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делегация от
с. Бондари, райо-
нен център в област

Тамбов, бе на посещение в
Община Сунгурларе в периода
от 13.06.2019г. - 16.06.2019г.
Бондарски район се намира на
300 километра от Москва, в него
са включени52 населениместа.
Населениетона Бондари е 4 хил.
жители, а в района живеят 13

хил.жители.Има добре развито
селско и горско стопанство,
грънчарство и бъчварство, хра-
нително-вкусовапромишленост
и дърводобивнипредприятия.
Посещението бе по ини-

циатива на руската страна и

съдействието на г-н Димитър
Георгиев, представител на
Министерствотона икономиката
на РБългарияв посолствотони в

Москва. Основнатацел на госту-
ването бе дасе осъществятсрещи
с общинската администрация
и местния бизнес в сферата на
селското и горско стопанство,
на пчеларството и винопроиз-
водството.
Делегацията бе водена от

Александър Воробъев - ад-
министративен ръководител
(глава) на Бондарския район.
Членове на делегацията бяха:
А.Мимикина- секретарадмини-
страциятана Бондарскиярайон,
Надежда Кошелева - общински
съветник в Бондарски район,
Татяна Передери - председател
на Асоциациятана фермерските
кооперациив Тамбовскаобласт,
Александър Передери - гла-
ва на Фермерско стопанство
„Передери”и ДимитърПопов -

В рамките на своята визи-
та, гостите проведоха среща с

кмета на Община Сунгурларе
инж. ВасилПанделиев,неговия
екип, председателятна общин-
ския съвет г-н Халил Ахмед,
общински съветници и пред-
ставители на бизнеса и инсти-
туциите,средкоито - ЗП „Тончо
Драгнев” е.Чубра, ЗП „Иван
Узунов” гр. Сунгурларе, ЕТ
„МИЛК - РадостинаМанева” с.
Терзийско,Винарна„Зеланос”с.
Славянци,„Шато - Сунгурларе”
гр. Сунгурларе, СУ „Христо
Ботев” гр. Сунгурларе, РУ
„Полиция” гр. Сунгурларе. На
срещатаприсъстваи г-жаИрина
Романова- художник,живущав

село Подвис.
В първия опознавателенраз-

говор, бяха маркирани основ-
ните предимства и достойнства
на районите, след което в за-
седателната зала на Общински
съвет Сунгурларебяха предста-
вени презентации за икономи-
ческата среда и приоритетите в

Сунгурларскияи Бондарскияра-
йони. Обсъдени бяха и възмож-
ности за бъдещо сътрудничест-
во. „ И двата района в голяма
част са със сходни характеристи-
ки. Бихме могли да набележим
конкретни, прагматични проекти
и възможности, от които могат
да се възползвати дветестрани”,
заяви кметът на общината инж.
Васил Панделиев. Той посочи,
че „...една от сферите, в която
можем да имаме пресечнаточка
на интересите, е хранително-вку-
совата промишленост и износа на
роднипродукти.Друга сфера за
сътрудничествос възможността
за внос на иглолистнадървесина
от Русия. Причината е, че има

много дърводобиващи пред-
приятия в Бондарския район.“
По време на срещата гостите
поискаха съдействие за техно-
лози, за да ги насочатза изборна
машини, които да закупят, тъй
като в България,кактои в съсед-
ните държавиТурция и Гърция,
има сериозно производство на
технологии в сферата на храни-
телно-вкусоватапромишленост.
Изразихажеланиетоси за обмен
на опит в зърнопроизводството,
интересувайки се за купуване
на сортове, които при нас дават
по-добридобиви.

На следващия ден гостите
посетиха стопанствата на земе-
делскитепроизводители,„Шато

Сунгурларе“и язовир„Камчия”,
който е с водосборнаплощ 1612
кв.км. и снабдява с питейна
вода голяма част от области-
те Бургас и Варна. Посетиха
и забележителности в града:
Музейнатасбирка по „Лозарство
и винарство”,„Експозиционния
център по корабомоделизъм”,
„Експозицията на спортните
постижения и спорта в Община
Сунгурларе”, Зимната градина
на СУ „Христо Ботев” и пра-
вославния храм „Св. Архангел
Михаил” в града, местността
„Ичмята” и др. Всички оста-
наха възхитени от природните
дадености и богатото култур-
но-историческотонаследство,е
което разполага общината, със
съхранените традиции и бит и

не на последномясто от сърдеч-
ното посрещане и българското
гостоприемство.

