брой 3– м.февруари, 2016г.
Посвещава се на село Соколаре и неговите жители. Издава се с цел
популяризиране дейността на кметство Соколаре, Народно читалище
„Н.Й.Вапцаров”- с. Соколаре, Пенсионерски клуб „Нов живот”с. Соколаре и филиал ЦДГ”Пролет”- с.Соколаре сред жителите на
селото и широката общественост на община Бяла Слатина.

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
В началото на календарната година 69 нуждаещи се лица от село Соколаре
получиха социална помощ под формата на индивидуален пакет хранителни продукти,
включващ 5 килограма брашно, половин килограм спагети, 2 броя компоти, 1 брой
конфитюр и 1 килограм леща. Помощите са осигурени от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица. С цел удобство на хората, пакетите се
раздаваха в клуба на пенсионерите. Макар и в скромно количество, социалните
помощи бяха една добра и навременна подкрепа за най-бедните и социално слаби
хора в Соколаре в разгара на зимния сезон. Хранителните продукти се раздадоха в найкратък срок от два работни дни от главния специалист на кметството – инж. Йошка
Цветкова и помощта на Бойка и Ивка от читалището при перфектна организация.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МАГНИТНИ ПРОДУКТИ
В пенсионерския клуб се проведе много полезна инициатива – среща с представители на
фирма, която рекламира и представя магнитни продукти с лечебно и профилактично действие.
Сведения за лечебното действие на магнитите съществуват отпреди 4000 години. Китайци,
египтяни, индийци, древни шумери, инки, маи, с помощта на естествени магнитни камъни са
лекували различни форми на белодробни заболявания, астматични пристъпи, заболявания в
костната система на човек, заболявания на нервна почва и доста други. Бащата на
съвременната медицина, Хипократ, е използвал магнити за намаляване на болката при
различни видове заболявания. Клеопатра, преди много години е носела на челото си не
диамант, не сапфир, носела е магнит, за да запази по-дълго време своята красота. По-късно,
специалистите в лабораториите на НАСА в САЩ доказали това твърдение на учените, като
разработили по специална и скъпа технология гъвкави биомагнитни ленти, които вшили в
костюмите на космонавтите. Тези ленти много точно симулират ЗМП. Тези специални
биомагнитни ленти, преминали през редица клинични изпитания бележат началото на
съвременната магнитотерапия.
Магнитното поле на Земята все повече намалява поради 3 основни причини, създадени от
самите хора, а именно: електричеството, бетона и желязото. Учените са установили, че сме
подложени на редица заболявания, близки до заболяванията на първите космонавти. Наричаме
ги "болести на цивилизацията", "болести на новото време" . Тези заболявания се дължат на
силно намаленото и продължаващо да намалява и да се изменя земно магнитно поле. Учените
са установили, че земното магнитно поле е четвъртия фактор за живот на Земята. Както
кислорода във въздуха, както слънцето, както водата, земното магнитно поле е еднакво
необходимо на всички живи организми. Учени и лекари са правили експерименти с растения и
животни, като напълно са ги изолирали от геомагнитното поле. Поставяли са ги в специални
изолационни камери, при естествена среда, нормални условия за живот, дори и такива удобства
за животните, като стърготини, мъх, дребни клонки. Растенията през първите 3-4 дни започвали
страшно бързо да растат. До около седмица увяхвали и умирали. Картината при животните е
още по-жестока. Дори и такива безобидни животни като хамстери, морски свинчета, зайци,
лишени напълно от действието на четвъртия фактор за живот на Земята, започвали да крещят,
да стават агресивни, да се нападат едно друго, увреждали се повечето им органи и системи,
включително и най-важната - централната нервна система, появявали се дори и злокачествени
тумори - ракови образувания. След 2-3 седмици умирали от нещо като лудост. Ето защо по
целият свят се предлагат различни магнитотерапевтични продукти – магнитни постелки,
магнитни матраци, магнитни колани, гривни, възглавници. Те се използват най-вече за
профилактика. Пирогов е казал: "Един процент профилактика е равен на 50% лечение". Много
по-лесно е да поддържаш здравия организъм здрав, отколкото да лекуваш вече болния
организъм.
Въпреки студа презентирането на магнитотерапията и магнитните продукти беше
интересно и полезно за присъстващите. Някои от тях си закупиха и отделни магнитни продукти.

