
email: s_vesti@abv.bg

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 27)   28. 10. 2014 ã. 

Всяка година по Ди-
митровден с.Зимница 
отбелязва своя празник. 

Традицията отново беше спа-
зена. И въпреки лошото време, 
зимничани изпълниха читали-
щето. Пътем всички се радваха 
на красивата дъга грейнала над 
селото като доказателство, че 
всички бури в живота могат да 
бъдат преодоляни и всеки път 
след лошото идва ред на до-
брото и красивото. Да споделят 
празника на зимничани в залата 
бяха Митко Андонов, кмет на 
община Стралджа, Иван Иванов, 
зам.областен управител, Мария 
Толева, зам.кмет, свещеник Бо-
рис от местната църква, както и 
общинските съветници Радина 
Петрова и Паруш Парушев.

Ñ Ïåñíèòå íà Òðàêèÿ è ÑòðàíäæàÑ Ïåñíèòå íà Òðàêèÿ è Ñòðàíäæà
Çèìíèöà ïðàçíóâà

Ïîâå÷å çà 
ïðàçíèêà íà 
ñòðàíèöà 2
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ДРАГИ ГОСТИ, 
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ЗИМНИЦА,
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Има някаква символика в това, че най-голямото село 

на общината отбелязва своя празник в най-богатия 
сезон. Присъщо на есента е да ни радва с плодовете и 
красотата си. Присъщо на зимничани е да откриват 
празниците в община Стралджа със своя Димитров-
ден. И да дават тон на едно заслужено настроение.
Ако разлистим страниците на историята ще нау-

чим много интересни подробности  за създаването и 
развитието на с. Зимница. Сигурен съм, че вие зимни-
чани, добре знаете това. Защото в домашната библио-
тека  на всяко семейство имате не само богат снимков 
материал, родови легенди, но и поне  една от книгите 
на родолюбеца Вълчо Куртев за родното село. От всеки 
ред на тази книга може да се усети патриотизма, же-
ланието за възход на селото. Днес вие сте тези, които 
дописвате тази история с делата си, вие сте тези, 
които  чертаете новия път на Зимница. Всички сме 
убедени, че селото има даденостите, възможностите,  
ресурса и желанието за промяна към добро. Остава 
да видим доказателствата за единение, а от там и 
видимите резултати за възхода, който всички желаем. 
Безспорно създадените  преди повече от 150 г.   класно 
училище и  църквата „Св. Димитър” са жалоните на 
селото, а  читалище ”Възраждане” е съхранителя на  
традициите и духът на  зимничани. Хората, обаче, са 
голямото богатство на този стралджански край. Те 
са тези, които определят облика на Зимница, те на-
лагат с труда си определението „земя на жито”, те 
са тези, които ще изградят и бъдещето. Като кмет 
на общината аз не само подкрепям всяка ваша добра 
инициатива, аз се радвам винаги когато от тук се 
появяват ползотворни идеи. И съм сигурен, че с нашия 
общ труд ще постигнем онова за което мечтаем. 
Нека, заедно с благодарностите към всички, които 

помогнаха за празничната атмосфера  в селото, в 
днешния празничен ден си пожелаем много здраве и 
радост във всеки дом!
Нека се почувстваме като едно семейство, което 

работи и живее за добруването на всички свои членове!
Нека бъдем достойни наследници на дедите си и да 

пазим традициите, които ни правят богати и силни!
Нека ни закриля Св. Димитър!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЗИМНИЧАНИ!

МИТКО АНДОНОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА  

Çèìíèöà ïðàçíóâà

„В навечерието на Ди-
митровден, нашия храмов 
празник, искам да изразя  
увереността си, че всички за-
едно, въпреки трудностите, ще 
направим повече за решаване 
проблемите на селото ни, за 
неговото развитие и добро бъ-
деще”, каза в поздравлението 
си кмета на Зимница Тенко 
Тенев и допълни пожелания 
за здраве, за все такава пред-
приемчивост и упоритост в 
делата. „Да вървим в един път, 
да гледаме в една посока, да 
посрещнем заедно утрешния 
ден, огласен с нов камбанен 
звън- незаглъхващия звън на 
нашата камбана”, добави той.

Обръщайки внимание вър-
ху  традициите на селото и 
желанието на зимничани да 
ги поддържат все така богати 
и ярки, към присъстващите се 
обърна и кмета на общината 
Митко Андонов. „Благодарим 
за грижите и вниманието към 
Зимница, благодарим за изра-
зеното желание и готовност 
за промяната на селото към 
добро” отговориха зимничани 
с благодарствен адрес към г-н 
Андонов.