С готовност за приятелство
и бъдещо сътрудничество, дс-
легацията от Русия отпътува от
ОбщинаСунгурларе.
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ЗОЦПАЛНПТЕ ЗАПОЧВАТ дА ПРИЕМАТ дОКШЕНТИ
ЗА ПОМОЩ" ЗА 0Т0ПЛЕН||Е ПРЕЗ ЗИМАТА,

"МЗ!МНП ЩЕ М по-юшш
От 1 юли 2019 г. започва приемането на заявления-декларации за отпускането на

целева помощ за отопление през предстоящия отоплителен сезон 2019-2020 г. Лицата и

семействата, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи
в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес, като приемът на доку-
ментите ще продължи до 31 октомври 2019 г.

Правоимащите лицаи семейства могат да получат заявлението-декларация за отпуска-
нето на целева помощ за отопление от съответната дирекция „Социално подпомагане“,
по настоящ адрес или да я изтеглят от интернет страницата на Агенцията за социално
подпомагане - меню "Социално подпомагане", раздел 1 „Социални помощи“, секция
„Документи“.

В ДВ., брой 51 от 28.06.2019 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение
на Наредба Мз РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за
отопление. Направените промени предвиждат осигуряване на по-добра социална закри-
ла на най-уязвимите групи чрез усъвършенстване на механизма за целево енергийно
подпомагане.

Размерът на помощта ще бъде увеличен значително, като базата за определянето му
нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да бъде определен
със заповед на министъра на трудаи социалната политика на база на осреднената крайна
продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 3 1 октомври
т.г. В същото време предвиденото увеличение с 5.7 % на пенсиите от 1 юли 2019 г.
няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход
за отопление ще служи въведеният нов „Базов доход за отопление“ в размер на 150 лв.,
който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Разширява се и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на ин-
дивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ. Най-голямо е увеличението за
рисковите групи - възрастните хора и особено онези от тях, които живеят сами, хората с

увреждания иродителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес.
С оглед на провежданата политика за стимулиране на връщането и задържането на

децата в образователната система са въведени и три нови целеви групи, включващи:
деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани
в дирекции “Бюро по труда“ и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.
През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 г.) с целева помощ за отопление бяха под-
помогнати 209 647 случаи на лица и семейства.

ПРАЗНУВАХМЕ ЕНЪОВДЕН,
ПРАЗНИКА НА БШКИТЕ

РИОСВ - Бургас проВерп
чистотата на речните
Кората, насеАениместа,

. , . .

Еньовден - празникът на билките,
слънцето и водата. И тази година
празникът събра над 200 пенсионери
в местността „Ичмята“. Отново ини- -

циатор и организатор на празника бе
ръководството на Общинският съвет на
„СП-2004“ Сунгурларе и Общинският
съвет на жените на БСП-Сунгурларе.
Сред присъстващите на събитието бяха
народните представителите от ПГ на
„БСП за България” Николай Тишев и
Тодор Байчев, председателят на ОбС на
БСП- БургасЖивко Господинов,. пред-
седателят на ОбС на БСП - Сунгурларе
Валентин Славов и заместникът му
Диана Гурева..

Сранонабраните билки домакините
бяха направили голям Еньовски венец,
с пожелание за много здраве и успехи
на всички присъстващи. И с тради-

ПОЖСЛЗВНШЗ здраве И ЖИВОТ.

Празникът оггкри г-жа Дияна Гурева.
„Добре дошли ичестит празник на всич-
кигости и на всички именници“ привет-
ства присъстващите тя. Поздрави към
всички отправи и депутатът Николай
Тишев: „Честит Еньовден. Искам да
поздравя инициаторите на това търже-
ство за перфектната организация и да
им пожелая все така, още дълги години,
да пазят българските традиции, тъй
като традициите са това, което е запа-
зило българския народ през вековете,
предавани от поколение на поколение.
Честит празник. Бъдете живи и здрави!”

И на празник като на празник.
Заредиха се много песни, стихове за
България, разказаха се легенди, пре-
създадоха се обичаи за Еньовден. А
след това всички заедно извиха кръшни
бьлгарски хора.

