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Ден на народните будители
„ Невероятен празник имаме ние българите. На 1-ви
ноември почитаме своите Народни будители – онези
люде със съвести-камбани и огнени сърца. На 1-ви
ноември трябва да сме в час! В час по българска
свяст и национално достойнство“ .
С тези думи започна тържеството, посветено на
Народните будители в СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ с. Сатовча. Организатори бяха г-жа Катя
Камбова – ст. учител ЦОУД и Суадин Чолак –
учител по БЕЛ в училището.

Най-малкото заради това, че технологиите не ни
дават oпора, разбирателство и любов. Заслужена
почит на тържеството се отдаде на дългогодишни
учители, интелектуалци и общественици от селото.
В тържеството беше включена литературно –
музикална програма от подбрани стихове и
възрожденски емблематични песни като „Химн на
Народните будители“, ,,Къде си вярна, ти любов
народна“, „Хубава си , моя горо“, „Вятър ечи, Балкан
стене“. Клуб „Театрална работилница“ по проект
„Социално – икономическа интеграция чрез
интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование и работа на уязвими групи в община
Сатовча” в СУ „Св. св. Кирил и Методий»
с
ръководител Катя Камбова, направи своя първи
дебют пред публиката на тържеството.

От легенда публиката разбра, че в миналото
Будителите били наречени от народа Бели-ари – хора
на Бога и носители на светлина, в тяхна чест. От
тържеството си припомнихме за живота и делото на
едни от най- известните будители, които са се
борили за народна просвета и култура, за църковна
независимост и народна свобода.
Участниците от клуба представиха драматизацията
„Учителят – будител“. Възпроизведоха час по
изобразително изкуство като нарисуваха представата
си за учител. Представиха го като слънце с
разтворена книга, гълъб и с воден поток, напояващ
тревички и цветя по поляна. Присъстващите учители
и ученици бяха емоционално докоснати от
презентирането на рисунките от страна на артистите.
В съвремието гледната точка за будителите според
участниците в тържеството - ,, Будителите са хора,
които съумяват да запалят искрица на доброто,
желание
към
знанието
и
стремеж
към
себеизграждането.
Българските
съвременни
будители са тези, които ,,създават човеците‘‘. Тези
наши учители ни помагат да вървим по пътя за да
достигнем като истински и пълноценни хора. Дори
напредналите технологии не могат да заменят
учителя, който ни очаква в класната стая.
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Интервю с кмета на община Сатовча, д-р Арбен Мименов
Учениците от клуб „Журналистика и PR“ в
Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“,
проведоха интервю с д-р Арбен Мименов – кмет
на община Сатовча. Той с готовност се съгласи
да отговори на няколко въпроса, относно
настоящето и бъдещето на община Сатовча.

резултатът, който имам, е доста убедителен. Аз бях
доста притеснен, защото няма как всички да гласуват
за теб, и че може би отрицателния вот за 6-ти
мандат, ще бъде повече в квадратчето
,,Не
подкрепям никого!,,. Благодарен съм и задължен на
хората за тяхното доверие и подкрепа.
- Какво е нещото, което прави един кмет успешен
и уважаван?

Господин Мименов, как се чувствате като кмет,
избран за 6-ти мандат?
- Като кмет, избран за 6-ти мандат, най - вече в две
посоки: гордея се с избора, който имам, но не съм се
възгордял по никакъв начин. Това, че съм кмет вече
6-ти мандат, не ми дава основание да бъда по различен, именно в стремежа си да помагам на
хората, както съм го правил през всички останали
мандати. Това е моето верую - че трябва да бъда
постоянен и последователен през всички тези
години, които са минали и за предстоящите ми
четири години като кмет на община Сатовча. От
изключителна важност е хората да разберат, че
наистина последователността е заложена, дори и
като характер, а не е нещо, което е изкуствено и
манипулативно, защото може да излъжеш хората
един мандат, втори, трети и така, все някога ще
поддадеш. Като кмет вече 6-ти мандат, усещам, че
имам много повече ангажименти и задължения към
хората .
-Благодаря Ви за отговора! Смятате ли, че този
убедителен вот, с който спечелихте изборите, е
показател за добре свършена работа през
изминалите години?
- Вероятно да. За изборите започва да се говори
година и половина преди края на мандата, като се
посочват
кандидати,
намерения,
желания,
комбинации, истини, неистини и т.н. Преди доста
време забелязах, че хората коментираха следното:
„Този път няма кой да излезе, този път няма да има
друг кандидат, този път ще сте сам!,,. До голяма
степен повярвах на хората, защото се виждаше
искреност в очите им и си мислех, че е така, но не
съм спирал да се съмнявам, че няма да има и други
кандидати. За 6-ти мандат като кмет, смятам че

