
УВАЖАЕМИ ДАРИТЕЛИ,
ДРАГИ СЪГРАЖДАНИ,
От името на община Стралджа и Инициативния 

комитет за изграждане паметник на Васил Левски 
в нашия град, поднасям своята  искрена и дълбо-
ка благодарност за участието Ви в дарителската 
кампания „Да бъдем българи!“. Вашата активна 
подкрепа помогна за осъществяването на една 
отколешна наша обща мечта, доказа готовността 
ни да бъдем заедно  в благородната кауза, даде ни  
сила и увереност, че с помощта на  горещи родо-
любци като всички  Вас  можем да осъществяваме  
и най-смелите си мечти. Такава благотворителност 
се измерва  не с дарените средства, а с човешка 
отзивчивост, съпричастност, благородство. Да си 
дарител днес означава не да имаш пари в излишък, 
а сърце, което тупти и за другите, означава да те 
интересува това, което се случва в околния свят. 
Вие, уважаеми дарители, отделихте от личните си 
средства и доказахте, че за да повярваш в доброто, 
просто трябва да започнеш да го правиш!

Благодарение   на Вас Стралджа вече   има  своя 
паметник-светиня с посвещение на Апостола, къ-
дето ще отдаваме почит и признателност към най-
великия българин, ще сверяваме любовта си  към 
род и родина, ще даваме  пример на децата си за 
уважение и преклонение пред героите на България.

Пожелавам Ви  здраве, сили и енергия, за да 
продължим да работим заедно да се случват повече 
добрини и онези чудеса, които ни правят хора с 
големи сърца. Благодаря Ви!

АТАНАС КИРОВ, КМЕТ 
НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
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Във връзка с провеждането на  дарителската 
кампания „Да бъдем българи!“ по набирането на 
средства за изграждане паметник на Васил Левски 
в Стралджа  кметът на общината Атанас Киров 
изпрати Благодарствени писма от името на об-
щината и на Инициативния комитет, организатор 
на кампанията,  до Николинка Стойчева Тенева, 
най-големия дарител, до народния представител 
Волен Сидеров, подкрепил щедро кампанията, до 
групата съветници от „Промяна“ и съветниците 
от ПП“ГЕРБ“, до Василка Куртева, заделила също 
не малка сума в подкрепа на благородната кауза. 

   С благодарност за дарените средства г-н Киров 
се обърна с топли думи и към всички стралджанци-
дарители за паметника:

Стралджа отбеляза тържествено Националният празник

ЕДНА СБЪДНАТА 
МЕЧТА

прОдължава На страНица 3

прОдължава На страНица 3

БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА
С официалната церемония по издигане знамената 

на РБългария, на общината и на ЕС в Стралджа  бе 
сложено началото на един грандиозен  празник, който 
обедини всички, създаде настроение, предизвика 
чувства на гордост и преклонение, възхищение и 
радост. За първи път общината организира подобно 
шествие. То бе водено от най-голямото Национално 
знаме в общината с размери 15/3м, изработено по 
идея на родолюбци от с. Джинот. По лична покана 
на кмета Атанас Киров специален гост на празника 
беше легендарния актьор, изпълнител на ролята на 
капитан Петко войвода, Васил Михайлов. Да спо-
дели празника в Стралджа пристигна и областния 
управител Димитър Иванов. 

По една или друга причина Стралджа ня-
маше място, където да изразява своята почит, 
преклонение и уважение  към най-великия бъл-
гарин Васил Левски. Днес мечтата на стотици 
и хиляди местни хора вече е реалност. Само 
преди година Инициативен комитет започна 
дарителска кампания за събиране на средства. 

В  Д е н я  н а  1 4 0 - г о д и ш н и н а т а  о т 
Освобождението на България от турско роб-
ство кметът на общината Атанас Киров и 
председателят на ОбС Живко Ангелов имаха 
честта да открият мемориала с посланието да 
приемем този ден като единение, сплотяване 
и решимост да работим тъй както ни завеща 
Апостола: “…да повдигнем и съградим Храм 
на правата свобода и да дадем всекиму своето“, 
да живеем и работим така, щото България да 
бъде нашата „чиста и свята република“. 

СТРАЛДЖА ПОСРЕЩНА СВОЯ 
КУМИР ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

Вълнуващо е да видиш на една ръка разстояние своя идол, 
любимия филмов герой, пресъздал на сцената  капитан  Петко 
войвода и още редица други велики българи. Разтърсващо е 
да чуеш гласът му, този незабравим бас,да почувствашзаедно 
с него бликащата   обич към България, да мълвиш думите на  
„Петко льо, капитанине…“ или покъртителната „Руфинка 
болна легнала“…

Стралджанци бяха трогнати, щастливи и горди, че Васил 
Михайлов беше гост на града на връх Трети март. Те аплоди-
раха своя кмет Атанас Киров, който излезе на сцената веднага 
след прочувственото изпълнение на „Аз съм българче“ от 
малкия Петър Костадинов, за да го поздрави. Искреното му 
обръщение и споделяне на дълбоките родолюбиви чувства, 
обзели всички присъстващи на площада, беше подадената 
ръка за представяне и на скъпия гост. „Два са поводите да 
бъда тук днес. Първият - невероятния кмет, който ме покани. 
Рядко съм срещал такъв патриот! И втория – празничния ден, 
който ни обединява, събира ни, свързва ни.“, обърна се към 
стралджанци легендарния актьор. 

БДИМ НАД ВСИЧКО СВЯТО!

С Ботевски плам, с Апостолска вяра

Откриване паметника 
на Васил Левски 

прОдължава На страНица 3
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Великият актьор, титанич-
ния войвода, капитанът на бъл-
гарския театър, кино и телеви-
зия, любимецът на българите 
Васил Михайлов, на Трети март 
бе гост на Стралджа по лична 
покана на кмета Атанас Киров. 
Той не само зарадва жители и 
гости на града, той им подари 
голямата си обич към България, 
зареди ги с онова, което нарича-
ме горещо  родолюбие. Трогнат 
от огромната народна любов  
гостът даде  своето интервю 
на в.“Стралджански вести“.

- Добре дошъл на Големия 
българин, на великия актьор! 
Радвам се да Ви посрещнем в 
Стралджа.

- Благодаря за гостоприемство-
то! Аз съм тук по две причини.  
Първата е невероятния кмет, 
който ме покани. От разговора 
разбрах, че сме от една кръвна 
група. Рядко съм срещал такъв па-
триот! И втората е самият празник 
Трети март, който ни обединява, 
събира ни, свързва ни.

-  Когато стралджанци нау-
чиха, че ще посрещаме Васил 
Михайлов в разговорите най-
често го определяха с думата 
„достоен“. Защо  според Вас?

