Брой 9 – м.август, 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.

СРЕЩА С АНИТА ТАРАЛАНСКА
В пенсионерския клуб „Нов живот“ се проведе вълнуваща среща с госпожа
Анита Тараланска – председател на Областната организация на хората с
увреждания в Перник и един от организаторите на републиканския
многожанров фестивал на хората с увреждания, който се провежда всяка година
в пернишкия квартал „Църква“. Тя дойде с мисията да връчи лично завоюваните
медали от певческата група с художествен ръководител Марин Митев на
десетото провеждане на фестивала. Посрещнахме я по стар български обичай с
прясна пита и шарена сол, както и със скромен подарък – саксия с красиви
декоративни рози. По една случайност същият ден баба Цанка празнуваше своя
рожден ден и осигури вкусна почерпка на присъстващите. Естествено срещата се
разнообрази с букет от любими песни в изпълнение на нашите певци и под
съпровода на акордеона на Марин Митев.

ПОДАРЪК ЗА ДЕЦАТА ОТ СДРУЖЕНИЕ „ПЪРВИ ЮНИ“
Нашите приятели от сдружение „Първи юни“ – гр. Бяла Слатина
зарадваха отново децата на село Соколаре, които са редовни посетители
на читалището със страхотен подарък – настолната образователна игра
„Кварталът“. С нея могат да играят група от 5 деца. Образователната цел
на играта е усвояване на знания и умения от подрастващите за
здравословен и отговорен начин на живот. Те попадат в различни
ситуации, в които освен, че се забавляват, се учат и на полезни неща като
пазаруване в магазина, пестене на пари, електричество и вода,
поддържане на семейното жилище и придобиване на важни житейски
умения. Нашите деца с желание посещават читалището и се включват
активно в полезната и интересна играта „Кварталът“. Благодарим на
сдружение „Първи юни“ за прекрасния подарък от името на децата,
читалището, кметството и цялото село!

НА ФЕСТИВАЛ В ТЪРНАВА
Певческата група от с. Соколаре с художествен ръководител Марин
Митев се представи отлично на общинския фолклорен фестивал „Ехо в родния
край – Георги Горелски“ и беше удостоена със специална грамота от инж. Иво
Цветков – кмет на община Бяла Слатина и председателя на читалището в
Търнава – Габриела Раловска. Фестивалът се проведе за четвърта поредна
година в село Търнава и носи името на родения в селото народен певец. Той
се утвърждава все повече и повече като значимо културно събитие на
територията на община Бяла Слатина, в което участват над 400 самодейци и
чрез което се популяризират едни от най-добрите песни на българския
фолклор. Организатори на фестивала са НЧ "Напредък 1898" и Кметство с.
Търнава. Провежда се под патронажа на Кмета на Община Бяла Слатина –
инж. Иво Цветков.

В КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
„Тайната на вечната младост е да научаваш всеки ден нещо ново.“
Соломон
Пенсионерски клуб „Нов живот“ – с. Соколаре е една от най-активните
организации в нашето малко село. Той отваря врати сутрин всяка сряда и всеки
петък от седмицата. По това време хората ходят за хляб, пазаруват и се отбиват в
клуба за чаша ароматно кафе или чай, за сладка приказка с добри приятели и
съселяни. Председателят на пенсионерската организация – Съдбина Вълчева
винаги посреща с широка усмивка възрастните хора. Чести гости в клуба са
кметицата на селото Даниела Нинова, председателят на читалището Йошка
Цветкова и библиотекарките Бойка и Ивка. Те подкрепят и подпомагат дейността
на пенсионерите, които се отличават с млад дух. Всички празници от календара
се празнуват съвместно с пенсионерския клуб, кметството и читалището. Ивка
винаги е на разположение и ако някой се нуждае, с удоволствие ще му измери
кръвното налягане или кръвната захар.

НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЗАЕТИ МЛАДЕЖИ ДО 29 ГОДИНИ
Много бързо изминаха шестте месеца заетост на тримата младежи Елеонора,
Цветан и Росен, които се грижеха за чистотата на село Соколаре. От първи
септември те отново ще бъдат на пазара на труда. Но с това не свършват
възможностите за труд на младите хора. Предстои стартирането на нов проект
„Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи до 29 годишна
възраст“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Търсят се
млади хора, които са отпаднали от училище, не са работили минимум 4 месеца
назад и не са регистрирани в бюрото по труда през последните 12 месеца. На
територията на община Бяла Слатина ще се проведе професионално обучение с
80 такива младежи по професиите „Помощник пътен строител“ и „Работник в
озеленяването“. След приключване на обучението те ще бъдат назначени на
работа за 6 месеца. Първият кандидат от село Соколаре за включване в
програмата е многодетната майка Милена Стефанова Миткова.

ПРЯСНО ИЗПЕЧЕН ХЛЯБ - ГОРДОСТ ЗА СОКОЛАРЕ
Село Соколаре се прочу из
околните селища с прясно
изпечения , вкусен и топъл хляб
на фурната на земеделска
кооперация „Единство“. Той се
приготвя от сръчните ръце на
хлебарките Тодорка и Тони, а
Мая учтиво го продава. Фурната
е оборудвана с най-модерна
техника,
осигурена
е
необходимата хигиена, спазват се всички изисквания по технологията на
приготвяне на хляба. Един хляб струва 65 стотинки без купон и е два вида – бял
и типов. Член-кооператорите го закупуват на 35 стотинки с купон. Работният ден
на хлебарките започва много рано – още през нощта, за да може хлябът да се
омеси, да втаса, да се опече. Най-вкусна е коричката, докато хлябът е още топъл.
Прави впечатление, че пред фурната редовно спират коли от съседните села, за
да си купят от прославилия се пресен соколарски хляб. Благодарим на
кооперация „Единство“ за тази придобивка, с която малко селища могат да се
похвалят.