- Според мен, най - важното за един кмет е неговото
отношение към хората. Но другите кметове не
осъзнават това. Те предполагат, че определящото е
влагането на много инвестиции, и най - вече
помощта, която оказват на хората, но всъщност не е
така. Важното е до каква степен си близък с хората.
Например аз, не съм пропуснал празник на детската
градина и училището, защото уважавам труда на
всички. Винаги съм бил отговорен към
ангажиментите, които поемам. Опитвам се да съм
възможно по - близо до хората, като правя чести
събрания в населените места. Няма улица в
населените места, която да не съм посетил, и в
Плетена, Сатовча, Годешево, Осина, Крибул...
Смятам, че най - важното е хората да усетят, че си
отговорен към тях и че не ги лъжеш. Трябва да
бъдеш искрен и достоен човек. Не бива да даваш
обещания, които няма да спазиш. Съветвам ви да
бъдете отговорни и достойни, а не да лъжете и
манипулирате, защото това ще отдалечи и отблъсне
хората от вас. Доволен съм, че всеки ден пред
вратата ми има хора. Всяка администрация има
приемен ден, но при мен няма такъв, защото аз
приемам хора абсолютно всеки ден. Чувствам се
гузно, ако върна човек, който е дошъл от доста далеч
и му кажа, че днес не е приемен ден. Едно трябва да
е ясно, че аз не съм по - различен от никого, опитвам
се да бъда толерантен, отзивчив и добронамерен към
хората. Както се казва: „Пръв сред равните!“. Тоест,
хората избират един човек, който да ги води, да им
помага, да избира най - доброто за тях, а не да градят
мнение за него като за възгордял се или някой,
който е повече от тях.
Кои проблеми останаха неразрешени през
предходните Ви мандати, и как смятате да се
справите с тях?
-Аз съм много по - различен от останалите кметове,
защото не пиша предварително програма за мандата.
По - прагматичен съм и решавам проблемите
веднага. Поради това, много добре знам къде и
какви проблеми има. Вие може да сравните
съседните общини с нашата, като инфраструктура и
пречиствателни станции за питейни води. В нашата
община има девет пречиствателни станции за
отпадни води, а това го няма в никоя друга община
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наоколо. В нашата община таксите за смет и тези в
детската градина са най - ниските в цяла България.
Същевременно с това се стараем да предлагаме
качествена услуга, защото лично за мен, с найголяма важност са децата. Детските градини и
училищата са основният приоритет през цялото ми
управление, така че, ако има още нещо несвършено
там, ще положа усилия, за да го осъществя. Не съм
закрил нито едно училище в общината, а детски
градини има навсякъде, като във всяка детска
градина има кухня и контрол над нея. Ще обновим
детските площадки на всички детски градини, като
ще има нови люлки и пързалки. Ще се направят
ремонти на доста детски градини, ще се постарая да
осигуря всичко, което е нужно за децата, за да им е
възможно най - удобно. Ще се погрижим да
подобрим инфраструктурата. Например, в Сатовча
предстои асфалтиране на околовръстен път с
водостоци, канавки и подпорни стени. Това ще бъде
едно важно съоръжение, което
ще облекчи
движението по централния път. Ще се довършат
доста улици, някои ще бъдат преасфалтирани, а
целият ромски квартал ще бъде асфалтиран. Няма да
остане
населено
място
с
недовършена
инфраструктура. Полагаме изключително много
усилия и грижи да сме на ниво. Независимо, че сме
провинциална община, смятам че имаме доста голям
напредък, в сравнение с много други общини в
България.