- Помните 1994г. когато фут-
болният ни отбор ни обедини? Да, 
ние имаме нужда от случка или 
личност, които да ни събират, да 
ни обединяват. Може би защото 
днес повече са нещата, които ни 
разделят.

- Ролята Ви на капитан Петко 
войвода е безкрайно обичана 
от зрителите, незабравимо е и 
участието Ви във филма „Краят 
на песента“ , когато изпълня-
вате трогателно, със сърце и 
много страст „Руфинка болна 
легнала“.

- Споменахте Руфинка. До 
този момент не бях я чувал, а 
трябваше да я изпълнявам. Не 
можех да я намеря. Спомням си, 
че режисьора Милен Николов ме 
успокояваше: „Бе, не се притесня-
вай,  ще я махна!“ Хайтов я откри 
тази песен, един учител изпрати 
текста. Бай Георги Чилингиров 

я пееше тази песен. И докато я 
учех той плаче, аз пея…Научих 
я. И след филма като ревна този 
народ по песента…

- От кого наследихте дарбата 
да пеете?

- Баща ми, който е тракиец, 
родом от с.Мараш, Одринско,  
пееше „Богдане, Бог да те убие“ 
и „Димитър твари гемия“.

Имам и брат, който пееше 
много хубаво. Аз самия съм бас и  
исках да ставам оперен певец… И 
песента за капитан Петко войвода 
защо запяха българите? Вълнува 
ни, дава ни гордост! Затова.

- Не е само това, което пода-
рихте на България!

- Аз много обичам да  чета 
стиховете на Ботев и „Епопея на 
забравените“ на Вазов.  Искам 
да ги запиша безвъзмездно и 
да стигнат до всяко училище, 
читалище, община, до всеки 
българин. Защото имаме нужда 
от това. Имам и „Дивите разкази“ 
на Хайтов на диск, но никой не 
знае за това. 

- Как мислите, в днешното 
ни трудно време на изчезване 
ли е родолюбието?

- Не, това чувство няма да из-
чезне. Докато има българи! Може 
би затова са харесвани всички 
роли, които съм изиграл. Между 
тях са  хан Кубрат, хан Крум, дякон 
Левски, капитан Петко войвода, 
Панайот Хитов, Петко Каравелов, 
Стефан Стамболов… Много са. 
Мен,обаче, ме обижда факта, че  
днес 320 000 българи на възраст 
между 25-38г. не искат да работят,  

боли ме като нажежено желязо, че 
не искат да работят тези хора, не 
ги научихме да обичат земята си. 
А в миналото дядовците си с по 50 
дка земя са отгледали бащите ни 
и нас. Изпуснахме ги тези млади 
хора, не ги научихме на труд. А 
възпитанието в семейството е 
много важно! „Ако нямаш работа 
вземи теслата и един пирон забий 
в стената!“, така ме наставляваше 
баща ми. И е бил много прав! Аз 
от 6г. съм бачкал…И благодаря за 
това! Боли ме и за онези хиляди 
българи от турски произход, 
които принудително изгонихме 
от България, за другите хиляди 
млади българи, които принуди-
хме да избягат от България, за 
измрелите пенсионери, които 
някой ги трепе, за да им вземе 
пенсийката…Аз съм откровен 
и не мога да не говоря за това…

- Може би свободата днес 
променя и хората?

- Хубаво нещо е свободата, но 
голяма част сме свободни …да 
бъдем бедни, а само малка част 
– богати. Трябва да имаме закони 
и те да се спазват, от всички. Аз 
в своя живот съм се борил много 
за правата на артиста, за своя жи-
вот… По характер съм забързан, 
дори сприхав, зодия Овен съм. 
Ей така засилен съм се запътил и 
към 80-те… /Актьорът навършва 
80 г. на 6 април/. 

Чувствам се толкова свободен, 
защото аз съм си закона, мога 
всичко да приема и всичко да 
откажа. Не ламтя за пари. Инат 
съм! Но такъв ме обичат хората!

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ 
КЪМ ГЕРОИТЕ

Той излезе на голямата сцена завидно уверен и запя смело, вълнуващо. 
„Горда Стара планина…“Гости и жители на Стралджа останаха мирно, 
радваха се на детското старание, мислено повтаряха „Ще я бъде България!“

7 – годишният Никола Йорджев  ще запомни този празничен ден, ще  
се връща към него винаги когато има нужда от българска сила, от само-
чувствие и гордост. От този ден в малкото му сърчице винаги ще има 
място за една огромна любов към родината! И на Трети март винаги ще 
запява с ръка на сърцето „Мила, родино!“

Те бяха начело на шествието в 
Стралджа на Трети март. Те но-
сеха най-голямото Национално 
знаме в общината 15/9 м., тежко 
около 40 кг. Знамето е подарено на 
читалище“Изгрев 1958“  Джинот от 
местен патриот, който не желае да се 
споменава името му. Знамето, което 
е светиня както за самодейците от 
читалището, за всички жители на 
селото, за родолюбците от цялата 
община. За първи път то е изнесено на 
Арбанаси по време на Националния 
фолклорен събор „Болярска среща“. 

На  Празник на традициите в Джинот 
се разпъва в читалището. А сега на 
Трети март за първи път е показано 
и в Стралджа. Честта да носят све-
тинята имаха  Митко Митев, Милен 
Вълчев, Иван Иванов, Георги Иванов, 
Галина Костова, Живко Георгиев, 
Стамен Димитров, Калинка Иванова, 
Пламена Гицова.Особено горди и 
развълнувани, че са избрани да носят 
трибагреника бяха   и младите само-

дейци Данаил Митев на 14г., Габриел 
Костов на 13г. и Алекс Миланов на 17 
г. Единодушно е решението в групата 
на знаменосците да бъдат и децата 
Иван Иванов на 7 г., Александра 
Гицова на 10 г., Николинка Иванова 
на 5 г. и най-малкия Златин Гицов 
на 4 г. Всички облечени в народни 
носии, заредени с достатъчно гордост 
и  енергия, за да издържат на изпита-
нието. Браво, джинотци!

Шествието спря пред паметника на Трета българска армия, където бяха под-
несени венци и цветя на признателност. Множеството  премина по ул.“Хемус“ 
до парк „Младост“ където също бе отдадена почит през паметта на героите.