На тръгване всички си пожелаха:
„Нека и догодина отново да се съберем
на този ден, благодарим за празника“.

.„Н
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общинскаи републиканска
пътна мреЯта

От общо 250 наведениместа В 13-те
общинии техни притоциеКостатирано,
че речните нес-Аа и ирщейкащите им
територии са 8 9обро състояние

Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ) в Бургас приключи през май контролните про-
верки за чистотата на речните корита, населените места,
общинска и републиканска пътна мрежа в 13-те общини на
контролираната територия съгласно заповедта наминистъра
на околната среда и водите.
От общо 250населени местав 1 З-теобщини Айтос, Бургас,

Камено, Средец, Малко Търново, Царево, Приморско,
Созопол, Поморие, Несебър, Карнобат, Сунгурларе, Руен
и поречията на реките Хаджийска, Ахелойска, Изворска,
Факийска, Равногорска, Росенска, Равадиновска, Даръ
дере, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Писменска, Айтоска,
Чакърлийска, Русокастренска, Садовска, Камчия,
Мочурица, Съдиевска, Славеева, Оряшка, Потурнашка,
Велека, Резовска, Трионска, Младежка, Катун дере,
Айдере, Малкотърновска, Черковска, Средецка, Бунарска,
Господаревска, Проходска, Олуджак, Крива Река,Изворска,
Маринка, Бяла река, Казанлъшка, Кору дере, Козлука,
Двойница, Вая, Луда Камчия, Казан дере, Черна река,
Вресовска, Алма дере и техни притоци е констатирано,
че речните легла и прилежащите им територии са в добро
състояние.
Общинските и републикански пътища във всички общини

са почистени.
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УШЦОЖАВАНЕТОНА ГИГАНТСКИ СКЕАЕ-

Смитсъновият институт призна, че е унищожил в
началото на 1900 г. хиляди гигантски човешки скелети.
Върховният съд на САЩ постанови Смитсъновият ин-
ститут да обнародва засекретените документи, датирани
от началото на 1900 г., които доказват, че организацията е

участвала в голямо историческо скриване надоказателства,
които показват, че огромно количество човешки останки
- десетки хиляди - са били открити в цяла Америка, и
са унищожени по нареждане на високопоставени лидери,
за да се затнити господстващата хронология на човешката
еволюция, която е съществувала към момента.
Съмненията, идващи от Американския институт по ал-

тернативна археология (АТАА), за това, че Смитсъновият
институт е унищожил хиляди гигантски човешки останки,
бяха приети на нож от организацията, която отговори,
че дава А1АА на съд за клевета и опит да се навреди на
репутацията на 168-годишната институция.
Според представителяна А1АА Джеймс Чарворда, по

време на съдебния процес сепоявяват нови подробности,
когато служителина Смитсъновияинститутпризнават
за съществуванетона документите, които както се
предполага, доказват унищожаванетона десеткихиляди
човешки скелети, вариращи по размер от 2 до 4 метра
височина, за съществуванетона които традиционната

археология не иска. да признае.

текстове.“ пише той в писмото си

археолози И историци да

Гутенберг.

Повратниятмомент в случая става демонстрациятана
бедрена кост на човек с Дължина 1,3 М, като доказателство
за съществуванетона такива гигантскичовешки кости.
Това доказателствопробива дупка в защитатана адво-
катите на Института, защото костта е била открадната
от организациятаот един от висшитеи ръководители в

средата на 1930-те, който я пази през целия си живот, и
пише насмъртнияси одър писмено потвърждение за това
какво крие Смитсъновиятинститут. „Ние крием истина-
та за предците на човечеството, за гиганти, населявали
земята,за които се споменава в Библията и други древни

Върховният съд на САЩ постанови институцията
да публикувакласифициранатаинформацияза всичко,
свързано с „унищожаванена доказателства,свързанис
доевропейскатакултура“,както и елементи, „свързани
с човешкискелети с по-голям от нормалнияразмер.“
„Публикуването на тези документи ще помогне на

преразгледат настоящата
теория за еволюцията на човека и ще ни помогне да
разберемповечеза доевропейскатакултура на Америка
и останалата част на света“, казва директорътна А1АА

вмногатогия „А!/ЕПА” ПРЕЗ
юш и АВГУСТ: изсшдвшя
ЗА пштовиднаШЗА, основ-
ни Биохшиичнипоказатвш

и подовихормони
Медицинска лаборатория „ЛИНА” обявява новите си

профилактични кампании. Те важат през месеците голи
и август 20191; в самостоятелните й филиали в областите
Бургас, Варна и Ямбол. Пациентите могат да изберат едтта
кампания или да комбинират няколко, като предварително
записване или ттаправлеттиеот лекар не се изискват. Таксата
маниттулация е 2лв.