С много обич и старание 
подготвиха и своя празни-
чен концерт зимничани. В 
навечерието на Димитровден 

организаторите – кметство и 
читалище „Възраждане-1926, 
със спонсорството на об-
щина Стралджа и местния 
родолюбец Стоян Проданов, 
те подариха на зимничани 
един прекрасен концерт, който 
стопли сърцата на публика-
та. Като начало на сцената 
се качиха малките танцьори 

от детската формация при 
ансамбъл „Златен клас”и за-
служиха ръкоплясканията.  
Певческата фолклорна група 
изпълни няколко обичани 
местни народни песни, за да 
последва програмата на ан-
самбъл „Златен клас”. С много 
настроение танцьорите, под  
ръководството на Валентин 
Ревански, изпълниха  любими-
те на зимничани танци. Още 
незаглъхнали аплодисментите  
щафетата пое талантливата и 
обичана странджанска народ-
на певица Жечка Сланинкова. 
С характерния диалект, богата 

мелодичност  и приятен глас  
певицата изпълни букет от 
народни песни, а зрителите 
се надпреварваха да й зас-
видетелстват обичта си. „Ка-
лиманко, Денко”, химнът на 
странджанци доказа таланта 
на певицата, а серията хоро-
водни песни вдигна настрое-
нието максимално. На сцената 

и в салона на читалището се 
извиха хора.  Свой принос за 
това имаха музикантите от 
оркестър „Странджа”, между 
които и стралджанския талант 
Красимир Петров. И това 
не беше всичко. Дойде ред 
на другата гостенка. Славка 
Калчева, чиито корени са от 
с. Чарда, сподели не само 
своя голям талант пред зим-
вичани, тя разказа спомени от  
детството си, свързани и със 
Зимница, с което трогна при-
състващите в залата.  Хитови-
те „Караджа дума Русанки”  и 
„Бяла роза” бяха поседвани от 

още много обичани песни на 
фолкдивата.

На Димитровден празнич-
ната камбана на храма „Св. 
Димитър” събра зимничани 
в църквата. Запалиха свещ за 
здраве, помолиха се Св. Дими-
тър да ги закриля и подкрепя 
делата им.

Îáíîâåíè óëèöè
В Общи-

на  Страл-
джа успеш-
но приклю-
чи  изпъл-
нението на 
п р о е к т и , 
финансира-
ни по Про-
грама „Рас-
теж и разви-
тие на реги-
оните”. Със 
с р е д с т в а 
осигурени 
от българ-
ското пра-
вителство  
приключи 
р е м о н т а 
на улици в 
Иречеково, 
Каменец и 
Н е д я л с ко 
като общата стойност на обектите  е  319 хил.лв. Ули-
ците са въведени в режим на ползване.

През седмицата  е приемателната комисия за новоиз-
градената улица „Свобода” в Стралджа, ремонтираните 
улици  „Яворов” и „Вълкана Стоянова”, както и за улица 
„Хан Аспарух” в Зимница. Общата стойност на строител-
ните дейности е  336 хил. лв. Качеството на изпълнение 
се гарантира от избраните фирми за строителен надзор 
и изпълнителите.

Третият проект по Програма „Растеж и развитие  на 
регионите” осигури  изграждането на новия Общински 
пазар в Стралджа, за който хората мечтаят от години. 
Текат последните строителни работи по обекта, а откри-
ването е насрочено за 8 ноември, Празник на Стралджа.

В навечерието на Деня на 
народните будители всички 
учители и възпитатели от 
ОУ ”Св. св. Кирил и Ме-
тодий” Стралджа получиха 
по един нов лаптоп. Идеята 
е  така да се улесни учебно 
-възпитателната  работа, да 
се разширяват познанията 
на децата, да се осигурява 

максимум информация за 
всеки от предметите и по-
стигане нужното ограмотя-
ване в рамките на основното 
образование.  Връчвайки  
новата придобивка, която е  
на обща стойност 15 хил. 
лв. осигурени  от училищ-
ния бюджет, директорът 
Дора Найденова изрази уве-

реността си за скорошно 
въвеждане на електронен 
дневник. 

Училището разполага с 
един много добре обзаведен 
компютърен кабинет. Почти 
всяка стая е оборудвана с 
мултимедия и бяла дъска. 
Добрата постоянна и на-
стойчива работа на педаго-

зите дава своите резултати. 
Заедно с физическото въз-
питание учениците посочват 
като любим предмет „ин-
формационни технологии”.

В ОУ ”Св. св. Кирил и 
Методий” Стралджа се учат 
близо 500 деца, които са пре-
димно от ромските квартали 
на града.

