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(697) Брацигово, год. XXIX,
29 септември 2011 г.
четвъртък

Отново на училище...
Да си първокласник не е шега…
„…колко много грижи
имам аз сега
да си първокласник –
то не е шега…“

Това стихче рецитират
всички подлежащи на задължително обучение деца
от набор 2004 година, но
те едва ли още осъзнават
какво точно означава тази
фраза.
Първи клас – нова роля,
на ново място, сред нови
хора, с нови правила, всичко
е толкова ново, че малкото
сърчице затуптява разтревожено. Разтревожени обикновено са и тези, на които
малкият човек, прекрачващ
прага на голямото училище
най-много разчита да му бъдат опора.
Като всеки един преход
към нещо непознато в жи-

вота на човека и прехода от
детската градина към училището е стресиращ, както
за детето така и за родителите.
Леко смутени, леко усмихнати, леко притеснени, в
нови дрешки, с нови раници
и букети цветя те - първолаците прекрачват прага на
„голямото училище“.
Грижите са за майките
и татковците, които сякаш
забравили ученическите си
трепети решават сложните
задачи за ученическото бъдеще на малките си наследници.
Колко тежи раницата им,
ще има ли втори комплект
учебници, как ще се хранят
децата при целодневно обучение, как ще се подготвят
в следобедните часове и
още много „КАК“, „ЗАЩО“

и „КЪДЕ“.
Тревогите на родителите
са оправдани, но само до
някъде.

Като оставим демагогията, простираща се на широко в медийното простран-
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ство за по-лека ученическа
чанта, можем спокойно да
кажем – в първи клас децата се образоват организирани в четири часов учебен
ден. Максимум три от учебните часове са основни (т.е.
със висока и средна степен
на трудност по изискване

на РИОКОЗ) и един от тях е
развлекателен ( т.е. с ниска
степен на трудност).Или,

иначе казано, в раницата си
малките ученици ще имат
три учебника с меки корици
и няколко тетрадки, които
няма да надвишат средното допустимо тегло – 10%
от теглото на ученика, стига грижовните родители
да не допълнят раницата с
минерална вода, нещо за
хапване, телефон за връзка
и нещо излишно и килограмите да натежат върху крехкото гръбче.
В община Брацигово тази
година прага на началното
образование прекрачиха 85
ученици.
Всички те получиха безплатен комплект учебници
по задължителна подготовка и по един Патриотичен
буквар от ръководството на
община Брацигово.
Първокласниците и техните по-големи другарчета от
втори клас ще се обучават
целодневно и ще получават
питателен обяд.
Учениците от Начално
училище „Васил Петлешков“

– Брацигово и тази година
ще ползват услугите на модерната столова към Комплекса за социални услуги
за деца и семейства– Брацигово, а първокласниците
от селата Бяга и Исперихово
ще разчитат на кетърингова
фирма за обществено хранене.
Във връзка с целодневния
престой на децата в училище, педагогическите ръководства създават добри
условия и за отдих и развлечения.
В НУ „В. Петлешков“е
оборудван клуб за отдих, в
който малките ученици ще
почиват след трудните уроци и „ще пътуват“ в страната
на приятелството.
Първи клас е емоция, която помним през целия си
живот.
Нека подарим на нашите малчугани невероятни
емоции, които да ги топлят,
дори когато пораснат.
Иванка СТЕФАНОВА

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Илия Георгиев Калинов
Партия „Политическо движение „Социалдемократи“

Васил Михайлов
Гюлеметов
Инициативен комитет

Груйчо Славчев Славчев
Местна коалиция от
партии „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Теменужка Благова
Батаклиева
ПП „ АТАКА“

Борис Пеев
Малинов
ПП „ГЕРБ“

Илия Василев Геров
ПП „Радикалдемократическа партия в България“

КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Димитър Спасов Стойчев
с. Равногор
Инициативен комитет

Йордан Атанасов Казаков
с. Равногор
Инициативен комитет

Васка Крумова Спасова
с. Розово
Българска социалистическа
партия

Илия Иванов Милушев
с. Бяга
Българска социалистическа
партия

Георги Великов Великов
с. Исперихово
Българска социалистическа
партия

Васил Янков Йорданов
с. Козарско
Българска социалистическа
партия

Васил Георгиев Китенов
с. Исперихово
Местна коалиция от партии
„ВЪЗРАЖДАНЕ“

Николинка Борисова Щерева
с. Равногор
Съюз на демократичните сили

Георги Спасов Шопов
с. Исперихово
ПП „Движение Експерти
за регионите“

Йордан Трендафилов Мадаров
с. Равногор
ПП „Движение Експерти
за регионите“

Кръстю Георгиев Даскалов
с. Розово
ПП „АТАКА“

Мильо Тодоров Милев
с. Козарско
ПП „АТАКА“

Иван Атанасов Петров
с. Равногор
ПП „АТАКА“

Георги Атанасов Канчев
с. Розово
ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА
Българските лейбъристи“

Димитър Георгиев Пелев
с. Козарско
Местна коалиция от партии
„ВЪЗРАЖДАНЕ“

Тодор Николов Костадинов
с. Козарско
ПП „ГЕРБ“

Костадин Илиев Илиев
с. Бяга
ПП „ГЕРБ“

Нейчо Димитров Коланев
с. Равногор
ПП „ГЕРБ“

Петър Стоянов Георгиев
с. Исперихово
ПП „ГЕРБ“

Йорданка Иванова Петкова
с. Розово
ПП „ГЕРБ“

Джамал Смаилов
Байрямов - с. Исперихово
ПП „Движение за права и свободи“

Янка Георгиева Вангелова
с. Бяга
ПП „Движение за права и свободи“

Петя Харалампиева Георгиева
с. Бяга
Инициативен комитет

Иван Величков Костадинов
с. Бяга
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