Първата кампания е с основни биохимични показа-
тсли: серумна глюкоза, ттикочна киселина, холестерол,
НВЪ-холестерол, ШЛ,-холестерол, УЪВЪ-холестерол,
триглицериди, общ белтък, албумин, общ билирубин, ди-
ректен билирубин, АсАТ, АлАТ, АФ (алкална фосфатаза),
ГГТ (гамаглутамиттгрансфераза). До края на автуст 2019т:
изследванията, включени в нея, са на намалена обща цена
от 15лв. вместо стандартните 35,50лв. Тези биохимични
показатели дават информация за състоянието на въглехи-
дратттата обмяна, мастната обмяна, обмяната на белтъците,
нурините, състоянието на черния дроб, бъбреците ижлъчните
пътища. Препоръчително е изследването да се извършва
сутрин, на гладно.

Втората кампания е насочена към превенцията на заболя-
ванията нащитовиднатажлезаи включваТЗН(тирсостиму-
лиращхормон) и Али ТРО антитела на обща цена от 13лв.
вместо 26лв. ТЗНсединотосновнитеориснтири затовадали
функцията нащитовиднатажлезае повишена, понижена или
нормална. От своя страпаАппТРО антителата са най-чувст-
вителният маркер за автоимунни заболявания нащитовидната
жлеза, КЗТОтиреоидит на Хашимото, идиопатичен микседем
и Базедоваболест. Тази кампания е подходяща както за хора с
проблеми на щитовидната жлеза„ така и За жени, планиращи
бременност. Препоръчително е преди изследванията да не се
консумират ттапитки и храни, съдържащи кофеин.

Следващата кампания включва Витамин 13 и Витамин В 12

на обща цена от 23лв. вместо 45лв. Препоръчително е поне 2
седмици преди изследването да не се приемат медикаменти
и хранителни добавки, които ги съдържат, защото това може
да повлияе на резултата. Витамин В има изключително
важно значение за изграждането и здравината на костите.
тъй като подпомага усвояването на калция и фосфорав ор-
ганизма. Неговият дефицитв най-ранна детскавъзраст води
до заболяването рахит, а при възрастни до лесначупливост
на костите и остеопороза. Освен тази широко известна роля,
напоследъксдефицитнавитамин 13 се свързват редицадруги
заболявания катодиабет-2-ри титт, затлъстяване, мултитптенна
склероза, депресия, деменция, сърдечно-съдови заболявания,
някои автоимунни заболявания и др. Витамин В 12 е свързан
с не по-маловажни функции ворганизмаТой е ттеобходим за
нормалното кръвотворене и за правилното функциониране
тта нервната система. Според редица проучвания немалка
част от хората над 60 години имат дефицитна Витамин В 1 2
по различни причини.

Избор от: ЪН (лутсинизиращ хормон), РЗН (фоликулос-

тимулиращ хормон), Рговезтегопе, Тезтозтегопе, Езтгаою1,
Рго1аснн.Всеки от половите хормоттие на цетта от 7лв. вместо
стандартните 14лв. Пациентите могат да изберат един или
да ги комбинират. От тази кампания могат да се възползват
жени в широк възрастов диапазон, когато трябвада се уточ-
ттят причините за ттарутттепия в менструалния цикъл: при
първична и вторична аменорея, при болезнена менструация
(дисменорея), при обилни и нерегулярни кръвотечения.
Изследването на ттолови хормони е ттодходящо за двойки,
имащи проблем с репродуктивните функции, както ипри кон-
трол на провеждана хормоналнатерапия. При изследване на
половите хормони трябва да се спазват следните изисквания.
НЯКОИОТТЯХ се изследват вточно определен ден ОТ МСССЧНИЯ