Блиц интервю с Васил Михайлов:

ЗА ПРАЗНИЦИТЕ, КОИТО НИ ОБЕДИНЯВАТ

140 години от Освобождението 
на България от турско робство

ЧЕСТТА ДА 
НОСИШ 
РОДНОТО 
ЗНАМЕ

Родолюбците от Джинот

ГОРДОСТ Е ДА ИЗПЕЕШ 
"МИЛА, РОДИНО!" 
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В началото на шествието беше 
и групата „Гайдари“ от Пловдив 
с ръководител Атанас Младенов, 
които , заразени от патриотичната 
тръпкана стралджанци, свириха 
със своите каба гайди, предизвик-
вайки сълзи на умиление сред мно-
зина. Десетки знамена се развяха в 
ръцете на деца, ученици, общински 
съветници, самодейци, граждани. 
Гордо над всички в ръцете на 

ученици от СУ“П.Яворов“се из-
висяваше легендарното Самарско 
знаме, копие на оригинала, редом с 
него беше и знамето на Априлското 
въстание. 

Едно уникално преживяване с 
българска  гордост и достойнство, 
с любов към родината и готовност 
да бъдем единни, да работим заед-
но за нейното по-добро бъдеще. 
Такива бяха посланията на всички 
участници в шествието за което  и 
природата помогна. Проливният 
дъжд сутринта отстъпи , минути 
преди шествието денят се изясни, 
за да грейне по-късно и мартен-
ското слънце. 

Всяка негова дума  стигаше до сърцето. И мнозина просъл-
зени споделиха, че  думите на Васил Михайлов за България, 
за миналото и настоящето на родината, за участта на младите 
и на пенсионерите, за надеждите и вярата, са ги развълнували 
дълбоко. Естествено народната обич преля в желанието всеки 
да се снима с героя, да го докосне, да му благодари.

Особено вълнуваща беше срещата на актьора с един от най-
горещите му почитатели. Иван Иванов, зам.кмет на общината, 
почтително се наведе и целуна ръка на своя кумир споделяйки, 
че от дете има желание да се ръкува с него. „Възхищавам се на 
всички герои, които изиграхте на сцената! Гордея се, че мога 
днес да ви поздравя за това!“ каза той.

Като подарък за духа приеха стралджанци гостуването на 
Трети март в града на емблематичната група „Грамофон“. 
Популярни у нас като групата подгрявала група „Любе“ и като 
издатели на компилация от песни с гласа на Висоцки. В Стралджа 
момчетата пяха от сърце – естествени, лъчезарни, изпълнени с 
вяра и надежда, които предадоха и на публиката. И на финала 
„Моя страна, моя България“, за да запеят всички  така пламенно 
както обичаме България. Благодарим ви „Грамофон“!

За стралджанци, които добре познават и обичат народния 
инструмент гайда, беше истинска изненада и  наслада да ви-
дят  група „Гайдари“ от Пловдив като  водачи на шествието за 
Трети март. И още с първите звуци всички участници останаха 
подвластни на това величествено изпълнение на момчетата под 
ръководството на Атанас Младенов.  Подобно събитие   не може 
да бъде забравено! Всеки участник в шествието имаше щастието 
да се усети част от непреклонния български дух и величие, да 
сподели вълнението си, да докаже родолюбивите си чувства, да 
ги предаде на децата си, на внуците си с увереността , че един 
народ, който танцува и плаче под звуците на гайдата, е богат и 
силен. И ще върви напред въпреки всички трудности.
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П о з д р а в я в а й к и  в с и ч к и 
присъстващи на откриването 
Гроздан Иванов, зам.кмет и 
председател на Инициативния 
комитет, благодари на всички 
дали своя принос за изгражда-
нето на паметника. 

Той спомена имената на 
Николинка Тенева, най-големия 
дарител, на народния предста-
вител Волен Сидеров, включил 
се в кампанията, на дарите-
лите- общински съветници от 
„Промяна“ както и на съветни-
ците от ПП“ГЕРБ“, на Василка 
Куртева и всички стралджанци 
към които кметът е изпратил и 
своите Благодарствени писма. 

Пред новооткритата све-
тиня бяха поднесени венци и 
цветя, а малките Елена Гочева 
от ДГ“Здравец“ и Антоний 
Рибаров от ДГ“М.Рубенова“ 
трепетно рецитираха стихове 
за Апостола. 

Гроздан Иванов,зам.кмет, 
председател на ИК за изграж-
дане на паметника:

„ Щ е  ц и т и р а м  Н и ко л а й 
Хайтов, който казва „Левски 
е еманация на българщината в 
най-висшата й форма.“ Левски 
е символ, светлина! Щастлив 
съм, че от днес една светлина 
в повече ще има в нашия град!“

Откриване паметника 
на Васил Левски 

СТРАЛДЖА ПОСРЕЩНА СВОЯ 
КУМИР ВАСИЛ МИХАЙЛОВ

С ПЕСНИ, КОИТО 
ВДЪХНОВЯВАТ

С Ботевски плам, с Апостолска вяра

ЕДНА 
СБЪДНАТА 

МЕЧТА

Малките рецитатори от формация „Слово“ с ръководител Димитър 
Стоянов се справиха чудесно с отговорната задача да рецитират пред гости 
и жители на града на Трети март. И ако подготовката на рецитала, изборът 
на стиховете, вдъхновението даде техния ръководител, то за изпълнението 
се погрижиха учениците, които грабнаха сърцата на публиката. Показаха, 
че са носители на живия български дух, а това е много! Браво!

КАБА ГАЙДИ ЗА 
ПЪРВИ ПЪТ ЗВУЧАТ 

В СТРАЛДЖА
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В началото на шествието беше 
и групата „Гайдари“ от Пловдив 
с ръководител Атанас Младенов, 
които , заразени от патриотичната 
тръпкана стралджанци, свириха 
със своите каба гайди, предизвик-
вайки сълзи на умиление сред мно-
зина. Десетки знамена се развяха в 
ръцете на деца, ученици, общински 
съветници, самодейци, граждани. 
Гордо над всички в ръцете на 

ученици от СУ“П.Яворов“се из-
висяваше легендарното Самарско 
знаме, копие на оригинала, редом с 
него беше и знамето на Априлското 
въстание. 

Едно уникално преживяване с 
българска  гордост и достойнство, 
с любов към родината и готовност 
да бъдем единни, да работим заед-
но за нейното по-добро бъдеще. 
Такива бяха посланията на всички 
участници в шествието за което  и 
природата помогна. Проливният 
дъжд сутринта отстъпи , минути 
преди шествието денят се изясни, 
за да грейне по-късно и мартен-
ското слънце. 

Всяка негова дума  стигаше до сърцето. И мнозина просъл-
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Доказаха го ученици и учители 
от СУ“П.Яворов“ Стралджа! С 
един богат и разнообразен концерт, 
в който взеха участие малки и 
големи. Вдъхновени, талантливи 
учениците  се изявиха като артисти 
и певци, като рецитатори и танцьо-
ри. И зарадваха публиката, която 
щедро ги аплодира. Концертът 
по случай 140-годишнината от 
Освобождението на България 
беше с благотворителна цел като 
събраните средства от билетите 
ще бъдат в помощ на нуждаещи 
се деца.

