брой 11 – м.октомври 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.

ПРАЗНИК НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
В младостта си ние живеем, за да обичаме; в зряла възраст ние обичаме,
за да живеем. - Шарл дьо Сент-Евремон
Месец ноември започна с отбелязването на празника на възрастните хора с
весело тържество в малкото салонче на читалището. Както винаги имаше добро
настроение, песни, танци и хора. В празничната програма се включиха
самодейците от певческата група с художествен ръководител Марин Митев.
Артистичната Съдбина Вълчева разсмя присъстващите в ролята на баба Цоцолана.
Най-ефектно беше състезанието за мис пенсионер, спечено от чаровната баба
Стефка, която получи символична корона за новопридобитата титла. Второ и
трето място получиха Цецка Юнова и Съдбина Вълчева. Званието „дядо на
годината“ завоюва Цветан Монов.

ЧИСТЕНЕ И ПРОДЪЛБОЧАВАНЕ НА ДОЛА

Народният представител Красен Кръстев и кметът на община Бяла Слатина
– инж. Иво Цветков изпълниха своето обещание пред жителите на Соколаре за
изчистване и продълбочаване на сухия дол, който прекосява селото. Докарана
беше тежка верижна техника и в продължение на десет работни дни бяхме
свидетели как обраслото с буйна растителност и пълно с боклуци дере
просветна, видяхме дъно, посипано с чакъл, дори водата в него се избистри. По
думите на хора, които живеят около дола, спадна нивото и на подпочвените
води в дворове и мазета. Така се разреши най-болният проблем на голяма част
от местното население. Благодарим най-сърдечно на г-н Кръстев и г-н Цветков
за спазеното обещание, за перфектно свършената работа и добрата
организация на работния процес.

РЕМОНТ НА ЦЪРКВАТА

Приключи ремонтът на църковния
храм „Свети Димитър“ – с. Соколаре.
Направено беше външно изкърпване и
боядисване, частична подмяна на
ламарини на покрива и боядисване на
куполите и кръстовете на покрива.
Ремонтните дейности се изпълниха от
строителна бригада от с. Галиче. Храмът
придоби приятен външен вид, превърна се в красива и приветлива сграда.
Средствата за ремонта са осигурени от държавата и общината – 5000лв. от
Комисията по вероизповеданията по настояване на народния представител
Красен Кръстев и 1000 лв - от общинския бюджет със съдействието на инж. Иво
Цветков.
Жителите на село Соколаре се радват на ремонтираната църква и се
гордеят с нея. Кметство Соколаре благодари на всички, които са допринесли за
извършването на ремонта – на Комисията по вероизповеданията, на община
Бяла Слатина, на църковното настоятелство и строителните работници.

ДИМИТРОВДЕН
На 26.10. българската православна църква
почита
паметта на Св. Великомъченик
Димитрий Мироточец - в разговорната реч
празникът
се
нарича
Димитровден.
Народният култ към Св. Димитър го
представя като по-голям брат-близнак на Св.
Георги.
Широко
разпространена
е
поговорката "Св. Георги лято носи, а Св.
Димитър - зима". Като предвестник на
зимата и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около
празника е една от най-големите Задушници. В народния календар празникът
на Св. Димитър бележи поврата в годишното време и началото на зимата.
Според поверията в полунощ срещу празника на Св. Димитър небето се отваря,
след което се очаква и първият сняг. Светецът се смята за покровител на
зимата, студа и снега. На 26 октомври завършва традиционният период - от
Гергьовден до Димитровден, за наетите сезонни работници - пастири и ратаи.
Затова и празникът на Св. Димитър се нарича още Разпус. На Димитровден се е
прието на трапезата да има ястия от птици и зеленчуци.
Димитровден е традиционен празник на църковния храм в с. Соколаре,
който носи името на светеца. Тази година на този ден кметство Соколаре
организира курбан за здраве и благоденствие на селото и местното население.
На събитието присъстваха кмета на община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков,
кмета на Соколаре – Даниела Нинова, общинският съветник Стефан Терзийски,
както и много жители на населеното място. Отец Галин извърши празнична
служба, хората запалиха свещици с надежда за по-добро бъдеще. Както на
всеки празник певческата група с художествен ръководител Марин Митев
поздрави присъстващите. В студения октомврийски ден топлата и вкусна
агнешка курбан-чорба, осигурена от община Бяла Слатина и осветена от отец
Галин, сгря хората не само физически, но внесе топлина и в душите им.