Евелин Тенев Петков
с. Исперихово
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Георги Николаев Апостолов
Инициативен комитет
Али Нуриев Алиев
ПП „ЕСИ“
Асен Юриев Стоянов
ПП „ЕСИ“
Илиан Ярославов Стоянов
ПП „ЕСИ“
Ангел Руменов Зарков
ПП „ЕСИ“
Васил Костадинов Спасов
Инициативен комитет
Груйчо Димитров Батачев
Инициативен комитет
Георги Василев Кабов
ПП „Българска социалистическа партия“

Рангел Тодоров Тасков
ПП „Българска социалистическа партия“
Веселин Атанасов Христев
ПП „Българска социалистическа партия“
Милка Иванова Кънчева
ПП „Българска социалистическа партия“
Георги Ангелов Начков
ПП „Българска социалистическа партия“
Галина Василева Троянова
ПП „Българска социалистическа партия“
Веска Илиева Кръстева
ПП „Българска социалисти-

ческа партия“
Георги Великов Великов
ПП „Българска социалистическа партия“
Васка Крумова Спасова
ПП „Българска социалистическа партия“
Васил Янков Йорданов
ПП „Българска социалистическа партия“
Людмил Енев Стоичков
ПП „Българска социалистическа партия“
Марийка Николова
Млечкова
ПП „Българска социалистическа партия“

Водица Панделиева
Тюкенова
ПП „Българска социалистическа партия“
Цонка Тодорова Паунова
ПП „Българска социалистическа партия“
Илия Иванов Милушев
ПП „Българска социалистическа партия“
Младен Димитров Китов
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Милана Истилиянова
Тодовичина
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“

Костадинка Димитрова
Найденова
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Димо Василев Милковски
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Мария Григорова
Батаклиева
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Ивелина Стефанова Дамова
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Екатерина Василева
Цойкова
Местна коалиция от партии

„Бъдеще за Брацигово“
Николай Симеонов Глухчев
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Васил Ангелов Василев
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Костадин Димитров
Стефанов
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Ива Василева Ликоманова
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“
Мария Щерева Калинова
Местна коалиция от партии
„Бъдеще за Брацигово“

Съвременност
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ЗА ПРИЗВАНИЕТО
В началото на учебната
година, когато училищните врати се отварят
пред жадните, за знания
към света очи, една сигнална лампичка трябва
да ни напомня, че в множеството ученици има
много, които носят своето
призвание, способности,
талант в една или друга
посока... Едни ще ги влече четката, ще станат художници, други - перото,
трети - спортисти и т.н. И
ние - всички по-знаещи от
тях трябва да им подадем
ръка. И трябва това да
бъде неотменимо задължение...
А тези, които носят в
себе си призванието,
трябва да знаят, че то самото не е достатъчно, а
трябва да бъде подплатено с упорит труд и силен характер, да развият
в себе си способност „да
виждат във всяко нещо
онова, което никой не е
видял и никой не е мислил“, да не слагат пред
всичко „обичта към своето гърло и своя стомах“,
да не изневеряват на себе
си.
Призванието поставя
този, който го притежава
над средното равнище по
умение и способност и
това е очевидно за всички
ако баналната, посредственост и завист не им
пречат да го признаят. Защото често пъти „страшна
и непрестанна борба води
посредствеността с тези,
които я превъзхождат“,
както твърди Оноре дьо
Балзак. Тогава ще бъде
непростимо, ако едно
призвание, един талант,
бъде прекършен още в
ранна възраст, независимо по какви егоистични
съображения.
А има и друго – „най-несъмнен белег за вродени
големи качества е да бъдеш лишен по рождение
от завистта“, в което ни
уверява мъдрецът Ларошфуко.
И въпреки безразличието, злобата и завистта,
всеки който чувства в себе
си призванието не трябва
да забравя думите на поета:
„Те могат да обличат
моите дрехи,
да вдигат с мойта чаша
тост „До дъно!“,
да се търкалят в локва
от успехи...
Но моя лък не могат да
опънат!“
От трета страна - за зрелостта на едно общество
смело можем да съдим
по това дали дава зелена светлина на призванието, на способността,
на таланта, и най-вече на
личностите, които са тъй
необходими на народ и
държава! Именно те носят оня огън, който осветява със собствения си
пожар пътя на близките,
на обществото, на всички
нас към бъдещето...
Димитър АДЖЕЛАРОВ

КАНДИДАТИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Таня Димитрова Валинкова
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
Тодор Търпов Тосев
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
Калина Стоянова Ангелова
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
Юсейн Яшаров Адилов
Земеделски съюз „Александър Стамболийски“
Йордан Трендафилов
Мадаров
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Елена Василева Банкова
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Стефан Иванов Щерев
ПП „Движение Експерти
за регионите“
София Кирилова Кътева
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Петър Николов Гьошев
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Георги Стефанов Цветков
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Валентин Димитров
Георгиев
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Георги Спасов Шопов
ПП „Движение Експерти
за регионите“
Теменужка Благова
Батаклиева
ПП „Атака“
Иванка Веселинова
Николова
ПП „Атака“
Кръстю Георгиев Даскалов
ПП „Атака“
Мильо Тодоров Милев
ПП „Атака“
Иван Атанасов Петров
ПП „Атака“
Иван Щерев Кърпачев
ПП „Атака“
Георги Богданов Горанов
ПП „Атака“
Георги Илиев Попов
ПП „Атака“
инж. Калчо Георгиев Калчев
ПП „Съюз на демократичните сили“
Екатерина Павлова
Дамянова-Шишкова
ПП „Съюз на демократичните сили“
Д-р Даниела Иванова
Хаджиева-Велиславова
ПП „Съюз на демократичните сили“

Ламбри Петров Тодоров
ПП „Съюз на демократичните сили“
Николинка Борисова
Щерева
ПП „Съюз на демократичните сили“
Никола Лазаров Лазаров
ПП „Съюз на демократичните сили“
Атанас Костадинов
Шишков
ПП „Съюз на демократичните сили“
Груйчо Славчев Славчев
Коалиция „Възраждане“„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Таня Иванова Ставрева
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Димитър Георгиев Пелев
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Васил Георгиев Китенов
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Димитър Стоянов Маргаров
Коалиция „Възраждане“„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Стоянка Трендафлова
Трендафилова
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Кръстьо Костадинов Петков
Коалиция „Възраждане“„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Никола Атанасов Донов
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Димитрия Ангелова
Костадинчева
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Иван Николов Караиванов
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Иванка Георгиева
Стоименова
Коалиция „Възраждане“-

„Вяра Морал Родолюбие Отговорност - Национален идеал за единство“ - „Обединени земеделци“

Борис Пеев Малинов
ПП „ГЕРБ“
Денка Станкова Николова
ПП „ГЕРБ“
Анета Георгиева Рашайкова
ПП „ГЕРБ“
Дима Ангелова Пашкулева
ПП „ГЕРБ“
Пламен Василев Траянов
ПП „ГЕРБ“
Стоян Димитров Вълков
ПП „ГЕРБ“
Надежда Борисова
Казакова - ПП „ГЕРБ“
Йорданка Иванова Петкова
ПП „ГЕРБ“
Тодор Николов Костадинов
ПП „ГЕРБ“
Боряна Петрова Кънева
ПП „ГЕРБ“
Ангел Стефанов Андреев
ПП „ГЕРБ“
Петър Стоянов Георгиев
ПП „ГЕРБ“
Ангелина Василева
Христоскова
ПП „ГЕРБ“
Никола Димитров Янев
ПП „ГЕРБ“
Димитър Ангелов Велев
ПП „ГЕРБ“
Иван Георгиев Трендафилов
ПП „ГЕРБ“
Димитър Николов Велчев
ПП „ГЕРБ“
Абедин Ахмедов Гавазов
ПП „Движение за права и
свободи“
Иско Ахмедов Османов
ПП „Движение за права и
свободи“
Иван Михайлов Георгиев
ПП „Движение за права и
свободи“
Тодор Ангелов Илиев
ПП „Движение за права и
свободи“
Ангел Асенов Чакъров
ПП „Движение за права и
свободи“
Георги Стефанов Бабачев
ПП „Обединена социалдемокрация“
Петър Иванов Радулов
ПП „Обединена социалдемокрация“
Екатерина Данаилова
Духова
ПП „Обединена социалдемокрация“
Илия Георгиев Калинов
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Румяна Миткова Иванова

ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Стефка Петрова Казакова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Иванка Костадинова
Барбова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Иван Петков Велчев
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Росица Ангелова Дафова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Георги Иванов Христов
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Мария Костадинова
Чолакова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Йордан Кръстев Вълков
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Даниела Георгиева
Борисова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Росица Димитрова
Манолова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Таня Йорданова Троянова
ПП „Политическо движение
„Социалдемократи“
Костадин Данаилов
Чомпалов
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Мария Светославова
Апостолова
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Снежана Георгиева
Терзиева
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Атанас Груйчев Тошков
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Мария Любенова Ценова
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Диана Спасова Стоянова
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Иван Величков Костадинов
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Евелин Тенев Петков
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Георги Димитров Василев

ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Магдалена Емилова
Хаджиева
ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
Илия Василев Геров
ПП „ Радикал демократична
партия“
Георги Христов Щерев
ПП „ Радикал демократична
партия“
Груйо Александров
Хаджийски
ПП „ Радикал демократична
партия“
Петя Иванова Георгиева
ПП „ Радикал демократична
партия“
Нели Иванова Донова
ПП „ Радикал демократична
партия“
Мариян Валентинов
Рогашки
ПП „ Радикал демократична
партия“
Васил Димитров Грънчаров
ПП „ Радикал демократична
партия“
Борислав Атанасов Атанасов
ПП „ Радикал демократична
партия“
Атанас Николов Донов
ПП „ Радикал демократична
партия“
Сергей Христов Боянов
ПП „ Радикал демократична
партия“
Кина Жекова Боянова
ПП „ Радикал демократична
партия“
Дончо Асенов Асенов
ПП „Движение за европейска интеграция“
Иван Сашов Цонев
ПП „Движение за европейска интеграция“
Симеон Троянов Георгиев
ПП „Движение за европейска интеграция“
Юсеин Шевкетов Неджепов
ПП „Движение за европейска интеграция“
Андон Василев Асенов
ПП „Движение за европейска интеграция“
Всички кандидати за
кмет на Община Брацигово, кметове на кметства
и за общински съветници
са подредени по реда на регистрация в Общинската
избирателна комисия.