В последните дни родители изразиха безпокойството си от евентуално закриване 
на ДЯ“Калинка“ в Стралджа. Причината за това е видимо намалелия брой деца, 
посещаващи яслата. От двете групи на този етап са  останали по-малко от 20 деца, 
което налага нова политика от страна на общината.  Проблемът предизвика провеж-
дане на среща с персонала на ДЯ“Калинка“ където е обсъден варианта за една група 
и обособяване на Детска градина с яслена група. По този начин детската ясла ще се 
съхрани с възможност  отново, при достатъчен брой деца, да бъде самостоятелна с 
обичайните две групи.

На този етап проучването за бъдещето на ДЯ“Калинка“ продължава. Издирват се още 
деца, водят се разговори с родителите, някой от които изтъкват, че таксите са високи. 
Както общинското ръководство, така и ОбС, имат готовност да предприемат действия 
за дотиране  на яслените групи. Проблем се оказва и това, че детските градини законно 
приемат в своите групи деца под 3 г., което намалява броя на малчуганите в яслата. „Не 
би трябвало да има  тревога за съществуването на ДЯ“Калинка!“, категоричен е кметът 
на общината Атанас Киров според който общината ще направи всичко възможно за 
запазването й, за спокойствието на родителите и на работещите в яслата. 

Необикновен беше Трети март и 
в Маленово. Празничното настро-
ение започна с възрожденските 
песни, които огласиха селото. С 
очакване за интересно събитие към 
читалището се отправиха стари и 
млади. Организаторите от читали-
щето наистина изненадаха всички 
с представянето на „Радини вълне-
ния“ от „Под игото“ на Иван Вазов. 
Трепетно прозвучаха думите на 
г-ца Рада към децата. Албена Розева 
се справи чудесно с ролята и истин-
ски трогна зрителите. Нейните уче-
нички Божана Димитрова, Марта 
Тодорова, Доника Добринова, 
Доника Марчева, Даниела Гочева 
бяха не по-малко великолепни в 
изпълнението на ролите. Свой при-
нос за доброто представяне имаха 
и останалите артисти Станислав, 
Даниел и всички други, за които 
театърът беше повод не само да по-
кажат майсторско изпълнение, но 
и да засвидетелстват родолюбието 
си. Най-голямата награда за всички 
участници беше признанието на 
публиката, която ги възнагради със 
заслужени ръкопляскания и лични 
поздравления към всеки.

Ученици и учители от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа  
участваха в интересния и полезен урок по родолюбие на 

режисьора и актьора Искрен Красимиров. Основателят на проекта 
„Незабравимата България“и потомък на Ботевия четник Никола успя 
да спечели вниманието на децата  както със съвременното увлека-
телно  представяне  на историческите герои Софроний Врачански, 
Васил Левски, Христо Ботев, така и с рецитирането на стихове за тях. 
Стралджанското училище е едно от 500-те, които Искрен Красимиров 
вече е посетил и всяка среща  превръща в незабравима. Въодушевени  
на финала учениците възторжено скандираха  имената на Левски , 
Ботев  и лозунга „Да живее България!“ , снимаха се заедно с госта с 
обещание за нови срещи. 

Героят, пред който Стралджа се прекланя, вдъхновява и мотивира 
малката Тони Йорданова. Тя рисува поборника Панайот Хитов и пе-
чели награди за старанието. След успешното представяне в Конкурса 
посветен на 140 г. от Освобождението на Стралджа, Тони получи 
поощрителна  награда   и от Националния конкурс  на Плевен за 
детска рисунка „Освобождението“, който е включен и в календара 
на МОН. Образът на Панайот Хитов, така както го вижда малката 
художничка, ще бъде част от изложбата „Плевенска епопея 1877г.“. 
Заедно с всички останали рисунки творбата на Тони Йорданова ще 
остане във фонда на Дирекция „Военно-исторически музеи“ Плевен.

СУ“П.Яворов“
НИЕ ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ!

За сигурност в бъдещето на ДЯ“Калинка“ - Стралджа

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА

„Под игото“ в Маленово

„РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ“

В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“- Стралджа

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ 
С АКТЬОРА ИСКРЕН 

КРАСИМИРОВ

ТЯ РИСУВА 
ПАНАЙОТ ХИТОВ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ
На февруарското си заседание общинските съветници 

гласуваха единодушно предложението на кмета на общината 
Атанас Киров за предприемане действия по подготовката 
и кандидатстването на общината пред ПУДООС с проект 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Воденичане – 
ІІ етап“. Целта е чрез този проект общината да продължи 

започнатата подмяна на водопровода в селото, финансиран 
по ПРСР 2007-2013г., който приключи през 2015г. Новият 
проект предвижда реконструкция на 10 087 м. водопровод 
с което ще завърши и цялостното изграждане на водопро-
водната мрежа на селото. Проектът отговаря на една от 
основните приоритетни области  по Плана за развитие на 

Община Стралджа за периода 2014-2020г.
В хода на дневния ред бе утвърдена временна комисия 

по изготвяне предложения за актуализация на Правилника 
за отпускане на еднократни финансови помощи по решение 
на ОбС и постоянна комисия  за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Проектът на Агенцията по заетостта „Нова въз-
можност за младежка заетост“ по ОП“Развитие на 
човешките ресурси“  осигури обучение на 22 без-
работни от община Стралджа  на възраст до 29 г.  с 
основната цел да се обучат и да получат своя  шанс 
за работа. По схемата „Младежка заетост“  след 6-ме-
сечно обучение под надзора на опитни наставници 
17 от тях се квалифицираха като „озеленители“ и 
5 като „работници по поддръжка“. След успешно 

положен изпит  Иван Иванов, зам. кмет на общи-
ната, връчи на  младежите Сертификат за успешно 
преминато обучение с пожелание да се реализират 
на трудовия пазар. Проектът спомогна за създаване 
трудови навици у безработните млади хора давайки 
им възможност да открият своя професионален път, 
да добият самочувствието , че могат да бъдат конку-
рентноспособни. Междувременно общината отново 
ще наеме лицата за определен период.