НОВО РАБОТНО МЯСТО В КМЕТСТВОТО
Към кметство Соколаре по регионална програма за заетост бе открито ново
работно място на длъжността „Общ работник“ за 6 месеца, на 8 часов работен
ден. На работа беше назначен Асен Огнянов Антонов – продължително
безработно лице от ромски произход. Асен е улегнал мъж на зряла възраст с
кротък характер. Неговите трудови задължения са свързани с осигуряване на
чистота на обществени места, отстраняване на дребни повреди и ремонти в
помещенията, товарене и разтоварване на материали и др. За сега новият
работник се справя безупречно с всички поставени му задачи.

РЕМОНТ НА КМЕТСТВОТО
В кметство Соколаре се извърши частичен ремонт – смяна на дограмата в
трите помещения, както и изкърпване и боядисване на кабинета на главния
специалист – инж. Йошка Цветкова. С поставянето на новата дограма в
помещенията стана по-светло и най-важното – по-топло. В заседателната зала
на кметството беше монтиран климатик. Целта на ремонта е да се осигурят подобри условия за качествени административни услуги на гражданите от
населеното място, както и да се икономисват средства за отопление през
зимата. Изкърпването и боядисването в стаята на главния специалист беше
извършено от общия работник на кметството – Асен Антонов, който се справи с
тази задача много добре. На всички направи впечатление, че той работи чисто,
старателно и отговорно.

СВАТБА В СОКОЛАРЕ
Лукреция Богданова и Здравко Илиев сключиха граждански брак на 26
октомври в кметство Соколаре. Ритуалът се извърши от кметицата Даниела
Нинова. Тя пожела на новата семейна двойка здраве, да се почитат и уважават
като най-добри приятели в живота. Това е първият граждански брак, който се
сключва в Соколаре през мандата на Даниела Нинова. Кумове на новото
семейство станаха Павлина Воденичарска и Томо Маринов.
След
тържествената церемония приятели и гости се почерпиха за здравето и
щастието на новото семейство. Лукреция и Здравко получиха много подаръци,
между които олекотени завивки, мобилен телефон, уред за готвене, луксозен
сервиз за кафе и др. Те благодариха на гостите за присъствието им на
тържеството и оказаното уважение. Надяваме се, че за в бъдеще ще има и
други смелчаци, които ще се решат да сключат брак в нашето село.

МЪДРИ МИСЛИ ЗА БРАКА
Щастливият брак е съюз на двама, които винаги прощават. – Робърт Куилън
Приятелството в брака е искрата, която запалва вечния пламък. – Фоун Уивър
Перфектният брак не е когато „перфектната двойка“ идва заедно. А когато една несъвършена
двойка се научава да се наслаждава на различията си. – Дейв Мюър

Бракът е като да гледаш цвета на листата през есента: непрестанно променящи се и позашеметяващо красиви с всеки изминал ден. - Фоун Уивър

ГОСТ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН:
Цветелина Нанкова – социален работник в
отдел „Социална закрила“ – Дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Бяла Слатина –
отговорник за социалните услуги в с. Соколаре
Госпожа Нанкова идва по график всеки месец в
кметството. Тя изпълнява различни социални
услуги на гражданите като даване на
консултации, приемане на декларации и
документи за отпускане на социални помощи,
връчва решения за одобрени помощи, прави анкети и др. Нашата социална
работничка е винаги усмихната и вежлива с хората като се стреми да им
помогне с каквото може. Работи и в добър екип с главния специалист инж.
Йошка Цветкова и кметицата Даниела Нинова.

БЛАГОДАРНОСТ ЗА КРАСЕН КРЪСТЕВ
Христина Катранова е учителка-пенсионерка от село Соколаре. Тя
благодари от сърце на народния представител Красен Кръстев и кметицата на
населеното място Даниела Нинова за съдействието да бъде настанена по
спешност в дома за стари хора в село Попица. Госпожа Катранова е
интелигентна, но тиха и скромна жена, останала вдовица, която получи
навременна помощ в един труден и изпълнен с лични проблеми момент от
своя живот. Тя пожелава на г-н Кръстев и г-жа Нинова здраве, много успехи и
все така да помагат на хората.

ЛИЧНО ТВОРЧЕСТВО

На леля Митка

Златна беше, златна си остана –
помагаш ми от оня свят дори!
Златна като тебе друга няма!
С любов и грижи всички ни дари!

Ти майчински отгледа ми децата,
беше мой добър приятел и упора.
За нас раздаваше се без отплата,
нямаше за теб почивка и умора.

Прости ми за това, че нямах време
и вечно бързах, бях заета.
Това сега тежи ми като бреме
и тъжно плаче ми сърцето.

Затуй написах тази песен
и вярвам, че от онзи свят ме чуваш.
И мойта обич ти поднасям,
и чакам във съня ми да гостуваш.
Автор: Даниела Нинова