цикъл при жените. ЪН, РЗН и естрадиол се изследват от
3-ти до 5-ти ден от менструалния цикъл, а прогестерон - В

21-ви - 22-ри ден от цикъла. При изследване на пролактин
стресът, емоционалното напрежение, дори страхът преди
изследването, могат да доведат до умерено повишение на
резултатите. Определянето тта тестостерон е добре да става
сутрин до 1 1ч ., когато нивата му са най-високи. Употребата на
глюкокортикоидни препарати, някои антибиотици, естроген
съдържащи МСДИКНМСНТИ или хранителни добавки, МОГЗГДЗ

повлияят резултатите за някои полови хормони
ПОСЛСДНЗТЯ профилактична кампания ВЮТЮЧВЗ. пълна

кръвна картина с 16 показателя и урина (общо химичтто
изследване и седимепт). Пълната кръвттакартина е сред най-
често назначаваните лабораторни анализи, защото повечето
заболявания ВОДЯТДОпромени внейните показатели. ЗЗТОВаТЯ
е в основата на профилактичните изследвания и е подходящо
Да Се комбинира С останалите кампании. ПЪЛНаТа кръвтта
картина с 16 показателя включва: хемоглобин, еритроцити,
хематокрит, левкоцити, тромбоцити, еритроцитттите индекси,
както и 3-титтно диференциране набслите кръвни клетки като
лимфоцити, гранулоцити и междинни по обем клетки, пред-
ставени катообщбройи ттроценти.Включеното в кампанията
обттто химично изследване т таурипа със седименте подходящо
както за ттациенти, КОИТО желаят да направят комттлексно из-
следване на организма, така и за тези с установени или чести
проблеми напикочо-отделитепнатасистема, които саобекгна
често проследяване. Урината е крайния продукт отдейността
на бъбреците и се явява един от основните компоненти на
обмяната на веществата. Съвкупносттаот физическитеи
химическитепараметри на урината, дават информация за
състоянието не самона бъбреците и ттикочните пътища, но
също така и за ттарутттеттия в работататта някои вътрепттти
органи. Изследването включваоттределяне на рН на урината,
относителнотегло, глтокоза, белтък, кетотти, билирубитт,
уробилиноген,кръв, нитрити, левкоцити и микроскопско
изследване на седимент. Желателно е изследването да се
извършва с ттървасутрешнаурина, след тоалеткато в чист
контейнер са дава среднапорция урина. Таксата манипу-
нация за всички камттании е 2ЛВ,

Пожарната опасност за житно-зърнените култури започва С настъпва-
нето на восъчната им зрялост, а за тревния фураж с началотона сенокоса.
Пожарттата опасност значителнонараства по време тта жътвата, при транс-
ттортирането и складирането на грубия фураж (слама, сено, люцерна) в
сеттовалите и фуражттите площадки.Дневните температуриса сравнително
високи, а житните КУЛТУРИ и тревите са изсъхнали.На фУрНЖНИТС площад-
ки и сеновалите се складирват голямо количество фураж на сравнително
малки ттлоши.

Като се има впредвиди това, че скоросттана разттространение на фронтана
пожарав житенмасивдостига 500-800т/тпт, всяканебрежностс огъня или
искраот машина,електрическикабели,проводници,гръми други подобни,
можеда причинивъзникванетона стихиен пожарс големиикономическии
екологичниЩСТИ. За кратковремеМОГЯП да бъдатопожарениХИЛЯДИ ДСКНрИ
посеви, скъпа техника и стотицитонове фураж.Много често при пожари в
полето и сеновалите се дават и човешкижертви.

За да не допуснем пожари през тази жътвена кампания, трябва да се
СПаЗВаТ СТроГО противопожарнитеизисквания и разпоредби.