ШАНС ЗА РАБОТА НА МЛАДЕЖИ

Темата на февруарската оперативка с кмето-
ве и км.наместници в Стралджа – питейната 
вода и състоянието на водопроводната мрежа, 
наложи  участието на Стоян Радев, управител 
на ВИК Ямбол и Тончо Саллаков, началник на 
дружеството в Стралджа. Още в своето въведе-
ние кметът на общината Атанас Киров подчерта 
необходимостта от обсъждане на този важен 
проблем като предостави на гостите списък с 
конкретни въпроси на кметовете за състоянието 
на ВиК мрежата по селата. Г-н Киров  информира 
присъстващите и за проведената в Ямбол среща 
с Малина Крумова, зам.министър на МРРС, къ-
дето е поставил въпроса за необходимостта от 
инвестиции в община Стралджа припомняйки, 

че главните довеждащи водопроводи  към селата 
са от 70-те години. Изтъквайки това като основна 
причина   за честите аварии и  липса на вода г-н 
Киров е дал за тревожен  пример състоянието на 
водоснабдяването в с.Джинот.

 За съжаление общината не отговаря на крите-
риите и  не попада в ангажиментите на прави-
телството  за реализация на проекти по ПРСР. 
Остава надеждата, че до края на годината ще бъде 
създаден фонд за финансиране изграждането на 
инфраструктурата във ВиК отрасъла в общини с 
по-малко от 10 000 души население. Според г-жа 
Крумова инвестициите във фонда ще постъпват 
главно от цената на водата, което определя и 
постепенното покачване на нейната стойност.

НА ВНИМАНИЕТО – ПИТЕЙНАТА ВОДА

Схема „Младежка заетост“

Втора среща с кметове и км.наместници

С проект по ПУДООС

Радостен е факта, че общината кандидатства с про-
ект пред ПУДООС за довършване ремонта на водо-
проводната мрежа в с.Воденичане. Остава проблема в 
Иречеково където районът е най-тежък. Авариите са 
всекидневни и само  благодарение бързата реакция на 
ВиК специалистите от Стралджа  хората не остават 
за дълго без вода.  Не беше подминат и въпроса по 
използване на питейната вода за поливане.
Стоян Радев и Тончо Саллаков търпеливо изслу-

шаха всеки от кметовете и км.наместници, които 
представиха проблемите си по места като не про-
пускаха да благодарят за добрата съвместна работа 
между община и ВиК. Това подчерта и г-н Киров 
изразявайки надеждата, че до края на мандата  както 
Воденичане, така  Зимница и Иречеково ще могат да 
се похвалят с по-добро и качествено водоснабдяване.   

ПАТРИОТИЧНО, 
ВДЪХНОВЯВАЩО И 

ГОРДО
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Трети март в Стралджа: 
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Доказаха го ученици и учители 
от СУ“П.Яворов“ Стралджа! С 
един богат и разнообразен концерт, 
в който взеха участие малки и 
големи. Вдъхновени, талантливи 
учениците  се изявиха като артисти 
и певци, като рецитатори и танцьо-
ри. И зарадваха публиката, която 
щедро ги аплодира. Концертът 
по случай 140-годишнината от 
Освобождението на България 
беше с благотворителна цел като 
събраните средства от билетите 
ще бъдат в помощ на нуждаещи 
се деца.

В последните дни родители изразиха безпокойството си от евентуално закриване 
на ДЯ“Калинка“ в Стралджа. Причината за това е видимо намалелия брой деца, 
посещаващи яслата. От двете групи на този етап са  останали по-малко от 20 деца, 
което налага нова политика от страна на общината.  Проблемът предизвика провеж-
дане на среща с персонала на ДЯ“Калинка“ където е обсъден варианта за една група 
и обособяване на Детска градина с яслена група. По този начин детската ясла ще се 
съхрани с възможност  отново, при достатъчен брой деца, да бъде самостоятелна с 
обичайните две групи.

На този етап проучването за бъдещето на ДЯ“Калинка“ продължава. Издирват се още 
деца, водят се разговори с родителите, някой от които изтъкват, че таксите са високи. 
Както общинското ръководство, така и ОбС, имат готовност да предприемат действия 
за дотиране  на яслените групи. Проблем се оказва и това, че детските градини законно 
приемат в своите групи деца под 3 г., което намалява броя на малчуганите в яслата. „Не 
би трябвало да има  тревога за съществуването на ДЯ“Калинка!“, категоричен е кметът 
на общината Атанас Киров според който общината ще направи всичко възможно за 
запазването й, за спокойствието на родителите и на работещите в яслата. 

Необикновен беше Трети март и 
в Маленово. Празничното настро-
ение започна с възрожденските 
песни, които огласиха селото. С 
очакване за интересно събитие към 
читалището се отправиха стари и 
млади. Организаторите от читали-
щето наистина изненадаха всички 
с представянето на „Радини вълне-
ния“ от „Под игото“ на Иван Вазов. 
Трепетно прозвучаха думите на 
г-ца Рада към децата. Албена Розева 
се справи чудесно с ролята и истин-
ски трогна зрителите. Нейните уче-
нички Божана Димитрова, Марта 
Тодорова, Доника Добринова, 
Доника Марчева, Даниела Гочева 
бяха не по-малко великолепни в 
изпълнението на ролите. Свой при-
нос за доброто представяне имаха 
и останалите артисти Станислав, 
Даниел и всички други, за които 
театърът беше повод не само да по-
кажат майсторско изпълнение, но 
и да засвидетелстват родолюбието 
си. Най-голямата награда за всички 
участници беше признанието на 
публиката, която ги възнагради със 
заслужени ръкопляскания и лични 
поздравления към всеки.

Ученици и учители от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа  
участваха в интересния и полезен урок по родолюбие на 

режисьора и актьора Искрен Красимиров. Основателят на проекта 
„Незабравимата България“и потомък на Ботевия четник Никола успя 
да спечели вниманието на децата  както със съвременното увлека-
телно  представяне  на историческите герои Софроний Врачански, 
Васил Левски, Христо Ботев, така и с рецитирането на стихове за тях. 
Стралджанското училище е едно от 500-те, които Искрен Красимиров 
вече е посетил и всяка среща  превръща в незабравима. Въодушевени  
на финала учениците възторжено скандираха  имената на Левски , 
Ботев  и лозунга „Да живее България!“ , снимаха се заедно с госта с 
обещание за нови срещи. 

Героят, пред който Стралджа се прекланя, вдъхновява и мотивира 
малката Тони Йорданова. Тя рисува поборника Панайот Хитов и пе-
чели награди за старанието. След успешното представяне в Конкурса 
посветен на 140 г. от Освобождението на Стралджа, Тони получи 
поощрителна  награда   и от Националния конкурс  на Плевен за 
детска рисунка „Освобождението“, който е включен и в календара 
на МОН. Образът на Панайот Хитов, така както го вижда малката 
художничка, ще бъде част от изложбата „Плевенска епопея 1877г.“. 
Заедно с всички останали рисунки творбата на Тони Йорданова ще 
остане във фонда на Дирекция „Военно-исторически музеи“ Плевен.