БАБИН ДЕН
Традиция в нашето село е да се празнува Бабин ден. Самодейци от читалището изразително
пресъздават стария ритуал на къпането на бебе от местната баба- народна акушерка, която
дава и своята благословия на малкото дете. Младите булки поливат на бабата да си измие
ръцете и я даряват със сапун, нова кърпа и чорапи. Обредността през този ден е подчинена
главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните жени, които са
„бабували“ на родилките. Този празник е езически и идва от далечните праславянски времена,
но се е запазил и по време на Възраждането е бил изключително почитан. Днес Бабинден губи
доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-възрастните и е свързан с много смях и
веселие. Нашият „Соколарски Бабинден”протече в малкото салонче на читалището. Както
обикновено Бойка Цветанова беше водещата на тържеството, а Ивалина Стефанова
отговаряше за музикалното оформление. Музикален поздрав към присъстващите изнесе
певческа група „Соколина” с художествен ръководител Марин Митев. Организирани бяха
конкурс „Бабината питка” и весела викторина. Победителите в конкурса бяха наградени с
точилки и мая за хляб, а всички участници – с пакетче сода за хляб и рецепта за бабината
содена питка. Скъпи гости на празника бяха Наталия Костадинова – председател на сдружение
„Първи юни” – гр. Бяла Слатина, заедно със двама представители на екипа на сдружението –
Иван и Айлин. Всички присъстващи на събитието получиха по един брой от втория поред
информационен бюлетин „Соколаре”.

БЪРЗА ПИТКА СЪС СОДА
Необходими продукти: 600гр. брашно, 1 яйце, 1с. л. олио, 1 ч. л. сода за хляб, 500 гр. кисело
мляко, щипка сол, 50 гр. маргарин
Начин на приготвяне: От всички продукти се замесва тесто, без да се омесва много. Тестото се
изсипва в добре намазана с маргарин тава, отгоре се заглажда с мокра ръка, набожда се с
вилица и върху тестото се нарязва на парченца маргарина. Питката се пече на 200 градуса
около 40 минути.
Да Ви е сладко!

НОВО РЪКОВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА КООПЕРАЦИЯ
Земеделска кооперация „Единство” – с. Соколаре има нов председател. Това е
Митко Цветанов – улегнал мъж в разцвета на силите си, роден в Соколаре и работил
дълги години в същата кооперация като тракторист и комбайнер. Новият земеделски
ръководител познава до болка проблемите на своите колеги, както и проблемите на
всички местни хора и организации. Той е настроен изключително позитивно и е
отворен за диалог с други земеделски производители, с общината, кметството,
читалището, пенсионерския клуб и местното население. Митко има смели идеи и
иновативни планове. Има желание, сили и възможности да помага на всички. По
негова инициатива, управителният съвет на кооперацията вече е разрешил един от
основните проблеми на соколарчени, а именно заплащането на таксата на гробарите
при всеки смъртен случай. Тази непосилна за голямата част от населението сума, вече
ще се осигурява от местната кооперация. Предстои основен ремонт на сградата, в
която се помещават кметството, кооперацията и клуба на пенсионера. Ще се отвори и
новата фурна, чакана от хората толкова дълго време. Чудесно е, че в тези трудни
времена на безработица и ниски пенсии и заплати земеделска кооперация
„Единство” – с. Соколаре започва да изпълнява социални и благотворителни
функции. Това дължим на новия председател, на неговия прогресивен и хуманен
светоглед и доказва, че все още не са угаснали вечните общочовешки добродетели
като доброта, великодушие, справедливост, уважение и взаимопомощ.

НА ГОСТИ В БЪРДАРСКИ ГЕРАН
Читалището в с. Соколаре получи любезна покана
от своите колеги от читалището в с. Бърдарски
Геран за участие в традиционния фестивал
„ФЪРШАНГИ”. Фестивалът е създаден по инициатива
на читалище „Съединение-1923”. За банатските българи
Фършанги са 3-те дни на карнавално веселие от
последната неделя преди Великия пост до Пепеляна
сряда, в което всеки се преобразява в любим герои или
измислен персонаж. На този ден мъжете се обличат

в женски дрехи, а жените са с мустаци и бради.
Сред православните този празник е известен като „Заговезни”. Всяка година в Бърдарски геран
веселяците се събират за да изживеят вълшебството на карнавала. Освен многобройните
участници от селото, идват и гости от други населени места. Освен карнавал и хумористична
програма в салона на читалището, за фестивала е характерен и организирането на оригинален
базар на занаятчийски произведения, сувенири и местни банатски деликатеси. Гости от
Соколаре на Фършанги-2016г. бяха самодейци от читалището, които се включиха с 3
хумористични песни в празничната програма на фестивала. Те изживяха един незабравим ден
на веселие, закачки и много нови впечатления от банатския бит и култура.