ВЪВ връзка С предстоящатажътвена кампания и ЛСТНИЯ пожароопассн
сезон на територията на общини Сунгурларе напомняме някои основни
правила за ттожарна безопасност:

Изискванията на наредбата са задължителни за всички юридически и
физически лица, собственици и ползватели На земеделски земи. КаКТО И

лица, които преминавати/или осъществяват дейности в близостдо тях;
“Не се допускапаленетоттаоткритогън,ттоттонопушеттето и паркирането

на моторнипревознисредствав ттлощите с посеви и на разстояние,по-малко
от 50 метра до тях, от настъпването тта восъчна зрялост до окоттчателттото
прибиране тта реколтата и изораване на стърнищата;
- В земеделските земи и извън тях (слотове и крайпътни ивици) не се

разрешава паленето на стърнища, сухатревна растителност и други расти-
телни остатъци, както и използванетона открити огнеизточници;, Гражданитеда не изхвърлятугарки от цигари през прозорттите тта мо-
горните превозни средства при пътуване;

» Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и стопански
постройки;
- Земеделскататехника се допускадо участие в жътвенатакампания,ако

е преминала годитпетттехттически преглед,когато такъв се изисквасъгласно
Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, или
периодичентехнически прегледсъгласноЗаконаза движение по пътищата,
и е осигуренаС изискващитесе ножаротехническисредстваи искрогасители
съгласноприложениеМ 2 от наредбата;

Юридическитеи физическителица,извършващиЦСЙНОСТИВ земеделските
земи,са длъжнидапоставятна видниместапокрайплощитес житникултури
зттани за забрана тта пушенето и паленето тта открит огън в съответствие с
НаредбаМ РД-07/8от 2008 г. за минималнитеизискванияза знаци и сигнали
за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр, 3 от 2009 г.).

При възникванена ттожар гражданитеда сигнализират на тел. 1 12.
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ОТКРИВАНЕ НАЖЪТВЕНАТА
КАМПАТШЯ 2019

Официаленстарт на жътвенатакампа-
ния в областБургас бедаден на 12.06.2019
г. в землището на село Вълчин, община
Сунгурларе, в стопанството на зърноп-
роизводителяЗдравко Сивов.
Събитиетобеше организираноот сдру-

жение Съюз на зърнопроизводителите
„Маркели“ и беше открито от неговия
председател г-н Илия Проданов. На съ-
битиетоприсъствахачленове на сдруже-
нието, представителина местната власт,
както и земеделскистопаниот общините
Карнобат, Камено, Сунгурларе, Айтос и
Бургас.

Сред гостите присъстваха областният
управител Вълчо Чолаков, кметът на
Камено Жельо Вардунски, г-жа Лидия
Станкова - директор на Областна дирекция
„Земеделие“,г-жа Ваня Зунева- директор
на Областнадирекцияна Държавенфонд

„Земеделие“.Те пожелахабогатареколта,
здраве и добро време.
Жътвената кампания беше открита в

традиционенфолклорен стил. Първисъс
сърпове и паламарки в ечемика влязоха
жените от фолклорната формация при
читалището на село Чубра. Те изпъл-
ниха стародавния ритуал по зажънване.
Първитестръковеечемикоплетоха в така
наречената „брада“, която предадоха на
собственика на нивата Здравко Сивов.
Символичнов нивата влезе и най-голямата
комбайна, съществуваща в света. Тя бе
представенакато иновацияот регионален
мениджърна голяма компания за селско-
стопанскатехника.
Задобротонастроениена присъстващи-

те се погрижиха и от Танцова формация
„Йована“от село Черни връх и народната
певицаКатя Георгиева.

пределна възраст човек
преставада преследва нови

хоризонти, да направлява живота
си, да го вкарва в нови русла, за
да го променя, Не че чак толко-
ва времето е спряло, просто не
бързаш за никъде. Изтъркулили
са се 65 години, изпращайки и
посретцайки всяка една от тях,
зазиждайки ги на гърба на по-
коленията. По стъпалата надолу
имаме доста време за простор на
спомени, констатации и самооцен-
ки за времето назад. Дни. месеци,
години. Животани е разпилял по
всички посоки, но съм сигурна,че
всички без изключение заспиват,
и се събуждат с родното и обично
Сунгурларе.

Днес стане ли въпрос в тези
тежки времена за прослойката
„пенсионери” /въпреки, че счи-
таме за изпълнен дълга си пред
държаватаи обществото/, подхож-

даме с известно притеснение пред
младите поколения. Заслужено
се отнасяме с уважение, респект
и разбира се надежда към тях. Те
са двигателят на обществените
процеси. Ние пък претендираме
за поколението със здрави основи
във всички посоки на ценностна
система - родолюбие, култура,
възпитание, устойчивост, тру-
долюбие, морал и много ДРУГИ
качествени синоними. Съхранили
сме и традицията за себеуважение
и памет. Но това са размисли на
превала на живота.