СУ“П.Яворов“
НИЕ ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ!

За сигурност в бъдещето на ДЯ“Калинка“ - Стралджа

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА И ЯСЛА

„Под игото“ в Маленово

„РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ“

В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“- Стралджа

УРОК ПО РОДОЛЮБИЕ 
С АКТЬОРА ИСКРЕН 

КРАСИМИРОВ

ТЯ РИСУВА 
ПАНАЙОТ ХИТОВ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА 

ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ
На февруарското си заседание общинските съветници 

гласуваха единодушно предложението на кмета на общината 
Атанас Киров за предприемане действия по подготовката 
и кандидатстването на общината пред ПУДООС с проект 
„Реконструкция на водопроводна мрежа в с.Воденичане – 
ІІ етап“. Целта е чрез този проект общината да продължи 

започнатата подмяна на водопровода в селото, финансиран 
по ПРСР 2007-2013г., който приключи през 2015г. Новият 
проект предвижда реконструкция на 10 087 м. водопровод 
с което ще завърши и цялостното изграждане на водопро-
водната мрежа на селото. Проектът отговаря на една от 
основните приоритетни области  по Плана за развитие на 

Община Стралджа за периода 2014-2020г.
В хода на дневния ред бе утвърдена временна комисия 

по изготвяне предложения за актуализация на Правилника 
за отпускане на еднократни финансови помощи по решение 
на ОбС и постоянна комисия  за противодействие на коруп-
цията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Проектът на Агенцията по заетостта „Нова въз-
можност за младежка заетост“ по ОП“Развитие на 
човешките ресурси“  осигури обучение на 22 без-
работни от община Стралджа  на възраст до 29 г.  с 
основната цел да се обучат и да получат своя  шанс 
за работа. По схемата „Младежка заетост“  след 6-ме-
сечно обучение под надзора на опитни наставници 
17 от тях се квалифицираха като „озеленители“ и 
5 като „работници по поддръжка“. След успешно 

положен изпит  Иван Иванов, зам. кмет на общи-
ната, връчи на  младежите Сертификат за успешно 
преминато обучение с пожелание да се реализират 
на трудовия пазар. Проектът спомогна за създаване 
трудови навици у безработните млади хора давайки 
им възможност да открият своя професионален път, 
да добият самочувствието , че могат да бъдат конку-
рентноспособни. Междувременно общината отново 
ще наеме лицата за определен период.

ШАНС ЗА РАБОТА НА МЛАДЕЖИ

Темата на февруарската оперативка с кмето-
ве и км.наместници в Стралджа – питейната 
вода и състоянието на водопроводната мрежа, 
наложи  участието на Стоян Радев, управител 
на ВИК Ямбол и Тончо Саллаков, началник на 
дружеството в Стралджа. Още в своето въведе-
ние кметът на общината Атанас Киров подчерта 
необходимостта от обсъждане на този важен 
проблем като предостави на гостите списък с 
конкретни въпроси на кметовете за състоянието 
на ВиК мрежата по селата. Г-н Киров  информира 
присъстващите и за проведената в Ямбол среща 
с Малина Крумова, зам.министър на МРРС, къ-
дето е поставил въпроса за необходимостта от 
инвестиции в община Стралджа припомняйки, 

че главните довеждащи водопроводи  към селата 
са от 70-те години. Изтъквайки това като основна 
причина   за честите аварии и  липса на вода г-н 
Киров е дал за тревожен  пример състоянието на 
водоснабдяването в с.Джинот.

 За съжаление общината не отговаря на крите-
риите и  не попада в ангажиментите на прави-
телството  за реализация на проекти по ПРСР. 
Остава надеждата, че до края на годината ще бъде 
създаден фонд за финансиране изграждането на 
инфраструктурата във ВиК отрасъла в общини с 
по-малко от 10 000 души население. Според г-жа 
Крумова инвестициите във фонда ще постъпват 
главно от цената на водата, което определя и 
постепенното покачване на нейната стойност.

НА ВНИМАНИЕТО – ПИТЕЙНАТА ВОДА

Схема „Младежка заетост“

Втора среща с кметове и км.наместници

С проект по ПУДООС

Радостен е факта, че общината кандидатства с про-
ект пред ПУДООС за довършване ремонта на водо-
проводната мрежа в с.Воденичане. Остава проблема в 
Иречеково където районът е най-тежък. Авариите са 
всекидневни и само  благодарение бързата реакция на 
ВиК специалистите от Стралджа  хората не остават 
за дълго без вода.  Не беше подминат и въпроса по 
използване на питейната вода за поливане.
Стоян Радев и Тончо Саллаков търпеливо изслу-

шаха всеки от кметовете и км.наместници, които 
представиха проблемите си по места като не про-
пускаха да благодарят за добрата съвместна работа 
между община и ВиК. Това подчерта и г-н Киров 
изразявайки надеждата, че до края на мандата  както 
Воденичане, така  Зимница и Иречеково ще могат да 
се похвалят с по-добро и качествено водоснабдяване.   



Дни наред децата от с.Джинот 
се събират в местното читалище и 
под ръководството на майки и баби 
изработват мартенички. Идеята е не 
само да се научат как се  създава кра-
сота, но и да си говорят за народните 

традиции, да получат информация от 
възрастните за легенди и предания, да 
усвоят народни техники за творчест-
во. „Децата са много ентусиазирани, 
те работят с огромно желание и когато 
видят как се ражда поредната марте-
ничка изпод ръцете ми, са доволни и 
горди от труда си!“, разказва Юлия 
Маджарова, председател на чита-
лището и организатор на детската 
работилница. По инициатива на чи-
талището в утрешния ден децата ще 
подарят на всички по едно от своите 
творения с пожелание за здраве.

Тя измерва своя живот с радостта 
от народните песни, които е изпъл-
нявала за хората, с удоволствието да 
помага на близки и познати със съвет, 
с жест, с неочакван подарък. Така 
както го може само тя – Ойка Пенева, 
народната певица, която всички оп-
ределят като „славеят на Стралджа“, 
дребничката кротка , блага  и винаги 
усмихната жена, от чиито ръце ни-

коя работа не убягвала. До днес тя 
не може да посочи броя на песните 
които знае, а ако започне да разказва 
за живота си сигурно и „Приказките 
на Шехерезада“ ще отстъпят. На 7 
март тази необикновена жена със 
силен народен дух навърши своите 
98 години. Само на крачка от стоте 
тя продължава да гледа напред и да 
дава пример как трябва да се живее 
достойно, предано и честно.  