Ëàïòîï çà âñåêè ïåäàãîã
Ïðåä âúâåæäàíå íà åëåêòðîíåí äíåâíèê
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ОБЯВА
Продавам гарсониера в гр. Стралджа, ул.”Хемус”, 

бл.1, ет.3 с таванска стая и мазе, цена по споразуме-
ние, тел. за връзка 0878905948

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

Десетина дни преди Праз-
ника на Стралджа съветниците 
ще проведат едно доста нато-
варено заседание. В дневния 

ред , утвърден от председателя 
Атанаска Кабакова, присъст-
ват 24 точки, което през този 
мандат се оказва максимум за 

ОбС –Стралджа.
В началото кметът на об-

щината Митко Андонов ще 
внесе докладна записка относно 

Ïðåäïðàçíè÷íî çàñåäàíèå Ïðåäïðàçíè÷íî çàñåäàíèå 
íà ÎÁÑ – Ñòðàëäæàíà ÎÁÑ – Ñòðàëäæà

проектобюджет 2015 и бюджет-
на прогноза 2016 и 2017 г. На 
обсъждане ще бъдат подложени  
отчет на кмета за управление на 
общинските горски територии 
и информация за нивото на из-
пълнение на проекти на община 
Стралджа по ПРСР 2007-2013г. 
и ПТС България – Турция . 
Очаква се утвърждаване акту-
ализация на Наредба № 5 за 
определянето и администрира-
нето на местните такси и цени 
на услуги. Част от дневния ред 
е и предложение за предоста-

вяне на общинска земеделска 
земя на читалища от общи-
ната, одобряване на годишен 
план за ползване на дървесина 
от Общински горски фонд за 
2015г. Г-н Андонов ще запознае 
съветниците  с писмо на АПИ 
и информация за проект „Реха-
билитация и реконструкция на 
път ІІІ-707”. В своя докладна 
записка г-н Андонов ще напра-
ви предложение за включване в 
натуралните показатели за 2016 
г. разкриването на социална ус-
луга „Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора”, като 
държавно делегирана дейност.                                            
Предпразнично  съветниците  
ще обсъдят и предложението на 
кмета Митко Андонов за оказ-
ване заслужено признание на 
двама стралджанци. По повод 
105г. от рождението на  проф. 
Панайот Панайотов е предложе-
нието  за удостояване с Плакет 
на името на П. Кр. Яворов. На 
обсъждане ще бъде подложено 
и предложението за присъждане  
звание „Почетен гражданин на 
Стралджа”  на Пеньо Маринов.

Ïðîâåðêà íà 
ñíåãîïî÷èñòâàùàòà òåõíèêà
По заповед на кмета Митко Андонов комисия предсе-

дателствана от Иван Георгиев, зам. кмет и членове Иван 
Малински, ст. специалист в отдел ТСУЕ, Илия Илиев, 
ст. специалист ОМП и ГЗ, инсп. Дончо Стоянов, ПП към 
РУ Полиция – Стралджа ще извърши проверка на място 
за готовността на снегопочистващата техника на фирма 
„Хемусстрой ООД” с. Зимница за зимно поддържане на 
ІV -класна пътна мрежа на общината за сезон 2014-2015. 
Констатациите ще бъдат описани в протокол, който ще 
се предостави в ОУ „ПБЗН” Ямбол.

Проверката е в изпълнение заповед на областния 
управител и съгласно Закона за защита при бедствия 
и аварии.

Çà ïîæàðíàòà áåçîïàñíîñò
На прага на зимата в общината предстоят  задъл-

жителните инструктивни съвещания с кметове и км. 
наместници с цел осигуряване пожарна безопасност на 
обектите в района през новия зимен период. В изпълне-
ние заповед на кмета Митко Андонов  кметовете и км. 
наместници, ръководителите на фирми, директорите 
на учебни заведения  трябва да определят  вида, броя  
и отговорниците за отоплителните уреди и да изградят 
комисии, които да извършат проверка на техническата 
изправност и пожарна обезопасеност на отоплителни-
те уреди, коминни тела и ел. инсталации. Резултатите 
и констатациите да се опишат в протоколи , които да 
се предоставят на РС ПБЗН – Стралджа до 30 октом-
ври.  Част от техните задължения е и провеждането на 
инструктажи по пожарна  безопасност  с целия личен 
състав на обектите във връзка с есенно- зимния цикъл.

Заповедта задължава  контейнерите за сметосъбиране  
да се поставят най-малко на 10 м.  от сгради, паркинги  
и други пожароопасни обекти. Особено внимание да се 
обърне върху изхвърлянето на негасена сгур от печките 
с твърдо гориво.  Стриктно да се спазва  изискването за 
изключване на ел. напрежението след приключване на 
работното време в складове, търговски , производствени 
и др. пожароопасни обекти. 

Традиционно по това време предстои организирането 
на групи за гасене на пожари заедно с определяне сиг-
нал за оповестяване, сборно място, МПС за извозване 
и вид на подръчните противопожарни уреди.  Част 
от предзимната подготовка е зазимяването на всички 
противопожарни уреди в обектите, а противопожарните 
водоеми, хидранти да се приспособят за водочерпене 
при зимни условия.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен 
на Ст. Тенев, гл. инспектор на РС ПБЗН – Стралджа 

0878 508 773 
продава ИЗГОДНО  двустаен апартамент, 64 кв.м. в Ям-

бол, ул.”Граф Игнатиев”.