Подреждане на партии, коалиции и инициативни комитети, след проведен жребий от ЦИК и ОИК
Поредност на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината, след проведения жребий от Централната избирателна комисия:
1. Меглена Кунева и Любомир Христов, инициативен комитет
2. Росен Плевнелиев и Маргарита Попова, ГЕРБ
3. Сали Ибрям и Валентина Гоцева, Национално движение „Единство“
4. Румен Христов и Емануил Йорданов, колиция „Съюз на десните сили“
5. Мария Капон и Николай Кисьов, Единна народна партия
6. Стефан Солаков и Галина Василева, Национален фронт за спасение на България
8. Ивайло Калфин и Стефан Данаилов, БСП
9. Волен Сидеров и Павел Шопов, „Атака“
12. Алексей Петров и Николай Георгиев, инициативен комитет
13. Николай Ненчев и Жеко Иванов, БЗНС
14. Атанас Семов и Поля Станчева, РЗС
15. Павел Чернев и Анелия Димитрова, Партия за хората от народа
16. Димитър Куцаров и Камелия Тодорова, инициативен комитет
17. Красимир Каракачанов и Даниела Симидчиева, ВМРО-БНД
18. Андрей Чобанов и Ангел Мирчев, Българска демократическа общност
19. Николай Василев и Владимир Савов, инициативен комитет
20. Светослав Витков и Венцислав Мицов, инициативен комитет
21. Венцислав Йосифов и Илиян Димитров, инициативен комитет
ДСБ, ДПС и партия „Другата България“, които не издигнаха кандидат за президент, също
получиха номер в бюлетината - съответно номер 11, 7 и 10. Тези номера няма да фигурират в
бюлетините за избор на президент и вицепрезидент, но ще бъдат ползвани в местните избори
там, където партиите издигнат свои кандидати.

Поредност на партиите, коалициите и инициативните комитети в бюлетината за местни избори в Община Брацигово,
след проведения от Общинската избирателна комисия жребий на 21 септември 2011 год.:
22. ПП „Земеделски сюъз „Александър Стамболийски“
23. Инициативен комитет за Васил Михайлов Гюлеметов
24. Инициативен комитет за Георги Николаев Апостолов
25. Коалиция „Възраждане“
26. Местна коалиция от партии „Бъдеще за Брацигово“
27. Инициативен комитет за Васил Костадинов Спасов
28. ПП „Обединена социалдемокрация“
29. ПП „Радикал демократична партия“
30. ПП „Движение Експерти за регионите“
31. ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи“
32. ПП „ЕСИ“
33. Инициативен комитет за Йордан Атанасов Казаков
34. Инициативен комитет за Димитър Спасов Стойчев
35. Инициативен комитет за Петя Харалампиева Георгиева
36. ПП „Движение за европейска интеграция“
37. ПП „Съюз на демократичните сили“
38. ПП „Политическо движение „Социалдемократи“
39. Инициативен комитет за Груйчо Димитров Батачев

Съвременност
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12 съвета към родителите на бъдещите първокласници
Първият учебен ден отмина. Тази есен или догодина Вашето дете прекрачва прага на училището.
В стремежа си да му помогнат, родителите правят
и невъзможното, търсейки най-доброто училище,
най-добрия частен учител,
готов срещу немалка сума
да подготви малкия ученик за предварителните
тестове. И често пъти се
забравя простата истина,
че образованието може да
направи детето умно, но
щастливо ще го направи
само сърдечното, разумно
организирано общуване с
близките и любими хора, с
неговото семейство.
Всеки родител е в състояние да създаде точно такава обстановка, която не
само ще подготви детето за
успешното му обучение, но
и ще му позволи да заеме
достойно място сред съучениците си, чувствайки се
комфортно в училище.
1. По-често споделяйте
с детето спомените си за
щастливите мигове от своето минало.
Започването на живота
в училище е голямо изпитание за малкия човек. Полесно го преживяват децата, у които предварително
е изградено положително,
топло отношение към училището.
Такова отношение се изгражда от съприкосновението с миналия опит на
близките му хора. Разгледайте заедно с детето старите семейни фотоалбуми.
Това занимание е изключително полезно за всички
членове на семейството.
Връщането към най-хубавите мигове от миналото
прави човека силен и уверен в себе си.
Вашите хубави училищни спомени, най-смешните истории за живота в
училище, за приятелите от
детството и училище ще изпълнят душата на детето с
радостно очакване.
2. Помогнете на детето
да усвои това, което ще му
позволи да не се загуби.
Като правило, децата на
тази възраст, когато ги попитат: „Как се казва майка
ти?“, отговарят „Мама“.
Трябва да бъдете сигурни,
че Вашето дете помни трите си имена, домашния си
адрес, телефонния номер,

имената на родителите си.
Това ще му помогне в непозната ситуация.
3. Приучете детето да
подрежда и държи в ред
вещите си.
Успехите на детето в училище в голяма степен зависят от това как то умее
да организира работното
си място. Вие можете да
направите тази процедура
по-привлекателна. Предварително подгответе в се-