Поздравителен адрес и подарък за 
талантливата стралджанка изпрати 
Атанас Киров, кмет на общината. 
Да поздравят обичаната и уважава-
ната самодейка в дома й пристиг-
наха членове на фолклорната група 
„Дълголетие“. По традиция домаки-
нята ги  посрещна  с  наздравица и с 
пожелание за нови  срещи. За пореден 
път Ойка Пенева  подари тихата си и 
добра усмивка и учудващо за годините 
запя своите любими народни страл-
джански песни. 

На 140-годишнината от Осво-
бождението на България,  Деня на 
жената и  първия ден на м.март посве-
тиха своя туристически поход  жените 
от Стралджа. Този път изборът падна 
на маршрут, който е изпълняван преди 
15 години.  С исторически места и 
природни забележителности в района 
на Дряново, където са Дряновския 
манастир, пещерата „Бачо Киро“,  
моста на Кольо Фичето. Интересно 
е преминаването по екопътеката с 
водопада „Сини вир“ и красотите 
на р. Андъка. В близост е и Габрово 
, а там също има много какво да се 
види. Близо 20 жени се включиха в 
похода и между тях имаше такива, 
които не са пропускали нито един от 
маршрутите както и млади, които едва 
сега започват да си пишат туристиче-

ската биография.  Водачи на групата 
отново бяха Кръстьо Златев, Йордан 
Николов и Станимир Кескинов. След 
преходите и почивката в хижа „Бачо 
Киро“,  последваха развлекателните 
часове с посещение на избраните 
места, разговори за историята, за 
красотата на природата, за необхо-
димостта човек да посвещава време, 
за да се порадва и да си отпочине 
от ежедневието. Вечерта дамите 
показаха своите кулинарни способ-
ности и  стралджански темперамент.  
Увлякоха и другите туристически гру-
пи- гости на хижата, за да се получи 
истинско  съвместно тържество. На 
масата стралджанки се представиха 
с  вкусни домашни специалитети, 
а на дансинга диктуваха темпото с 
народни и диско танци.
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Когато искаш да направиш добро винаги се намира начин. Водени от това 
твърдение трудолюбиви момичета от Лозенец под ръководството на Виолета 
Стоянова, секретар на читалището, се организираха в набързо спретната ра-
ботилница и започна  една истинска надпревара за  доказване на творчество. 
Сътворените сувенири – красиви и оригинални, ще бъдат изненадващите 
подаръци за всяка жена, участник в предстоящия  Осмомартенски купон. 
„Искахме да подготвим нещо, което да достави радост на лозенки. Тези жени 
многократно са  доказвали, че заслужават подобно внимание. Всички хубави 
празници, всички добри идеи в селото се осъществяват благодарение и с 
прякото тяхно участие!“ не може да ги изхвали  Динка Караиванова, кмет на 
селото. И умува какво още да добави, за да превърне Осми март в незабравим.

ОЙКА ПЕНЕВА 
НАВЪРШИ СВОИТЕ 

98 ГОДИНИ

БЛАГОСЛОВ 
ЗА ЗДРАВЕ 
И БЕРЕКЕТ

ТВОРИМ КРАСОТА

БАБА МАРТА 
ЗАКИЧИ ВСИЧКИ 
С МАРТЕНИЧКИ

БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ, РУМЕНИ, 
ЗАСМЕНИ!

Първо място в конкурса 
„Моята кукерландия“

ПОДГОТОВКА ЗА ДАМСКИя ПРАЗНИК

Талантливата Тони Йорданова, ученичка от СУ“П.Яворов“ Стралджа, 
е класирана на първо място , възрастова група V-VІІІ клас, в конкурса за 
най-добра рисунка на кукерска тематика „Моята кукерландия“ гр.Ямбол. От 
участвалите общо 221 творби от цялата страна 12-годишната Тони  успя да 
изпревари своите връстници и да докаже, че е най-добрата. Нейната рисунка 
е част от изложбата на 100-те отличени творби. Тони  е сред наградените и от 
ОбДК - Ямбол , конкурс „Кукерландия“,  раздел „Приложно изкуство“. Третото 
място й донесе допълнителна радост и мотивация да продължава да работи 
над себе си, да проверява възможностите си и на други конкурси и състезания. 

НАГРАДА ЗА ТОНИ

С НЕЖНОСТ РИСУВАТ 
ОРИГИНАЛНИ СУВЕНИРИ

На крачка от 100-те

В Лозенец 
по мартенски

Детска работилница в Джинот

Мартенско настроение 
в Недялско

Пожелания в ДГ“Здравец“

Докато разгневения Малък Сечко 
казва своето „Довиждане!“ с   дебел 
сняг  жените и децата от Воденичане 
се събраха край печките , за да под-
готвят традиционните  мартенички. 
Подредената изложба в НЧ“Просвета 
1928“ е доказателство за майстор-
ството, фантазията и желанието да 
подарят радост на всички в очакване 
на новия сезон. На Първи март заедно 
с поздравленията и пожеланията за 
здраве, плодородие и успехи всички 
ще получат мартеничка изработена 
с любов. Най-радостни , разбира се, 
ще бъдат децата които ще отговорят 
със стихотворения за Баба Марта и 
Пролетта.

Никакъв студ не попречи на  Баба 
Марта да  гостува на Лозенец и  да 
изпълни мисията си за даруване на  
всички с мартенички. Поруменяла и 
усмихната тя не само украси с  черве-
но-белите символи на пролетта малки 
и големи, но влизайки във всеки дом 
отвори вратата за радостта и щастието. 
„Да сте весели, здрави, усмихнати! 
Щастието да царува! Берекет да има!“ 
благослови  Марта, а лозенци й се 
радваха от сърце.  

Нито един от жителите на Недялско 
не остана без мартеничка. Баба Марта 
спря до  всеки дом с поздрави и поже-
лания за здраве и плодородие. Всяка от 
поднесените мартенички е изработена, 
за да достави радост на хората, да ги 
дари с нови надежди  в очакване на 
пролетта. От кметството съобщават за 
инициативата на по-младите да орга-
низират кукерски игри  на 10 и 11 март, 
когато в неделния ден предвиждат и 
представяне на един позабравен във 
времето местен обичай – „Насяване“. 

ТУРИЗЪМ ДО НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТА
Женски поход с посвещение на 140 г. от Освобождението

УСЕЩАНЕ ЗА ПРОЛЕТ
Баба Марта чука на вратата

Весел е днешният Първи март в 
ДГ“Здравец“. Децата са подвластни на 
настроението, което създават заедно 
с учители и възпитатели. Има песни 
и стихотворения, танци и веселба. 
Всяко дете получи своята очаквана 
мартеничка от Баба Марта с пожела-
нието „Да сме бели и червени, румени, 
засмени!“ И когато довечера се при-
берат у дома малките ще разказват 
за празника, ще искат да научат още  
подробности за него от мама и тати, от 
баба и дядо. За да пренесат традицията 
напред във времето.