Използвайки хубавите есен-
ни дни,  изпълнителите на 
проекта „Първоначално зале-
сяване на неземеделски земи” 
работят по  активната почво-
подготовка в района на Мара-
ша. Територията, предвидена 
за залесяване, се почиства от 
храстовидна растителност, за 
да последва терасирането на 

терена и през пролетта самото 
засаждане на новите дървесни 
видове. 

Съгласно проекта  по ПРСР  
на обща стойност 58 000 лв. 
общината ще  осигури залеся-
ване с черен бор на площ 158 
дка. Територията се намира 
в непосредствена близост до 
хижа „Люляк” и ловния заслон.

Ïðåäçàëåñèòåëíà 
äåéíîñò

Ðàáîòíà ñðåùà
Представители на  ЦДГ ”Мати Рубенова” и 

ЦДГ”Здравец” и филиали, както и  педагози  от  под-
готвителните групи при ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 
Стралджа взеха участие в годишна   работна среща. 
Тя бе посветена за обсъждане  на новата програма  в 
учебно-възпитателната дейност на детските градини. 
Представяйки  документа    старши експерт по преду-
чилищно възпитание   към РИО Ямбол Татяна Славова 
обърна внимание върху това, че  акцента в  програмата 
е работата с родителите, което предполага по-сериозни 
контакти  и включване на родителите в педагогическия 
процес.

Срещата завърши с обсъждане на конкретни въпроси 
от ежедневната работа на учители и възпитатели. 

Íîâè àïàðàòè 
Ново  по -

пълнение  с 
медицинска 
апаратура има 
Центъра  за 
социална ре-
хабилитация 
и интеграция 
в Стралджа. 
О б щ и н а т а 
фи н а н с и р а 
закупуването 
на масажор за 
крака и гръб „Медисана”, който е форма на „Шиацу”-
масаж. Според социалните работници, уредът е необ-
ходим за потребителите, тъй като подпомага релакса-
цията, подобрява кръвообращението, има рефлекторна 
дейност. Използва се активно при остеопорози, цервико 
- артрози и полиневропатия.

Вторият новозакупен апарат е интензивно- проник-
ващ масажор. Предназначен за проникващ масаж на 
врата, раменете и гърба, той  се прилага  за подобряване 
на кръвообращението. Има три режима на програма 
за различни цели на лечение и вече се приветства от 
потребителите. Използва се успешно за релаксация, 
при гръбначни изкривявания, радикулит, лумбаго и др.

Îáó÷åíèå íà ÷åðâåíîêðúñòöè
135 ã. îò ñúçäàâàíå íà ßìáîëñêà ÷åðâåíîêðúñòêà îðãàíèçàöèÿ

Мария Толева, зам.- кмет на общината, кметовете на селата 
Лозенец и Воденичане Петранка Добрева и Петранка Рахнева както 
и активиста - ветеран на БЧК Стайка Николова взеха участие в 
организираното от ОС на БЧК Ямбол изнесено обучение в Букурещ. 
Присъствието на щатния състав на ОС на БЧК, ключови кадри в 
структурата на организацията и активни доброволци от областта 
с доказан принос в развитието на червенокръстката организация 
беше добър повод за контакти и обмен на информация. Инициати-
вата е в съответствие с плана за работа на областната организация 
и част от дейностите във връзка с развитие на доброволчеството. 
Според участниците от Стралджа целта на обучението е постиг-
ната. БЧК укрепва своите доброволчески структури и капацитет, 
повишава се ролята на организацията като партньор на държавата 
и местната власт за предоставяне на широка хуманитарна под-
крепа. ОбС на БЧК Стралджа е една от много добре работещите 
структури в областта, постигнати са реални успехи, има интерес 
към червенокръстката дейности сред младите.

Община Стралджа кандидатства 
пред МТСП за осигуряване на нови 
50 работни места по Регионалната 
програма за заетост. От тях 30 са 
за общинския център, а останалите 
се разпределят за селата Войника, 
Воденичане, Зимница, Иречеково, 
Каменец, Лозенец. Предложението 
вече е внесено в областна управа 
– Ямбол.

Програмата ще осигури заетост 
на безработните в различни дейнос-
ти. В Стралджа наетите ще бъдат 
насочени към поддръжка на паркова 
инфраструктура и поддържане на 
ІV- класна пътна мрежа. За селата 

основно работата ще бъде в сферата 
за поддържане площадки и площад-
ни пространства, поддържане на 
гробищни паркове. При одобрение 
на предложението назначението ще 
бъде за периода 1 май-  31октомври 
2015г. в рамките на осемчасов 
работен ден и възнаграждение  
минимална работна заплата. 

Î÷àêâàíå çà íîâè 
ðàáîòíè ìåñòà
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Èçïîâåä íà Ìèíêà 
Éîâ÷åâà: „Òîâà, êîåòî 
íå ìîæàõ äà êàæà íà 
21.IÕ.ò.ã.”

Паметен ще остане за всички нас 
21 септември 2014г. Продължават 
вълненията и коментарите около 
откриването на храма в с.Саранско. 
Връщам се в началото, когато получи-
хме разрешението за терена- мястото 
за строеж, благодарение на община 
Стралджа в лицето на кмета Митко 
Андонов. Всичко, което този човек 
направи за нас , не се забравя!

