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       Народно читалище „СВЕТЛИНА 1919” поставя 
началото на нова традиция създаването на вестник 
със статии и снимки подготвени от ученици, 
самодейци на читалището. 
 
     Актуални новини, спортни статии, интервюта, хумористични 
статии, забавления, вицове, ученическо творчество, бисери, 
кръстословици, лирика и други интересни рубрики.   
  
          ЧЕТЕТЕ : 
ЕКСКЛУЗИВНИ ИНТЕРВЮТА С 
КАНДИДАТ-КМЕТОВЕТЕ  ЗА СЕЛО АЛДОМИРОВЦИ……                                  
         /стр.5-стр.7/ 
   
ПЪРВИ НОЕМВРИ  
          ДЕН НА НАРОДНИТЕ                                                                  
    БУДИТЕЛИ !... 
 

 Много малко са държавите, които имат празник на 
духовността. Нека се замислим какви са причините 
България да има такъв ден. Той е посветен на делото 
на книжовниците, просветителите, борците за 
национално освобождение, радетелите, съхранили 
през вековете духовните ценности на нацията ни и 
нейния морал… 
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 ВАЖНИ СЪБИТИТИЯ ОТ МЕСЕЦ НОЕМВРИ…… 
 

 

  Будителите!  
 Тези отдавна прогледнали, разбрани или не, в своето време 
българи са направили най-свободният избор – да бъдат духовни 
водачи на своя народ. Те са били младостта на нацията, а 
достойните им дела – отражение на народния дух. Питаме се, има 
ли ги днес, но не се питаме винаги,  колко ли е бил трагичен 
животът на тези свещеници, учители, спомоществуватели на 
книгата или борци за достойна човешка свобода. Дано днес не е 
късно да усетим силата на тяхното страдание и дух, да отпием от 
чашата на тяхната мъдрост и да се преродим. 
 Будителите. Смутени от огромното човешко познание, още 
приживе те се превъръщат в мъченици на човечеството. Тъжни 
несретници ли са били те, търсещи в мрака пътя, по който да 
поведат народа си? .... 
 Път на първопроходци. 
Техният ден, честван за първи път през 1922 година, продължава 
да предизвиква размисли. 
 

В летописа на нашия народ необходимостта от пробуда и 
будителство възниква в най- ранните векове на историята ни. 

 
   хан Аспарух 

                                                        Нишката на будителската традиция      
           води до спомените в българския    
           апокрифен летопис за Испор цар.  
           Появата му отразява стремежа на   
                    наследниците на една велика  
           държава, каквато е била България,    
           по времето на хан Аспарух и   
           неговите приемници, към        
           освобождение. Всъщност, авторите 
на това и много още подобни съчинения, преписвачите на 
хроники и похвални слова, са първите народни будители. Те 
призовават чрез писаното слово към духовно освобождение.  
 
 
 



 3 

ВЕСТНИК  СВЕТЛИНА                                        20.10.2011г.  
 
 

 За истински народен будител считат днес редом с княз Борис 
Покръстителя и Енравота - Войн, който пръв в Плиска призовавал 
българите да приемат християнската вяра. 
 

 
    цар Симеон сред своите книжовници - худ . Д. Гюдженов 
 

Будителската традиция в годините  
на османското владичество по  
българските земи, изпъстрено 
 с периоди на брутално насилие, 
 превръща средновековните ни  
манастири в центрове на знание  
и народна пробуда.    

 Пътят извървян от радетелите 
 за народното ни просвещение и свяст 
 от Паисий Хилендарски, Софроний  
Врачански и техните следовници до 
 Георги Сава Раковски, Матей Миткалото 
 и Дякона Левски, Ботев  или Волов е 
 бил най трудният.  
Път на водачите, след които върви  
един оцеляващ и същевременно  
градящ нация народ. Но тези най- будни  
българи, истински духовни колоси поставят      отец Паисий Хилендарски 
силна традиция в две крепко свързани        
направления - будитеството на духа 
на народностната гордост и будителството към политическо 
освобождение. 
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      Този път довежда България до  
     Априлското въстание .....  и до     
     заветната Свобода от 3 март 1878г. 
     Но след разпокъсването на младата  
     свободна държава от европейските  
     монархии, новите будители имали      
     отново отговорна задача -  да   
     създадат нова морална и политическа  
     среда. В нея страданието отново   
     обединява народа с  градивен   
     национален устрем за общобългарско  
     Единение. 
   
                                                      доктор Петър Берон 
       

 
 Днес се обръщаме към миналото от позициите на хора от 
най- новото време. Когато се взираме в делата на достойните си 
предци, трудно приемаме, сякаш, призивите им за свобода, 
просвета и култура. Но заветите и традициите, създадени от тези 
свети люде, ще пребъдат като България и винаги ще 
предизвикват преклонение и вълнение. 