СЕЗОННА РАБОТА В КОНСЕРВНА ФАБРИКА
Група от 10 човека от село Соколаре започна работа в консервната
фабрика в гр. Пелово. Това е една възможност за изхранване на техните
семейства, макар че условията на труд не са от най-леките. Работниците
пътуват всеки ден приблизително по 40 километра в едната посока.
Хубавото е, че разходите за пътя от гр. Бяла Слатина до гр. Пелово и
обратно се поемат от работодателят, а работниците заплащат само
превоза от Соколаре до Бяла Слатина и обратно. За работния ден имат
определена групова норма и свършват работа след приключване на
работния процес независимо от астрономическия час.

ЛЯТНО КИНО В ЧИТАЛИЩЕТО
НЧ“Никола Йонков Вапцаров – 1920“ – с. Соколаре организира за учениците,
които са в лятна ваканция две прожекции. Те се насладиха на българския филм
„Под игото“ по едноименния роман на класика на българската художествена
литература Иван Вазов. Този филм оказва голямо значение върху патриотичното
възпитание на подрастващите. Освен това се забавляваха и с детския
анимационен филм „Кърпичко, поднеси ми ядене“ по приказка на братя Грим в
чест на 230 години от рождението на Вилхем Грим. След прожекцията децата
изразиха своите впечатления от филмчето чрез рисунки и взеха участие в
образователната игра „Приказните листа“.

СОКОЛАРЕ ПРАВИ ЗИМНИНА
Нашата земя е плодородна и щедра и през месец август в градините на
стопаните от село Соколаре цари изобилие от чушки, домати, моркови,
патлажан, картофи, плодове. Богатата реколта е резултат на неуморен полски
труд – копаене, плевене, пръскане против вредители, поливане. На селските
трапези има разнообразни салати, лютики и манджи. Но сега е времето и за
усилената подготовка за зимата. Мазите се пълнят с буркани с лютеници, салати,
компоти, нектари, мармалади. Бабите учат младите как се правят консерви.
Жените разменят рецепти и се надпреварват да направят най-оригиналната и
най-вкусната зимнина.
РЕЦЕПТА ЗА БЪРЗА ДОМАШНА ЛЮТЕНИЦА














чушки - 3 кг
домати - 2 кг
патладжани - 1 кг
моркови - 700 г
лук - 2 - 3 глави
захар - 2/3 ч.ч.
оцет - 1/2 ч.ч.
червено вино - 1/3 ч.ч.
сол - 3 с.л.
олио - 1/4 ч.ч.
чесън - 1 глава
магданоз - 1 - 2 връзки
черен пипер

Приготвяне
Обелете патладжаните, нарежете ги на кубчета, посолете ги и ги оставете да се
отцедят. Междувременно нарежете останалите продукти на едри парчета, като
може да посолите леко доматите и да ги оставите на наклонена повърхност, за
да
отделят
част
от
излишната
вода.
Сложете всички продукти (без чесъна и магданоза) в голяма и дълбока тава,
поръсете със солта, захарта, оцета, виното и олиото и ги разбъркайте добре.
Покрийте с алуминиево фолио, но не плътно и печете на максимални градуси,
докато се изпари водата и зеленчуците останат само на мазнина. Отстранете
фолиото и добавете нарязания на филийки чесън. Печете още около 10 минути.
Поръсете с магданоз и пасирайте. Разпределете в бурканчета, затворете плътно
и варете 15-20 минути.

ПОЧИСТВАНЕ НА СМЕТИЩЕТО ДО ГРОБИШНИЯ ПАРК
По искане на кметицата на селото Даниела Нинова, община Бяла
Слатина изпрати техника за почистване на сметището до гробищния парк.
Независимо, че такова почистване се извършва периодично,
недобросъвестни граждани изхвърлят боклуци непосредствено до пътя до
гробището и замърсяват околната среда. Отново призоваваме отпадъците
да се изхвърлят в контейнерите и навътре в сметището. На нарушителите
ще се налагат глоби.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
Соколът – символът на Соколаре е благородна ловна птица, която
олицетворява слънцето, победата, свободата, силата и мъжествената
красота. Размерът му варира от дребни до средно големи видове,
окраската също е силно разнообразна. Соколите са считани за най-бързо
летящите птици. Населяват почти цял свят без Антарктида. Всички видове в
рода без изключение са типични хищници, плячката им варира от
насекоми до зайцевидни и патици. Някои от видовете ловят предимно
птици в полет, други нападат плячката си на земята. Типично за повечето
видове в рода е първоначално само да наранят с нокти жертвата си и след
това да я доубият с удар с клюна във врата. В природата на България са
разпространени 10 вида соколи, които са защитени от закона. Според
някои изследвания соколите се нареждат сред най-интелигентните птици.
Надали има някой в България, който да не е чувал за лова със соколи. Ако
през античността царската птица е орелът, то европейското Средновековие
превръща сокола в атрибут на аристокрацията. Ловът със соколи е
пренесен на стария континент от азиатските номади и се вплита в
ежедневието
на
европейските
дворове.
По това време ловът със соколи бил най-любимото развлечение почти на
всички царски особи, боляри и духовници. Едно от доказателствата за това
бил и фактът, че владетелите влизали със своите хищници в църкви по
време на богослужение, освен това птиците били хранени в манастири .