ПАТРИОТИЧНО, 
ВДЪХНОВЯВАЩО И 

ГОРДО
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Трети март в Стралджа: 



Те са 5 и 6 годишни, но вече знаят кой е Левски, Ботев, 
Караджата… В навечерието на Трети март ,застанали прилежно 
до знамето на България, под портрета на Апостола, който само 
преди дни получиха като скъп подарък от общината,  малките 
патриоти от ДГ“Здравец“ рецитират стихове за свободата, 
за хайдушкия Балкан, за героите на България. Вълнуващо и 
предано! Браво, деца! Любовта към родината започва с такива 
стихове, за да не угасне никога!

Уважаема редакция,

Ние, жителите на с.Недялско, искаме чрез Вашия вестник 
да поднесем   най-искрената си благодарност към Ангел 
Ангелов, общински съветник и земеделски производител, 
който в тежките снежни дни се притече на помощ на кмет-
ството и общината и със своята земеделска техника лично 
разчисти всички улици не само в нашето село, но и пътищата  
до Богорово и от Войнишки разклон до Стралджа. Хвала на 
такива хора! Момчето не си даде никаква почивка. Работи 
както през деня, така и през нощта, не отказа да помогне на 
изпаднали в затруднение автомобили на пътя.

Благодарим сърдечно на Ангел! Нека е жив и здрав! Когато 
той е до нас се чувстваме по-спокойни и сигурни! Колкото 
повече хора като него, толкова по-голяма е надеждата ни, че 
утрешния ден може да бъде по-различен.

Група жители на с.Недялско
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ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ

ДЕН РОЖДЕН НА СВОБОДАТА

БЛАГОДАРНОСТ

Поетът на Бакаджиците, авторът на няколко стихосбирки, ро-
долюбецът-изследовател от Войника Янко Стефов е утвърден за 
член на СБП. На свое заседание от  м. февруари т.г. Управителния 
съвет е приел кандидатурата му, заедно  с тези на  още няколко 
изявени български  творци. Щастлив от новината Янко Стефов 
благодари сърдечно за признанието:“За мен този избор е чест, 
достойнство и отговорност. Стимул за нови творчески планове, 
вдъхновение и успехи. Присъединявам се към  гилдията сред 
безкрайно уважавани от мен литературни творци, което предиз-
виква усилията ми да бъда  между най-добрите.“

Янко Стефов е роден на 4 ноември 1941г. в с.Войника. 
Основно образование получава в родното село, а средно – в 
Ямбол. След казармата е приет в СУ където успешно се дипло-
мира със специалност“Славянска филология“ с профил „Полски 
език и литература. Работи последователно като журналист във 
в.“Народен другар“, секретар на Клуба на културните дейци в 
Ямбол, журналист в Пловдив. Следват почти 20 години работа 
в родното село като председател на читалището.

Автор на безброй публикации в регионалния  и централен 
печат. Издал е няколко книги, които намират добър прием сред 
читателите. Носител на не малко награди между които  плакет на 
общината  „Културен деятел“ и плакет на името на П.Кр.Яворов 
за принос в развитието на изкуството и културата в общината.

От две години е член на КБП, а сега и на СБП.

Традицията не може да се нарушава. Тя се изпълнява като 
закон. Поне в Стралджа е така. И влажното  време не попречи за 
организиране на поредния Тодоровден. Всички, които все още 
отглеждат коне, както и тези, които обичат това красиво животно 
излязоха , за да наблюдават кушиите и изложбата на амуниция. 
Познавачите далеч преди журито казаха тежката си дума за най-
добрата амуниция, разпознавайки почерка на майстора Ганчо 
Димитров. Първото място заслужено си поделиха  Кунчо Пенев 
Кунев и   Веселин Петров Шидерски, на второ място се нареди   
Атанас Йорданов Тончев, а на трето  Любомир Тодоров Иванов. 
Докато отличените дефилираха  пред множеството, за кушиите 
се подготвяха  13 ездачи, сред които и конете от база „Аспарух“ 
на Жельо Желев. Подкрепяни от почитателите си  и майсторски 
водени от жокеите,  в надбягването на 2000 м. най-добре се 
представиха  Велчо Георгиев Демирев  с кон Наско от с.Завой, 
Димитър Васков Рашев и Вихър Милчев Атанасов от Стралджа, 
които получиха Грамоти и парични награди от общината.

Янко Стефов, член на СБП

Трети март

140 години свобода

КУШИИ, НАСТРОЕНИЕ, НАГРАДИ…

Както в общинския център така и във всяко село на общината 
на Трети март бяха организирани поклонения пред паметни-
ците на загиналите. В училища, читалища и кметства имаше 
тържества на духа. Във Воденичане кметът Милен Ангелов 
поздрави съселяните си, поднесени бяха венци и цветя пред 
паметника. Във Войника дадоха пример  на децата как се по-
чита героизма, как се уважава история.  В ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа децата застанаха мирно със знамената на 
България. В Зимница рисуваха трибагреника. В СУ“П.Яворов“ 
представиха драматизация на събитията през 1878г. В Маленово 
театрализираха „Радини вълнения“ от „Под игото“. В Лозенец 
организираха един богат концерт, който събра селото. Изразиха 
признателността си към героите с поднасяне на венци и цветя 
пред паметника. Представителна група на с.Първенец взе участие 
в тържествата на връх Шипка и достойно представи общината. И 
в останалите села с организираните прояви изразиха всеобщите 
родолюбиви чувства.

ЖИТИЕ

И път звъни като тетива.
През времето лети стрела
И търси мойта полужива
Душа под тленните тела.

Едва докосва острието
Сърцето ми и бликва сок –
От корена на битието
Нагоре към плода висок…

…Прииждат гъсти върволици,
Ехти над пътя буйна реч.
И ето: в ясните зеници
Река просветва като меч.

И там – изпълнил цял простора,
Пренесъл родовия дух – 
Забива българския корен
Във времето кан Аспарух.

А жрецът гордо благославя,
Изправен в целия си ръст:
- Да бъде българска държава
Навеки върху тая пръст!
И както вечно е небето
Над мъдрия и стар Балкан,
Тъй вечно да е битието
На твоя род, ювигикан!...

Тодоровден в Стралджа

ПРАЗНИКЪТ 
В ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА



ПАТРИОТИЧНО, 
ВДЪХНОВЯВАЩО И 

ГОРДО
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Трети март в Стралджа: 
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