 

 Имената им – известни или по- малко 
известни, ще бъдат винаги много задължаващи. 
А делата им - забравени или незабравени, 
нашите БУДИТЕЛИ ще будят винаги надеждата 
на всички поколения - българи.  
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Интервю с кандидат-кметовете за село Алдомировци 
 

ТОДОР ПЕТКОВ 
 
1. Как ще убедите хората да гласуват за Вас? 
 -Преди две години не съм ги убеждавал, хората ми се довериха. 
Мисля, че през тези две години са разбрали, че работя за благото на селото. 
2. Какво ще направите, ако станете кмет на село Алдомировци? 
 -Изграждане на допълнително водоснабдяване, свързано с 
експлоатацията на пълния обем на новоизградения напорен резервоар, 
подмяна на ВиК инфраструктурата преасфалтиране  на основни улици и 
рехабилитация на останалите, изграждане на два парка, цялостно 
озеленяване на селото, почистване на коритото на реката, цялостен ремонт 
на читалище „Светлина 1919’, поставяне ограда на черквата, превръщане на 
Алдомировци в дестинация за селски туризъм и вилна зона и други……. 
3. Как преценявате до момента пред-изборната кампания в селото? 
 -Нормална  
4. Какви проблеми имат местните хора и как ще се справите с тях? 
 -Проблемите им са от различен характер- безработица, транспорт и 
т.н., но каквото зависи от мен и съвместно с общината ще се стремя да ги 
реша. 
5. Как ще решите проблема с безработицата в с. Алдомировци? 
 -Сам няма как да реша този въпрос, но с помощта  на общината и 
инвестиции се надявам да успея. 
6. Кой от кандидатите е Ваш сериозен опонент? Защо? 
 -Всички 
7. За или против сте купуването на избирателни гласове?  
 - Против, разбира се, защото е престъпление. 
8. Ако станете кмет на селото ще се подобри ли стандарта на живот на 
хората? 
 -За това ще се боря, както съм се борил през двете години, които 
управлявах селото. 
9. Какво ново включи Вашата партия в програмата си за управление 
по идея на местните? 
 -Развиване на училищната и читалищна дейност, изграждане на 
велоалея Алдомировци-Сливница, изграждане на екопътека в местността 
„Чешма”, зарибяване на водоемите и организиране на спортен риболов, 
изграждане на писта за офроуд и провеждане на ежегоден турнир, 
изграждане на стълбище от западния подход към Първи войнишки 
паметник. 
10. Смятате ли, че ще спечелите? 
 -Всеки от нас се надява.  
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СТОЯН ВАСИЛЕВ 
 

1. Как ще убедите хората да гласуват за Вас? 
 - Хората нямат нужда от убеждения, човек се преценява по 
делата. 
2. Какво ще направите, ако станете кмет на село Алдомировци? 
 -Решаване проблема с водоснабдяването, запазване на ОУ 
”ИВАН ВАЗОВ”, контрол и поддръжка на високо равнище на 
социално обслужване на жителите, подобрено автотранспортно 
обслужване, рехабилитация на улиците на селото, връщане на Първия 
войнишки паметник в 100-те туристически обекта, подпомагане 
дейността на НЧ „Светлина 1919”, подобряване централната част на 
селото……. 
3. Как преценявате до момента пред-изборната кампания в 
селото? 
 -Слаба във всички партии. 
4. Какви проблеми имат местните хора и как ще се справите с 
тях? 
 -Проблемите са им битови преди всичко, на първо място водата 
след това транспорта, здравеопазването е под всякаква критика и не на 
последно място липсват културни мероприятия. 
5. Как ще решите проблема с безработицата в с. Алдомировци? 
 -Трябва да има облекчение за местния бизнес, консултации по 
земеделски въпроси за отпускане на европейски средства. 
6. Кой от кандидатите е Ваш сериозен опонент? Защо? 
 -Господин Тодор Петков. Защото е от управляващата партия. 
7. За или против сте купуването на избирателни гласове?  
 - Естествено, че против всеки гласува по съвест. 
8. Ако станете кмет на селото ще се подобри ли стандарта на 
живот на хората? 
 - Със сигурност  ще се подобри. Аз ще изпълня обещанията си в 
предизборната листа. 
9. Какво ново включи Вашата партия в програмата си за 
управление по идея на местните? 
 - Организиране на времето на младите хора и връщането на 
Първи войнишки паметник в 100-те туристически обекта на България. 
10. Смятате ли, че ще спечелите? 
 - Естествено. 
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Кирил Гоцев 
 
 