Íà÷àëîòî
Първи ние от Църковното настоя-

телство, км.наместник Румен Димов, 

Åäíî îòêðîâåíèå  Åäíî îòêðîâåíèå  
â Ñàðàíñêî

Çà âÿðàòà, çà ïúðâèÿ êàìáà-
íåí çâúí è çà îùå íåùî...

Андон Николов и аз, Минка Йовчева, 
поискахме среща с арх. Евгени Чоба-
нов. Такова посрещане и внимание от 
негова страна не очаквахме. Толкова 
земен, скромен, внимателен. Изслуша 
ни и вдъхна вярата, че ще направи 
всичко, което зависи от него, за да се 
осъществи нашето желание да имаме 
своя църква в село. И го направи! 
Дари проекта безплатно. Истински 
християнин! Благодарим му!

Срещите с арх.Чобанов продължи-
ха чрез мен и моя съпруг. Той беше 
откровен когато каза:”Приветствам 
ви че сте се заели с това благородно 
дело, но трябва да знаете, че ще бъ-

дат необходими много пари. Ще има 
трудности!” В това се уверих лично 
и ще разкажа.

Благодарение семейството на Пенка  
и Митко Диневи,тя д-р на селскосто-
панските науки, той инженер,  както 
и на техните синове , на членовете на 
кооперацията в Саранско, средствата 
бяха осигурени, но донякъде. Който не 
е строил днес нищо не знае! Имената 
на основните дарители са изписани на 
специално място в църквата.Между 
тях са и  Михаил Шевкенов, Георги 
Попов, Пенка Динева, Митко Андо-
нов, Радослав, Радост Митраджова 
и др. , а в дневник на дарителите  са 
имената на онези 45 човека, които 
дадоха своя дан за богоугодното дело. 
Тази тетрадка ще остане открита  и за 
в бъдеще,ако има желаещи да помагат, 
защото средства за обзавеждането на 

храма винаги ще трябват.

Îùå çà äàðèòåëñòâîòî 
– òàçè òðóäíà îäèñåÿ
След нашата лична драма аз се 

оттеглих от обществения живот в се-
лото. Цялата отговорност легна върху 
другите членове на църковното насто-
ятелство. Митко Динев, кмета Румен 
Димов, касиерката Донка Георгиева, 
която пет години движи цялата счето-
водна работа, ходи и се консултира с 
отец Янко – основния организатор на 
църковните дела. И когато всички се 

включиха да помагат с труд  Румен, 
Донка, Мима, Петя, Дончо, Роса, 
Донка Русева , Димка и много други, 
аз като член на ЦН се почувствах не-
ловко  и реших да потърся по-лекия 
начин за помощ – да търся спонсори. 
И тръгнахме ние с Р.Йовчев от врата на 
врата, от офис на офис. И за първи път 
изпитах такова унижение, когато ня-
къде  още в крачка , в коридора млади 
момичета-секретарки ни отговаряха, 
че не извършват дарителска дейност. 
Може да са си прави.Не са длъжни да 
ни дават пари, които и те с труд са из-
карали. Даже им казвах:”Момичета, /те 
не ме допускаха до самите бизнесме-
ни/ , изпитваме неудобство да просим 
пари  за храм  като знаем колко болни 
деца има в тази държава, но ние добре 
осъзнаваме какво правим. Тръгнали 
сме църква да строим. И няма да се 
откажем!” И ето че пак опряхме до 
член-кооператорите  и сем.Диневи. 
Обаждахме се до всички жители на 
с.Саранско, бизнесмени от съседни-
те села. И кой с каквото и колкото 
може помогна. И Райка , и Калъча , и 
Т.Янакиев, Ив.Пейчев, Хр.Желязков, 
Георги Иванов, Коста Костов, Радост 
Митраджиева, Радослав…

Не мога да изброя всички. Но 
имената им ще бъдат увековечени в 
дарителската книга. Това, което ме 
радва е, че много млади хора от селото 
и потомци се включиха в даренията. 
Красимира Петрова  дари полюлея, 
иконите дариха Ива и семейство, Ру-
мина и Иван, Марин – нашите деца. 
Много икони дариха  и гоблени от се-
мейства и деца на нашите съселяни.И 
ние сме доволни, че сме дали нужното 
възпитание за вярата, за доброто, за 
християнството.

Последните дни преди завършване-
то на храма бяха много напрегнати. И 
пак на помощ ни се отзоваха нашите 
ръководители от общината. Осъмна-
хме с една голяма бригада от 10-тина 
строителни работници, изпратени тук 
от кмета Митко Андонов. Благодарим! 
Почувствахме се щастливи.  Помня, 
отивахме до храма, а то – народ, хора, 
доброволен труд от наши съселяни, 
напрежение. И някаква обща радост! 
Обединяваше ни вярата, църквата, 
надеждата, любовта! Отец Янко вече 
изписваше и изографисваше църквата 
до среднощи. Нали всички искахме да 
спазим датата на откриването. Молех-
ме се: „Отче, нашия храм е и твой! Ти 
остави частица от своя талант, видяхме 
с очите си как изписваше красивите 
букви „Храм „Рождество Богородич-
но”. Бъдете с нас! Идвайте , макар и с 
една молитва да ни помогнете!”