Планирате ли нови проекти за развитието и
благоустройството на селото (общината), върху
които ще работите с Вашия екип?
- Имам екип, който постоянно следи
за
финансирането на проекти, които са допустими в
България и извън страната, защото с бюджета на
общината, не може да се направи почти нищо. Ако
кметът и екипът му не са амбициозни и постоянни в
търсенето на възможности за финансиране, нищо от
това, което виждате, не би могло да бъде изпълнено.
Следим абсолютно всички възможности за
инфраструктура, ВКА и за проекти в социалната
сфера. Ангажирали сме екип за социалната сфера, за
да може да сме полезни на хората. Ще
кандидатстваме в проекти за построяването на

домове за възрастни хора, защото много от
семействата са в чужбина и хората се притесняват,
че след време няма да има кой да се грижи за тях и
да им помага, така че ще положа усилия това да се
реализира, за да бъдат спокойни за бъдещето си.
По време на настоящия мандат ще разчитате ли
на помощ от партньори за осъществяването на
тези проекти?
-Без партньори, осъществяването на тези проекти ще
бъде
невъзможно.
Тези
партньори
са:
Министерството на финансите, Министерството на
околната среда, Министерството на земеделието,
храните и горите. Има Държавен фонд земеделие с
мярка 7. 2, като във всички тези институции трябва
да се кандидатства, защото без това действие няма
как проектите да бъдат одобрени. Тези, които са
ангажирани с тази дейност, трябва да следят много
сериозно изискванията на тези програми и кое дава
допълнителни точки за одобряването на проектите.
Трябва да дерзаеш, да се интересуваш и да бъдеш
последователен, за да успееш, защото няма труд,
който да не е възнаграден!
- Като реализирал се политик, какви съвети ще
дадете на младите хора, които биха искали да
тръгнат по Вашия път?...
- Отстрани изглежда много лесно да бъдеш кмет, но
това не е така. Много е неприятно, когато ви
приписват неща, които никога не сте чували и
правили, но това е рискът на политиката, на
професията. Като кмет, човек винаги трябва да е
много отговорен и да намира време за всички
ангажименти. Например, ако ви поканят на някакво
събитие, вие трябва да го посетите, за да уважите
организаторите на мероприятието. Трябва винаги да
сте на разположение на хората, а тези, които желаят
да тръгнат по този път, съветвам да са винаги
амбициозни, добронамерени, отзивчиви, търпеливи,
и най - вече винаги да намират време за хората, да
удовлетворяват техните желания, когато е възможно
и да се опитват да направят всичко по силите си за
подобрението на мястото, в което работят.
-Благодарим Ви! За нас беше удоволствие!

-
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Дейности на други клубове в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с .Сатовча по проект
“Социално - икономическа интеграция чрез интегрирани мерки за подобряване
достъпа до образование и работа на уязвими групи в Община Сатовча“
Клуб „Ромски танци“
Един от клубовете по проект „Социалноикономическа интеграция чрез интегрирани мерки за
подобряване достъпа до образование и работа на
уязвими групи в община Сатовча“ е клуб „Ромски
танци“ в който участват ученици от ромската общност
в с. Сатовча. Ръководител на клуба е г-жа Нели
Коемджиева

В клуб „Ромски танци” се изучават български и
ромски песни, танци, предания и легенди . Но
акцентът е поставен върху ромската общност.
Дейността е насочена от една страна към създаване на
условия за запазване на тяхната идентичност и от
друга страна – равния достъп в културния живот на
обществото. Стремим се да възпитаваме учениците в
дух на етническа толерантност, търпимост и
уважение към културата и ценностите на другите.
Клубът се провежда всяка сряда и петък и се
посещава редовно от много ученици, които се
чувстват отлично и танцуват неуморно, заедно със
своя ръководител. Този клуб предизвиква голям
интерес у всички ученици в училището, които обичат
танците и също се включват.

Целта на самия клуб е съхраняване и развиване на
културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда. Основен акцент
е засилването на връзките между образованието и
културата, за да бъде улеснено и подобрено
интегрирането на младите хора от ромската общност,
за разширяване на възможностите за придобиване на
нови знания и умения, необходими за активно участие
в обществения живот.

Най- трудно е за учителите по химия.
-Те знаят как да взривят или отровят
всеки малолетник, но се сдържат с
всички сили.

Хороскопът днес на ВСИЧКИ зодии:
През целия ден ще ВИ се СПИ…,
вечерта ЩЕ ВИ МИНЕ…

Училищни вицове

Изготвили вестника:
Ученици от клуб“ Журналистика и PR“ с
ръководител г-жа Зара Кавракова:

Единствената, която ми е
навита всяка вечер, е
алармата.

Александра Хвойнова; Гюлджан
Дзаганова; Илвие Коруасанова; Лора
Каптиева; Мира Арнаудова; Мирослава
Хаджиева; Нанси Хаджиева; Николина
Доспатлиева; Русалия Каптиева;
Снежана Шекерова
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