мейството работно място
за малкия ученик. Нека той
да има свое бюро (чин),
свои химикалки, моливи,
които отначало, разбира
се, ще острите вие. Нека
всичко бъде както при
възрастните, но да е лична собственост на детето!
И отговорността за реда
също ще е лично негова,
така както е и при възрастните.
4. Не плашете детето с
трудности и неуспехи в училище.
Много деца на тази възраст са прекалено подвижни и не могат дълго време
да седят на едно място. Не
на всички им върви смятането и четенето. Много
от тях трудно се будят сутрин и бавно се приготвят
за детската градина. В тази
връзка е напълно обясним
стремежът на родителите
да предупредят децата за
предстоящите им трудности. „Няма да те вземат в
училище“, „Ще ти се смеят
в класа“... Такива заплахи
може и да подействат в
някои случаи, но бъдещите последствия винаги са
плачевни и непредвидими. Най-често се проявяват
в ясно изразено нежелание
да се тръгва на училище.
5. Не се старайте да бъ-

дете учител на детето си.
Стремете се да поддържате приятелски отношения. Някои деца имат
трудности в общуването си
с другите деца. В присъствието на непознати възрастни те могат да се стреснат и смутят. Вие можете
да помогнете на детето да
преодолее тези трудности.
Опитайте се да организирате играта на децата на
детската площадка пред

блока, в кварталната градинка и вземете участие в
нея. Децата обичат да играят заедно с родителите си.
Предложете на детето
то само да покани на рождения си ден своите приятели. Този ден ще стане
за него незабравим, ако в
програмата на тържеството
се намери място и за съвместни игри на деца и възрастни. Дайте възможност
на детето да почувства, че
може да разчита на Вашата
подкрепа във всяка ситуация. Това не е възможно да
се постигне само с учебни
занимания.
6. Научете детето адекватно да реагира в случай
на неуспех.
Вашето дете се е оказало
последно в играта и демонстративно се отказва да
продължи да играе с приятелчетата си. Помогнете
му да се справи с разочарованието си. Предложете
на децата да изиграят още
една игра, но малко променете правилата. Нека за
победител се смята само
първият, а всички останали
да са победени. Отбелязвайте по време на играта
успеха на всяко дете. Подкрепяйте и обнадеждавайте изоставащите и „вечните
неудачници“. След играта

На кешкек в Радилово
На 22 септември група
жени водени от Васка Спасова – секретар на НЧ „Просвета
1911“ с. Розово взеха участие
в „Националния двудневен
фестивал на народните умения“ в Радилово. Интересна
е легендата за кеша или кешкека. От цяла България бяха
представени сготвени кешкек и други ястия по различни рецепти. Това е вид каша
приготвена от едро смляно
жито, на едър камък, при
специален ритуал.
На розовски това е извест-

но като „траана“, която се
готви след раждане на бебе-

то и с нея се гощават близки
и познати, гощава се цялата
махала.
От нашата група Мария
Христева предложи сготвената от нея траана или кешкек,
която с вкусовите си качества
впечатли журито.
На фестивала бяха показани местния кешкек и различни традиционни ястия.
Имаше фолклорни изпълнения на гостуващи състави,
старинни игри и много други
изяви.
Катя КОМИТОВА

обърнете внимание на детето как другите играчи са
се отнесли към загубата си.
Нека то усети, че играта е
ценна сама по себе си, а не
е важно кой е спечелил.
7. Добрите маниери на
детето са огледало на семейните отношения.
„Благодаря“,
„Моля“,
„Извинете...“ трябва да
влязат в речника на детето
още преди то да започне
училище. С нравоучения
и проповеди това се постига трудно. Постарайте
се да изключите от общуването между членовете
на семейството заповеди
и команди от рода на: „Да
не съм чула повече това!“,
„Изхвърли боклука“. Превърнете ги във вежливи
молби. Детето непременно
ще изкопира вашия стил на
общуване. Нали то ви обича и се стреми да ви подражава във всичко.
8. Помогнете на детето
да придобие чувство на
увереност в себе си.
Детето трябва да се чувства във всяка обстановка
толкова естествено, както у
дома си. Научете го внимателно да се отнася към своите нужди, своевременно
и естествено да съобщава
за тях на възрастните. По
време на разходка, влизайки в кафене или сладкарница, предложете на
детето само да си поръча
каквото иска. Следващия
път нека то поръча за цялото семейство. В поликлиниката нека попита „Къде
се намира тоалетната?“
или сам да запази място за
преглед в опашката пред
лекарския кабинет.
9. Приучвайте детето към
самостоятелност в обикновения живот.
Колкото повече неща
може да прави детето самостоятелно, толкова поголямо то се чувства.
Научете детето да се съблича самостоятелно и да
закача само дрехите си, да
закопчава копчетата и циповете. Не забравяйте, че
малките пръстчета могат
да се справят само с големите копчета и ципове.
Завързването на връзките
на обувките ще изисква от
вас особено внимание и
помощ от ваша страна. Же-