Най-много ни трогна  инкогни-
тото посещение преди откриването 
на храма от Н.В.Пр. дядо владика 
Йоаникий. Възхитени сме от грижата 
и вниманието. Първо се почудихме, 
че е намерил време лично да посети 
храма и да се увери в готовността за 
откриването. После споделих това мое 
вълнение с неговите близки от Сливен 
Ирина и Таньо, наши член коопера-
тори и те потвърдиха, че владиката е 
изключително скромен, добър, земен 
човек и много отговорен.  Благодарим 
ти, дядо владика,  че както направи 

първата копка така и освети  и откри 
нашия храм. Бъдете благословени и 
вие които дойдохте  отец Чакъров и 
Коста, Галя…и всички!

И прозвуча  първия камбанен звън
Привършиха всички подготвителни 

работи . Дойде момента да се окачи 
камбаната. Пробен звън огласи селото. 
Изтръпнах!  За Саранско, селото в 
което живея вече 52 години, този звън 
беше непознат. Никога не е звъняла 
камбана, защото никога, ама никога, 
не е имало църква. И тогава и преди 
се строяха сгради, и тогава имаше ро-
долюбци като Илчо Маринов и Наню 
Николов, Атанас Пенев, които постро-
иха магазини, хоремаг, кооперативна 
сграда, но църква – не. Нека там, горе, 
в отвъдното се радват, че техните по-
томци построиха мечтания храм. И то 
не какъв да е , а за чудо и приказ, едно 
истинско бижу за селото защото чрез 
него  то изцяло се благоустрои и вече 
има променен облик, отново, разбира 
се , благодарение настойчивостта на 
кмета Митко Андонов. Озеленяването 
е дарение от общината и от Неделчо 
Илиев.Да се знае!

Та, за камбанния звън.Когато дос-
тигна до ушите ми този вълшебен 
звън, обърнах се, както подобава на 
християнка , прекръстих се и си ка-
зах: „Боже, благослови всички, които 
дадоха своята лепта, своя дар за този 
храм. Да бъде благословена Ганка 
Георгиева и семейство, които дариха 
камбаната от името на нейната майка  
Кула, която една седмица преди от-
криването на храма си отиде от този 
свят и не можа да чуе камбанния звън. 
Но тя приживе се е нарекла да дари  
и още две малки камбани за здравето 
на Ганка и внуци и в памет на нейния 
син Тошо, който идваше в село, раз-
говаряше за строежа на църквата и 
ми споделяше:”Како Минке, аз искам 
да подберем такова място за храма , 
че откъдето и да влизаме в село да 
се вижда. Ще дарявам средства!” За 
съжаление  отиде си много млад, но 
ето , неговите деца и сестра му Ганка 
даряват още две малки камбани. Така 
изпълниха желанието му, а църквата 
наистина си намери мястото. Вижда 
се от всички страни, от всички, които 
минават през селото.

Които и да сте, от където и да 

сте, вие, добри хора, отбийте се в 
Саранско,запалете свещица в нашия 
храм, за здраве и за живот, и в памет 
на мъртвите! Порадвайте се на нашето 
голямо дело, което заедно съградихме. 
И станахме по-добри, и по-силни.

Îòêðèâàíåòî
На 21 септември камбанния звън 

празнично огласи селото. На откри-
ването присъстваха над 300 миряни. 
Между тях колеги на нашия кмет, 
приятели, роднини от Бургас, Сливен, 
Ямбол, Тополовград, Стралджа, Каме-
нец, Тамарино, Лозенец, Атолово…
завършихме с музикална програма от 
ансамбъл „Въжички”. Нашите съсе-
ляни християни Нешо, Янко, Христо, 
Румен, Радослав дариха  и подготвиха 
7 курбани за здраве. Възхитени сме 
и от кмета на Каменец Живко Дими-
тров, който ни подкрепяше морално 
и материално. Той и брат му също 
дариха курбан и участваха лично 
в приготвянето. За здравето на се-
мейството  Хр.Брънков дари  курбан 
приготвен от Дончо и приятел Иван 
Николов. Благодарим ви!

В обслужването на многобройните 
гости взеха участие всички работещи 
в кооперацията и кметството- Дим-
чо, Радостин, Иван, Петя, Донка, 
Мима, Роса, Керанка, Пенка, Гино и 
дъщеря им Галя, които ще се грижат 
и ще поддържат църквата, Радост 
Митраджиева и спонсор, и участва в 
обслужването на хората, и Румина…
Благодарим горещо на всички! Благо-
дарим и на медиите отразили в своята 
програма откриването на нашия храм.

