/
1 лимон,1 ванилия, 125г. масло размекна
то, 125г. захар, 1 щипка сол, 3 големи
яйца,200г. Брашно,1 щипка бакпулвер
Мазнина за формата
Пудра захар за поръсване
Начин на приготовление
Черешите се измиват, почиствот се от
костилки. Лимонът се разрязва на две
половинки.Сокът се изцежда, а коратана
едната половина се настъргва.В купа се
разбиват на пяна маслото , захарта, вани
лията, солта,сокът на лимона.Яйцата се
добавят едно след друго, като непрекъс
нато се бърка. Брашното и бакпулвера се
смесват , пресяват се и се добавят при не
прекъснато бъркане.Формата се намазва
с олио или масло.Тестото се разстила рав
номерно, заглажда се и отгоре се слагат
черешите. Сладкишът се пече около 50
минути при предварително загрята
фурна до180 градуса. Престоява 10 мину
ти след , като бъде изваден.Оставя се

да изстине и се поръсва с пудра захар

1 ноември – Св. Безсребреници
чудотворци Козма и Дамян.

и

8 ноември – Събор на св. Архангел
Михаил

13
ноември
–
Св.
Златоуст(коледни заговезни)

Йоан

11 ноември – Мъченици
Виктор и Викентий

Мина

14 ноември – Св. Ап. Филип
17 ноември – Св Григорий епископ
Неокесарийски
21
ноември
Въведение
Богородично (ден на християнското
семейство и християнската младеж)

Ако имаш спестени
доларчета и жълтички,
като хиени и чакали
Сн. 3
обикалят те всички.

РЕЦЕПТА НА БРОЯ

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР

ЛЕКАРСТВО ИЛИ ХРАНА
Морковите притежават много качес тва,
които ги правят обичан зеленчук - пълен
с витамини, лека храна, идеален за
гарнитура на различни ястия. Лесно се
съчетава с други продукти и поема
различни подправки. Използва се в свеж
вид или след кулинарна обработ ка. От
морковите се приготят сокове, салати,
пюрета, маринати и е добавка за
различни консерви (месни, рибни,
зеленчукови).Нектарите и соковете от
моркови са нискокалорични, а едновре
менно с това са богати на витамини, це
лулоза и минерални вещества. Съдър жат
провитамин А, витамини от група В и
витамин С, подсилващи имунната ни
система. Освен това са източник на
целулоза, преди всичко на пектин, съ
бират и изхвърлят от нашия организъм
много токсини и вредни субстанции ка то
напр. холестерола. Соковете от морк
ови са също така богати на калий, фос
фор, калций, натрий, магнезий, желя зо
и манган. Една чаша сок от моркови
дневно доставя необходимото количес
тво калий, елемент регулиращ кръвно то
налягане и намаляващ риска от ин
султ.Най-важната натурална съставка на
морковените и морковено-плодови те
нектари и сокове са каротеноидите,
особено важен е най-активният от тях –
бета-каротенът,
от
който
нашият
организъм си доставя витамин А,
необходим между другото и за правил
ното функциониране на зрението.

24 ноември – Великомъчени
Екатерина

ца

25 ноември – Св. Климент Охридски
26 ноември
Иркутски

–

Св.

Инокентий

27 ноември – Великомъченик Яков
Персиец
30 ноември –
Първозвани

Св.

Ап.

Андрей

Информационният център при
читалище „Заря” предлага
-ксерокопиране – 0,10лв. стр.
-принтиране на документи – 0,10лв. на
страница.
-компютърна обрабатка на докумен ти –
1.00лв. на страница
-безплатен достъп до интернет.
- изработка на некролози
5 броя – 2.00лв.
10 броя – 3.00лв
За контакти :
Пл.”Освобождение” №1
Тел. 071432773
Зафирова, Мишева

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” със съдействиета на кметство Вакарел под редакцията на
Станислав Владимиров.