лателно е това да не се показва едва преди излизането на улицата. По-добре
отделете специално време,
няколко вечери подред,
докато детето се научи
само да го прави.
10. Научете детето да
взема самостоятелно решения.
Умението да се прави самостоятелен избор развива
в човека чувство за самоуважение. Посъветвайте се
с детето какъв да бъде неделният обяд, например.
Нека то само си избира какво и колко да си сервира на
масата, да подбира какво
да облече в зависимост от
времето. Планирането на
семейния отдих в края на
седмицата е още по-трудно
нещо. Приучвайте детето
да се съобразява с интересите на семейството и да
ги има предвид във всекидневието.
11. Стремете се да направите полезен всеки миг, в
който общувате с детето.
Ако детето ви помага да
направите неделния кекс,
запознайте го с основните мерки за обем и маса.
Големите магазини на самообслужване са много
подходящо място за развиване вниманието и активното слушане на детето.
Когато пазарувате заедно,
помолете детето да сложи
в количката с продуктите
два пакета бисквити, пакетче масло, хляб. Кажете
молбата си само веднъж
и не я повтаряйте повече.
Ако детето ви помага при
сервирането на масата, помолете го да сложи четири
дълбоки чинии и до всяка
чиния отдясно - лъжица.
Попитайте го: колко лъжици ти трябват?
Ако детето се кани да си
ляга, предложете му да си
измие ръцете, да закачи
кърпата на мястото й и да
загаси лампата в банята.
Когато вървите с детето
по улицата или сте в магазина, обръщайте му внимание на надписите, които
ви заобикалят. Обяснявайте тяхното значение. Бройте дърветата, стъпките, минаващите край вас коли.
12. Учете детето да чувства и да се учудва, поощрявайте неговата любозна-

За първи път гала-парти в Брацигово
На 24 т.м. от 20 часа в
двора на „КЕРАМИТ“ ЕООД
се проведе гала-парти организирано от фирмата, градински център „Стрелиция“,
„Евенто“, с медийното партньорство на БНТ – Пловдив,
вестник „Марица“.
Партито беше водено от
г-н Тодор Кирков, управител на „КЕРАМИТ“ ЕООД.
Той беше любезен да покани кмета на Общината – г-н
Васил Гюлеметов, който
поздрави присъстващите и
разказа за изграждането на
фирмата като продължител
на прочутата фирма „Изида“.
Обявена бяха наградите

от томболата за участниците, които бяха изненадани
от печалбите – летене с делтаплан, художествена картина, редки цветя и т.н.
Представен бе творецът
на световно известния макет на Рилския манастир, изработен за близо 18 години
от над 4 милиона кибритени
клечки, присъстващият г-н
Пламен Игнатов.
Посетителите изразиха задоволство от изпълненията
на певицата Марина Кискинова.
Първото по рода си галапарти в града ни премина в
радост и веселие.
„Априлци“

телност.
Карайте го да обръща
внимание на първите пролетни цветя и есенните багри в гората. Заведете го в
зоологическата градина и
заедно потърсете там найголямото животно, после най-високото...
Наблюдавайте времето и
формата на облаците.
Записвайте в дневник наблюденията си при отглеждането на котенце. Учете
детето да чувства. Открито съпреживявайте с него
всички събития през деня
и неговата любознателност
ще прерасне в радост от
ученето.
По материали на сп.
„Семейство и училище“

Първият ден
в Исперихово
На 15.09.2011 г. в 9 часа
сутринта беше открита тържествено новата учебна година и в с. Исперихово.
Гости на тържеството бяха
г-н Кръстев - зам. кмет на
община Брацигово, г-н Стоянов - кмет на с. Исперихово, много родители и бивши
учители. Под звуците на
Химна на Република България бе издигнато националното знаме. Директорът на
училището г-н Попов обяви
началото на учебната година. За първи път ученици
и гости посрещнаха и училищното знаме, което беше
осветено на големия християнски празник Кръстовден.
През учебната 2011/2012
година в училището ще учат
210 ученици разпределени
в 12 паралелки и 4 ПИГ. За
първи път училищния праг
прекрачиха 37 първокласници. Те получиха подаръци
от кмета на Община Брацигово, от директора на училището и от родители.
соб. инф.

Коалиция
„БЪДЕЩЕ
ЗА БРАЦИГОВО“
Коалицията ни е обединение на различни
партии и независими
експерти. Ние се противопоставяме на наложеното ни политическо разделение.
България и Общината
са едни и това е достатъчно мотивиращо да бъдем
единни, а не разделени,
и да се състезаваме за
най-доброто в името на
една кауза, а не да се
противопоставяме.
В дейността си коалицията ще се води от
житейските принципи –
толерантност, диалогичност, креативност и професионализъм.
НИЕ ИСКАМЕ ДОСТОЙНО
БЪДЕЩЕ
ЗА ОБЩИНА БРАЦИГОВО.

ПОДКРЕПЕТЕ НИ, ЗА
ДА ГО ПОСТИГНЕМ !

Ние - хората

Първи октомври - Ден на поезията

Поезията - виното на свободния дух
Още от древни времена
поезията е поставяна на найвисокото духовно равнище,
възприемана е като най-съвършеното откровение на
човешкия дух, вдъхновявана не от едно божество, а от
три - Калиопа е била музата
на епическата поезия, Евтерпа - на лириката, а Ерато - на любовните песни... И
това съвсем не е без основание, защото древността ни е
оставила имената на Алкей,
Анакреон, поетесата Сафо,

Ангел Попов е издал две
книги: поезия „Горчива перла“ – три издания и приказка в стихове „Снежанка и
седемте джуджета“ - две
издания. Любопитно е, че
приказката за Снежанка е
написана през 1959 година
когато е на 17 г.