Ще помним този духовен празник! 
Нека го помнят и децата ни! Нека 
вярват, защото без вяра, няма бъдеще!

Р.Р. Всичко, което е направено, 
изложено, казано, почувствано със 
сърцата ни, ще допише историята. 
Още преди много години големия родо-
любец Илчо Маринов Манолов написа 
и издаде история на нашето село. 
Вярвам, че ще се намерят следовници, 
които да преиздадат  и обогатят 
тази полезна книга! 

Минка  Йовчева, председател на 
църковното настоятелство при 
храм „Рождество богородично” с. 
Саранско, община Стралджа
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Ñðåä ïëàíèíàòà íà 
âå÷íîòî çàâðúùàíå

Âèíàãè ñúì èñêàëà äà ñå çàïîçíàÿ îòáëèçî ñ îñîáåíîñòèòå íà 
ïëàíèíàòà Ñòðàíäæà. Åòî, òîêó íà êðà÷êà îò Ñòðàëäæà. Óæ 

òîëêîâà áëèçêà è â ñúùîòî âðåìå áåçêðàéíî íåïîçíàòà.  Òðúãâàìå 
êàòî íà øåãà êúì íåÿ, à ñå îêàçâàìå â öåíòúðà íà åäíà... ïðèêàçêà.   

Âñè÷êî çàïî÷íà îò 
Ïåòðîâà íèâà.
Никога не съм посещавала  

големите събори там. Случи се 
така, че заедно с нас сред това 
историческо място, бяха само пти-

ците. Усетихме вселенския покой, 
почувствахме героичния полъх на 
времето. Докоснахме мемориала 
в памет на Преображенци, онези 
смели мъже, които през далечната 
1903 г. избират точно тук да про-
ведат  конгреса на Одринския ре-
волюционен комитет в подготовка 
на Илинденско- Преображенското 
въстание. С мисълта за единна 
България  точно тук войводите 
обявяват въстанието за присъеди-
няване на Странджа, Одринска и 
Беломорска Тракия към свободна 
България. Затова Петрова нива е 
магнетичната местност за всеки, 
който милее за България! По-къс-
но научихме, че създателите на 

паметника  зазидали костите на 
българския революционер и вой-
вода Георги Кондолов. На този 
истински българин принадлежат  
огнените думи:”Делото е свято! 
Проклети бъдете, ако не продъл-
жите борбата!” Не може да не се 
поклониш пред паметта на такъв 
човек! Оказва се, че Странджа 
пази спомена и за други патриоти, 
от които трябва да се учим.
Íåâèäèì âîäà÷
Като че ли някакъв невидим 

водач ни отвежда в легендарното 
с. Бръшлян.  Още с влизането 
имаме чувството, че пристъпва-
ме  на много специално място. 
Старите български къщи, тиши-

ната сред планината не създаваха 
само усещане за спокойствие и 
вътрешен баланс, но и атмосфера 
на някаква тайнственост, която 
никога не можеш да разбереш. Не 
исках да изпусна от поглед нито 
една от къщите, като магнит ни 
привлече и вкопаната в земята 
църквичка,  /о, как съжалих, че 
беше заключена!/.  Спираме пред 
скромния паметник  на Пано Ан-
гелов и Никола Равашола с над-
писа: „О, Сърмашик, село славно 
от юнашка борба! О, Сърмашик, 
знаме наше на тракийска сво-
бода!” Стъпваме почтително на  
героичното място. Вече знаем, че 
тук четата на Михаил Герджиков  
води легендарната битка в която 
намират смъртта си  войводите. 
Точно тази битка, това място, 
този подвиг стават повод за 
създадената от Яни Попов песен 
„Ясен месец”, която с право се 
определя като „странджанската 
марсилеза”. Трябва да посетиш с. 
Сърмашик , днешно Бръшлян,, да 
се докоснеш до богатата история, 
за да усетиш, че си наследник на 
един героичен и славен народ. 
И това съвсем не са клишета, а 
най-точните думи.
Çà âå÷íîòî çàâðúùàíå
Докоснахме се и до очарова-

нието на Малко Търново. Знаех-
ме, че  околностите на града пазят 
следи от тракийско и римско 
време, знаехме, че тук са съсре-
доточени множество долмени, 
некрополи, гробници. А времето 
не достига да видиш това богат-
ство. Местни хора словоохотливо 
насочиха вниманието ни към 
свещеното място Мишкова нива, 
където се счита, че е втория енер-
гиен източник в България, след 
Рупите. Толкова сме чели за из-
следванията 
на Людмила 
Живкова  в 
този  район 
и легендата 
за  Богиня -
та – Бастет! 
Как да над-
вием любо-
пит с твото , 
жел а н и е т о 
д а  в и д им 
с  очите  си 
всичко това? 
Паметникът 
с посвещение 
на Алексан-
дър Фол ни 
подсказва, че 
ще загубим 
много , ако 
не посветим 
повече време 
на Странджа 
, „Планината 
на  вечното 
завръщане”. 