ИРЛАНДСКО СЕМЕЙСТВО С 8 ДЕЦА СЕ ЗАСЕЛИ В СОКОЛАРЕ
Славка Христова от нашето село продаде къщата си в края на селото на младо
семейство от далечната Ирландия. Това са Шеймъс и Наоми О`Донован и техните 8
деца. Новите заселници са изключително интелигентни, симпатични и позитивни хора.
Децата им са възпитани и много задружни. Майката е учителка и сама ги обучава по
ирландска образователна програма. Кметицата посети многодетното семейство в
новата им къща, разговаря с тях с помощта на професионален преводач по телефона,
разходи се с ирландците до центъра на Соколаре и ги заведе в читалището. Там гостите
бяха посрещнати най-сърдечно от председателя на читалищното настоятелство инж.
Йошка Цветкова и библиотекарките Бойка и Ивка, които ги почерпиха с билков чай и
шоколадови бонбони. На децата раздадоха пъзели, играчки и енциклопедии за
животните, с които да се занимават, предложиха на родителите и по-големите деца да
ползват интернет в читалището винаги, когато пожелаят. Шеймъс и Наоми споделиха,
че България и малкото селце Соколаре много им харесват. В Ирландия животът им бил
труден. Затова решили да потърсят нови възможности и благодарение на „ИНТЕРНЕТ”
открили къща, която отговаря на изискванията им. Ирландското семейство разбра и
почувства, че в село Соколаре е добре дошло и може да разчита на кметството и
местните хора. Надяваме се, че за в бъдеще ирландците ще привлекат и други
семейства от тяхната страна, които да закупят къщи и да се заселят в село Соколаре и
да имаме възможност да опознаем техния бит и култура.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ: БОЙКА МИХАЙЛОВА – БИБЛИОТЕКАР
КЪМ ЧИТАЛИЩЕТО
Всички в село я познават: тя е винаги в центъра на
културния живот в Соколаре. Завършила е руска
гимназия
в
гр.
Мездра,
както
и
няколко
квалификационни курсове към национална програма
„Глобални библиотеки – България”. Ще я намерим в
библиотеката, на работното си място, където любезно и с
усмивка обслужва своите читатели. Бойка познава всички
книги от фонда на читалището, запозната е и с
различните предпочитания на любителите на хубавата
книга и умее точно и правилно да насочи и подпомогне
техния избор. Тя е изключително артистична и
талантлива и това се вижда на всеки празник,
организиран от читалището. Обикновено Бойка е
водещата на събитията, като успява на всяко мероприятие да намери точните думи,
които да достигнат до сърцата на аудиторията. Тя е един от най-активните самодейци
на читалището – с желание участва в певческите групи „Соколина” и „Нов живот”, както
се включва и като артистка в различни хумористични сценки. Със своята творческа
дейност Бойка има значителен принос в развитието на културния живот в с. Соколаре.

НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ
От първи март стартира програма за осигуряване на работа за младежи до 29
години, регистрирани в Бюрата по труда. От село Соколаре ще бъдат назначени на
трудов договор, на 8 часов работен ден, за 6 календарни месеци три лица. Това са
Цветан Георгиев Цветанов, Росен Кирилов Спасов и Елеонора Ангелова Русинова. Те ще
работят към кметството и ще изпълняват различни задачи, свързани с обществения
живот в селото. Тримата младежи подадоха пълен пакет документи за назначаване и
очакват в първия ден на месец март да бъдат на своя трудов пост. Пожелаваме им
успех в работата, да са трудолюбиви и дисциплинирани и да оправдаят оказаното им
доверие.
Схемата е финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на
Министерството на труда и социалната политика и ще се реализира на два етапа на
обща стойност 115 милиона лева.

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

ЖИВОТ
Какво си ти, живот, какво си –
прашинка в бурята, лъч звездна светлина?!
Защо си ти, живот, защо си –
да раждаш зрънцето, да даваш топлина?!
Защо летиш, живот? Не бързай, спри се –
да цъфнат пак усмихнати цветя!
Почакай – през годините върни се –
отново да изгрее радостта!
Че старост грозна чука на вратата
и иска да ни тласне към смъртта.
Кажи, живот, защо си толкоз кратък,
когато е безкрайна вечността?!

БАБА И ВНУЧЕТА
Седна баба замечтана,
с внуците на бас се хвана.
Кой ще стане призори,
та закуската да завърти.
Тъй се баба замечтала,
че си сладичко заспала.
А пък внуците едни,
сякаш с поглед се разбраха
и при първите лъчи,
бързо зъбки и очи, те измиха
и закуската приготвиха.
Ха-ха-ха, хи-хи-хи,
някак шеговито.

Автор: Даниела Нинова

Хайде, бабо, събуди се
и закуска похапни си.
Ахна баба изненадана
и си баба обеща –
да изпълни отзарана,
що на бас се хвана тя.
Автор: Величка Данова

ПЕСЕН ЗА СОКОЛАРЕ
Соколарски моми, мамо,
бели, хем червени,
бели, хем червени, мамо,
с китка закичени.
Припев:
Хоп- троп, хоп- троп,
хайде, хайде, хайде де,
бели, хем червени, мамо,
с китка закичени.
Ергените, мила мамо,
по сокаци одат,
по сокаци одат, мамо,
момите да пазят.
Булките им, мила мамо ,
тънко превързати,
тънко превързати, мамо,
с чембер забрадени.
Бабите им, мила мамо,
със сукман облечени,
със сукман облечени, мамо,
с колан превързани.
Автор: Марин Митев