Сред
звездите

великият Омир, който ни е
завещал безсмъртните поеми „Илиада“ и „Одисея“...
Защото стиховете съвсем
не са описание, не са само
съзерцание на чувства и
събития, те са немислими
без личното съучастие, съпреживяване в обективната действителност. И само
таланта притежава вълшебството от житейския
материал - впечатленията,
чувствата, събитията и т.н.
да пресъздаде нещо друго

В лудницата
Избродил здравните пътеки
беднякът с луди се събрал
и тъй митарствата на всеки
от лични разкази разбрал.
Един подробно му разказал
какви мошеници сразил,
но после, всъщност, се оказал,
че той партиен лидер бил.
А друг повтарял непрестанно
безвкусни захарни слова
и тъй представял си навярно,
че той държавен бил глава.
От трети обръчите важни
научил как се майсторят,
та после кръгове продажни
изгоден танц да завъртят.

Безбожен и божествен,
обгърнат от мистерия,
блести светът тържествен
сред звездната феерия.
Четвърти своята персона
всесилна мислел си комай
В сияйните пространства
и сам нареждал на закона
на райските селения
да пази тлъстия му пай.
душата жадно странства
изпълнена с копнения.
При пети нямало проблеми
да бъде още вожд любим
Нещастна, безутешна
и пак към пропасти големи
от земните страдания
да води всички несломим.
лети душата грешна
обгърната в сияния.
Накрая лекарите мили,
сестрите, лелките добри
дарили ги със свежи сили
и вън ги пуснали дори.

Продължение от бр. 17

По негова инициатива Козарско е било посетено от
окръжния агроном Иван Чадъров, който е бил чешки
възпитаник, за да проучи природно-климатичните условия
за отглеждане на овощни
дръвчета, след което в селото
се поставят основите на модерното овощарство. Създадени били първите 50 декара
овощни градини, с което се
слага началото на овощарството в Пазарджишки окръг.
Негова заслуга е основаването на пощата в Козарско и
е един от основоположниците
на читалището и театъра.
Щ. Костадинчев е поддържал близки контакти с професора по история Димитър
Страшимиров. Среща се няколко пъти с него, когато той
обикаля България и събира
сведения за Априлското въстание и е един от хората които подкрепят изцяло проф.
Страшимиров за написване на
тритомната история на Априлското въстание /изл.през 1907
г./. Основател е на кооперативно-взаимоспомагателната

каса в Козарско през 1895 г.
Съдействал е пред Пловдивската постоянна комисия да
отпуска парични помощи на
много от училищата в околията.
През 1900 година Щерю
Костадинчев се заема със сериозната задача да построи
нова училищна сграда, тъй
като старото училище вече не
може да побере учениците в
селото. Отдал цялата си енергия и възможности, включително и със собствени парични средства, новата сграда е
построена и е изключително
впечатляваща за времето си.
Във всичките си действия като
политик и управленец той е
бил привърженик на виждането, че само посредством
стройна и добре организирана просветна система, България може да навакса своето
изоставане от останалите
балкански и европейски страни. Изоставане, породено от
5-вековното турско подтисничество по нашите земи. Това
дава основание на училищното настоятелство да приеме решение: „Училищното

- художествени образи. При
това не бива да забравяме,
че „изкуството се отнася
към живота, както виното
към гроздето, но дава освен
този материал нещо, което
не се съдържа в свойствата
на самия материал...“, както
пише Л. Виготски. Поезията
е виното на човешкия дух
– не отражение, а пресътворена действителност, която
въздейства, възпламенява
или трогва с внушението на
съпреживяването... И ако
Димитър Аджеларов е
издал книгите „Хлябът на
надеждата“ - 1994 г., „Неумолимата завист по безумието“ - 1999 г., „Азбучната молитва на българите“
- 2000 г., „Незадоволеният

ТРЕТА ВЪЗРАСТ! ДА БЪДЕ УСПЕШНА!
имаме това предразположение - да я чувстваме и
разбираме, неминуемо ще
се доближим духовно до
тези велики творци, които
създадоха „Настане вечер,
месец изгрее, звезди обсипят свода небесен...“ или неповторимите стихове:
„Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта
смирено гасне...“ И ще бъдем повече човеци в един
обезверен свят!
Д.А.
стремеж към възвишението“ - 2002 г., „Залогът на
българина“ - 2003 г., „Иконостас“ - 2004 г., „Шепа
жар“ - 2008 г. Съавтор е на
други книги.

ЗАВЕТ
Росинант пак тръска грива, рие камъни и пръст,
оседлан отново цвили - чака мъж по своя ръст!
Ще го препуснеш ли да стигнеш своя търсен хоризонт?
В начало мелници нападай, но падай само като мъж!
И под надменен хладен присмех се качвай пак на твоя кон,
отново препусни на воля в лапавица под зной и дъжд.
Препускай своя ненадминат и безсмъртен Росинант,
след тебе диви кучета да лаят с настървение
не слизай ти, не вдигай в гняв над пустота ръка,
защото си над тях, нали, без никакво съмнение?
Препускай своя ненадминат и безсмъртен Росинант,
за сън във лунна нощ плещи облягай само на билата,
нима глава ще преклониш по-ниско от тревата?
Препускай своя ненадминат, недостигнат Росинант
посред пустинната безкрайност или ледени морета,
че континенти чакат своя толкоз търсен Магелан,
че знамето ти чака някоя безименна планета...
Росинант пак тръска грива, рие камъни и пръст,
оседлан отново цвили - чака равен нему с ръст!
Ще го препуснеш ли да стигнеш сънувания хоризонт?