Изтекли са 50 години от за-
вършване на основното ни образо-
вание, годините сабсзпощадни,а
идеята да се видим, все по-желана.
Наши амбициозни Другари, с лю-
безното съдействие на обичния ни
съученик и кмет - настоящ - Васко
Панделиев поеха тази инициа-
тива за което сърдечно много

благодарим.
Срещата се състоя в съботният

ден на 15У1. - със сборен пункт
- центъра на града от 19:00ч.
Вълнуващите мигове бяха запе-
чатани на фото. В ресторанта пък
съобразителните организатори
ни предоставиха стара снимка на
П кб» набор 1954 която дълго
обикаля от човек на човек, по
няколко пъти я връщахме и пре-
разглеждахме. От нея ни гледаха
прилично облечени момченца и
момиченца, а в средата като майка
- орлица класната ни - другарката
Карагъозова, на която днес тол-
кова се радвахме. Много бихме
искали дани придружава до края,
окриляйки ни да продължаваме
напред в старостта. Уви е невъз-
можно по житейските закони.

Бяхме толкова красиви на тази
стара снимка. Върнахме се към
най-красивата част на живота -
детството ни. Само дето сред нас
вече не бяха - тези, които рано,
рано ни напуснаха от този свят,

ШДХВЩШ МУВШФЩ ВШЕППЕШШ ВШ
ВЧЮГРШ ШЪТГ ЦШЩВШШШШ В ШШЖЕШЩЕХЙШ
Един от най-добрите ни планински бегачи,

шампионът Шабан Мустафа записа поредното
силно представяне в кариерата си, като спечели
отново първо място на престижния маратон ЦЗТ
А1р1п Магагьоп. Маратонът, който се провежда в
Лихтенщайн, е характерен с това, че е единственото
състезание в света, чийто маршрут преминава през
почти цялата държава.

Двадесетият алпийски маратон в Лихтенщайн
се проведе на 15 юни. В него взеха участие над 900
състезатели. При мъжете на ЪОТ А1р1п Магайюп
ЦестепзтеШа участваха 279 бегача.

Мустафа Шабан успя да се пребори с изключи-
телно силната конкуренция и да се класира първи в

класическата дистанция от42,195 километра с време
3:16.12 часа. Така той триумфира в надпреварата за
втори път след 2017 година.

За първото си място Шабан получи поздравления
от фирма - швейцарска компания, производител
на спортни храни. „Радваме се за победата. Шабан
Мустафа се подготвя за маратона в Лихтенщайн с
продукти на Зропзог, доверявайки се накачеството на
швейцарската марка. Консултант при подготовката
на планинския бегач бе д-р Светозар Хубенов“ се
казва в прессъобщението на фирмата.
Мустафа Шабан - състезателят на ОСКЛА

„Шампион-Сунгурларе” отново ни накара да се
чувстваме горди!

Отдадохме ИМ ПОЧИТ, С утехата
ОТ СТИХОВете.

“ Така ще е последнитегодини,
все нещо във очите ни ще

глад/еди ,

все някой покрай нас ще си
занине,
а друг - да се роди без нас-ще

може/

И старостта, все но ще ни
отива,

и вече няма да ни изненадва,
утехата да сме все по-дълго

живи -
за нас е най-красивата на-

града/!! ”

След което продължихме със
същинската част на срещата.
Почерпихме се, реиитирахме,
наше, апо-здравитенаши екс-мо-
мичета, красиво люшнахтахубави
български хора, че чак бшгородно
и завидно възкликнахие - ”Ех,
това сега баби ли са.7 ”

Ето отговора:

”Старите пребрадени д/сени
символи останаха навеки
бабите от днешните ни дни
ощеразтуптяватни сърцето.
Бабите на днешнитени дни
динамични, винаги заети,
не седят на столче отстрани,
съчиняват песни и куплети.

Бабите от днешнитена дни
ще поемат те към свойта

вечност,
но дано във внуцитедобри
да залавят - истинска човеч-

ност/ ”

Прибрахме се по домовете
си! Сигурна съм, че вълнението
продължи дни след това. Беше
ни хубаво!

Атанаска Тодорова - по
сърце от Сунгурларе!!!