1. Как ще убедите хората да гласуват за Вас? 
 - С идеи, честност и труд 
2. Какво ще направите, ако станете кмет на село Алдомировци? 
 - С наличния разполагащ ресурс-вода. Тя да достига до всяко 
домакинство. 
 3. Как преценявате до момента пред-изборната кампания в 
селото? 
 - Нормална и спокойна. 
4. Какви проблеми имат местните хора и как ще се справите с 
тях? 
 - Проблемите са много. Чрез анкети, изслушване и работа, 
защото проблемите на хората от селото са и мои проблеми. 
5. Как ще решите проблема с безработицата в с. Алдомировци? 
 - Чрез привличане на инвестиции директно за Алдомировци. 
6. Кой от кандидатите е Ваш сериозен опонент? Защо? 
 - Всички кандидати са достойни опоненти. 
7. За или против сте купуването на избирателни гласове?  
 - Против, защото това е престъпление. 
8. Ако станете кмет на селото ще се подобри ли стандарта на 
живот на хората? 
 - Това ще бъде приоритет на моята работа. 
9. Какво ново включи Вашата партия в програмата си за 
управление по идея на местните? 
 - Намаляване ръста на безработицата. 
10. Смятате ли, че ще спечелите? 
 - Всеки кандидат се надява. 

 
              
 
 
 
Кандидатът за кмет на село Алдомировци- Мирослав Кръстанов 
не пожела да даде интервю. 
 
 

Изготвил интервютата: Л. Арсова 
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Народно Читалище „Светлина 1919”, с. Алдомировци   
спечели проект по програма „Глоб@лни Библиотеки- България” 
за ИКТ оборудване. Този проект дава възможност на населението и 
гостите на селото да ползват безплатен интернет и да предоставя нови 
услуги, като копиране-0.10лв./стр., принтиране- 0.25лв./стр. и 
сканиране- 0.30лв./стр. 
 
 
Читалището кандидатства  
и спечели проект за допълваща 
целева субсидия от МК.  
Средствата по проекта ще бъдат  
използвани за попълване на  
библиотечния фонд с нови книги. 
 
 
 
През новия творчески сезон 2011/2012г. НЧ „Светлина 1919” стартира  
нови форми на обучение:  
 

• рисуване 
• модерни и мажоретни танци 
• английски език 
• латиноамерикански танци  

 
През този творчески сезон продължават своята работа танцов състав, 
женска вокална група и детска вокална група. Читалището набира 
нови  участници за тези самодейни състави. 
  
  ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 
   Нека продължим традицията на с. Алдомировци, което 
винаги е имало и ще има прекрасни самодейни състави, 
печелили много награди от национални и международни 
фолклорни фестивали!  
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                  ТАНЦОВ СЪСТАВ „МЕЛДИЯ” 
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Прогноза за времето - Октомври 2011 година 
 

Октомври месец, вече е типичен есенен месец. Прогнозата за времето през 
месец Октомври 2011 година е за малко по-топъл месец от нормалното, но 

само с няколко градуса. В началото на месеца се очаква наличието на 
повече валежи от нормалното за месеца. 

Нормалната средна температура през месец Октомври е 11-16 градуса, 
като прогнозата е този Октомври средната температура да е 13-17 градуса в 

равнините, 9-13 градуса по високите полета и 5-9 градуса се прогнозират 
по планините. Все пак, имайте предвид, че това е температурата за целия 
месец през денонощията. Според прогнозите, се очаква Октомври да бъде 
по-студен през първите 10-тина дни, а след това леко да се затопли. През 

деня, прогнозата за времето е за по-високи температури които ще откриете 
по-долу. 

Типично през октомври е засилването на ветровете от изток, като и тази 
година се очакват подобни ветрове. Паралелно с източните ветрове, севера 

ще започне да подухва през втората половина на месеца, което се 
прогнозира да доведе до спад на температурите. 

Като цяло, прогнозата за времето през Октомври, не е благоприятна 
за туризъм. На морето ще е хладно, а в планините облачно с чести 

краткотрайни превалявания. 
 

Прогноза за времето през месец Октомври по дни 
17 Октомври - 16 градуса 
18 Октомври - 17 градуса 
19 Октомври - 19 градуса 
20 Октомври - 20 градуса 
21 Октомври - 20 градуса 

   22 Октомври - 19.5 градуса 
   23 Октомври - 19.5 градуса 

24 Октомври - 18 градуса 
   25 Октомври - 17.5 градуса 
   26 Октомври - 17.5 градуса 
   27 Октомври - 17.5 градуса 

28 Октомври - 16 градуса 
   29 Октомври - 15.5 градуса 

30 Октомври - 15 градуса 
31 Октомври - 15 градуса 

 
                                                                                                   
  
 
  
 МЕНАНДЪР 