настоятелство с Протокол №
18 от 28.ІІ.1922 година , като
взе предвид големите заслуги на покойния жител на с.
Козарско Щерю Костадинчев,
който е помагал за постройката на прогимназията, грижите
му за развитието на селото в
образователното, възпитателното, стопанското и икономи-

зов и д-р Петко Главинов, от
листата на правителствената коалиция между Народната и Прогресивно-либералната партия. По време
на заседанията на Народното събрание той заедно
с Петко Главинов гласуват
против увеличаване пра-

ОПЪЛЧЕНЕЦ И ОБЩЕСТВЕНИК
от с. Козарско
ческото повдигане на селото,
и че по заслуги няма равен
в селото нему, то за увековечаване паметта му, реши
прогимназията да се наименува Козарска смесена
прогимназия „Щерю Костадинчев“.
През 1911 година Щ. Костадинчев е избран за народен представител в Петото
Велико народно събрание
/15.VІ.1911г./ заедно с Ангел Горанов, Крум Карагьо-

вомощията на цар Фердинанд, за което са мъмрени
от тогавашното правителство на д-р Стоян Данев и
Иван Гешов за нарушаване
дисциплината в парламентарната група.
Щ. Костадинчев взема
дейно участие и по въпроса
за изграждането на ж.п. линията Пловдив – Пещера.
Въпросът за свързването
на град Пещера с някоя
от гарите на междуна-

Аз не зная откога води началото – Първи октомври –
международен ден на възрастните хора, но това не е
толкова важно, защото този
ден още веднъж показва, че
хората от третата възраст не
са забравени.
С осигуряването не спира животът. Той продължава и носи радост на хората
от тази възраст! Шекспир
пише, че „Животът е велико чудо!“ А човек трябва да
цени това чудо, за да му се
радва до последния ден от
живота си!
В житейския си път човек
преживява разочарования,
радости и страдания. Ние
успяваме да научим много
неща с помощта на жизнения опит, натрупан през
младостта, зрелостта и старостта.
По какво си приличат
възрастните хора по целия
свят? Създавали са дом,
семейство, блага. Творили
са книги, пиеси, пътища,
сгради. Откривали са нови

светове. Раздавали са грижи, обич и любов! Така са
стигнали до есента на своя
живот. И на всеки от нас му
се иска да даде още нещо от
себе си...
Възрастните хора чакат
благодарност от семейството, от децата и най-много
от държавата, за която са се
трудили...
Човекът е щастлив, когато се виждат плодовете от
неговия труд! Според един
израз на Бенджамин Франклин „в пенсионирането
няма нищо лошо, но само в
случай, че то не се отразява
на вашата работа.“
Да бъде честит на всички
възрастни хора 1-ви октомври! Нека да свикваме като
живеем, да мечтаем! А нашето наследство на духа да
остане пример за по-младите от нас! Третата възраст да
бъде успешна!
Туй човечество - младо и
неопитно, просто зная, че не
може без нас!
Гена ПАВЛОВА

ПРЕД ПОРТРЕТА НА АЛЕКО
Ти гледаш замечтано от портрета,
надникваш сякаш в моя тежък ден
и ме познаваш, вгледан надалеко
по пътя ни с една комета осветен...
И питаш ме дали седя на крайна маса,
загледан в наглостта през синкав дим,
където Данко Хаирсъзина с нагласа
дрънчи с китарата пред сянка-властелин.
И питаш ме дали със зла насмешка
не подминава ме надменно завистта
и чака сгоден случай, та без грешка
да ми подложи динена кора?
Дали ограбен съм след всяко откровение;
в душата ми като във щайга зарзават
не бърка ли мерзавец с настървение,
зад гръб извадил лъскава кама?
Че днес отново жив светец е Юда
и подвиг е, че е предал Христос,
Щастливецо, ти пак ще си един сред луди,
ала ела, за ден бъди ни гост!
родната железопътна линия София – Цариград се
повдига още преди Балканската война. За първи
път за това се заговорва
през 1903 год., когато производството в селата около Козарско значително
се увеличило, и когато гр.
Брацигово запада икономически и търси начини
да се възмогне.
Тогава кметът на село
Козарско Щерю Костадинов свиква на 14.ІV.1903
год. събрание на което
присъстват и представители на околните села. Събранието единодушно взело решение да се поиска
от тогавашното министерство на труда да проучи
въпроса за прокарване на
ж.п. линия Кричим - Пещера. Но министерството не
отговаря на тяхното искане.
Когато Михаил Такев
става министър, той отново поставя въпроса гр. Пе-

щера да бъде свързан с
ж.п. линия, но държи това
да стане с Татар Пазарджик. С тази цел той внася
законопроект в Народното събрание. Във връзка с
този проект в село Козарско се провежда публично събрание с участието
и на представители от
околните села, на което
те протестират срещу този
законопроект и правят
предложение ж.п. линията
да минава през Кричим,
Куртово Конаре, Козарско,
Бяга, Брацигово, Пещера.
На 2.ІІ.1910 год. подобно
събрание се провежда и в
Брацигово.
Умира в разцвета на силите си през 1912 год. на
57 години в Пазарджик, но
е погребан в с. Козарско с
много почит и признателност към неговите достойни дела.
Димитър ПАВЛОВ
правнук на Щ. Костадинчев
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