Потегляме през дебрите й, през 
есенно нашарената  гора, която ни 
изглежда като омагьосана.  Над 
нас, горе, във висините ни изне-
надва ято корморани. Летят волни 
и щастливи, кръжат над щедрата 
Велека, която им дава и подслон,  

и  храна в изобилие.  Очаровани, 
притихнали в мислите си ние 
неусетно впрягаме всичките си 
сетива, за да разберем и с тях, и с 
душата си, че  всичко прочетено, 
научено, разказано за Странджа е 
малко и недостатъчно. Странджа  

изненадва всеки, който я посети. 
И си остава все така малко позна-
та, загадъчна, митична, героична, 
девствена… Земя, в която винаги 
ще искаш да се върнеш!

Надя Жечева  
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Мильо Добрев, здравен ме-
диатор към община Стралджа 
и отговорник за медиаторите 
от ямболска област,  е удостоен 
с Почетна грамота за учас-
тие в доброволческа акция за 
подпомагане пострадалите от 
наводненията през лятото на 

2014 г. и проявена гражданска 
доблест и принос за утвържда-
ване на професията „здравен 
медиатор”. Грамотата бе връ-
чена  по време на  проведената 
от министерство на здраве-
опазването VІІІ Национална 
среща по ваксинопрофилактика 

Ïðèçíàíèå  çà 
çäðàâåí ìåäèàòîð

в столицата. Стралджанският 
здравен медиатор е един от 
най-дългогодишните с такава 
практика и с доказан добър 
опит, активност ,  всеотдайност 
и постигнати добри резултати 
в работата. Той е участник във 
всички предходни Национал-
ни срещи на МЗ. Тази година 
основната тема беше здравео-
пазването и профилактиката на 
такива заболявания като ХОББ, 

т.н. болест на пушачите, астма, 
туберкулоза и др. Лектори от 
чужбина обърнаха сериозно 
внимание и върху нашумялата 
тревога от болестта ебола. 
Традиционно здравните меди-
атори  се съсредоточиха върху 
борбата с вирусните заболява-
ния и профилактиката. В тази 
връзка според Мильо Добрев в 
община Стралджа жителите на 
ромските квартали  все още не 

са засегнати от вирусни про-
студни заболявания, но пък сега 
е времето за активна профи-
лактика. За успех на Стралджа 
се отчита и добрата работа по 
имунизирането. 

Националната среща , която 
беше в рамките на три дни, е 
прерастнала в среща на Нацио-
налната мрежа на медиаторите  
с презентация за ваксините и 
евентуално въвеждане на нови 

в имунизационните паспорти. 
Споделяйки добрата практика 
в община Стралджа Мильо До-
брев обърнал внимание върху 
необходимостта за увеличаване 
броя на здравните медиатори, 
които като връзка между лека-
ри и ромско население правят 
твърде много за осъществяване 
на едно постоянно и ефектив-
но здравеопазване сред това 
население.   

Специ а ли с т и  от 
ЦСРИ /Център за со-
циална рехабилитация 
и интеграция/ и ЦОП /
Център за обществе-
на подкрепа/ Стралджа  
участваха в поредната 
екипна супервизия. Под 
вещото ръководство на 
външния супервизор Та-
тяна Врабчева бяха обсъ-
дени два работни случая 
от практиката на ЦСРИ. 
По време на  направената 
по-късно равносметка 
социалните работници 
потвърдиха  ефекта от 
обучението. „Всичко, с 
което  обогатихме опита 
си , ще бъде използвано  
в ежедневната ни работа. 
От това печелим ние 
като професионалисти 

и потребителите, които 
излизат от ЦСРИ и ЦОП 
с благодарност за об-
служването”, обобщава 
супервизията управи-
теля на ЦСРИ  Живка 
Иванова.

Съгласно новата ме-
тодика на АСП екипната 
супервизия се провеж-
да ежемесечно  в  со-
циалните центрове на 
Стралджа. Тя улеснява и 
подпомага развитието на 
отношенията на работно-
то място чрез създаване 
на условия за сътрудни-
чество и екипна подкре-
па при обсъждане и ре-
шаване на практически 
въпроси от работата по 
индивидуалните случаи 
на потребителите.

Ñóïåð âèçèÿ â ñîöèàëíèÿ öåíòúð

Във връзка с месеца за 
борба с остеопорозата и 
профилактика на мускул-
но-скелетните заболява-
ния от 22 до 31 октомври 
2014 г. в гр. Ямбол със 
съдействието на РЗИ  ще 
се проведе кампания за оп-
ределяне на личния риск от 
остеопороза и измерване 
на костна плътност. 

Измерването на костна 
плътност ще се състои в 
кабинета на д-р Данаил 
Ибришимов"с адрес

гр.Ямбол, ул."Йордан 
Йовков" 9
от 9.00-15.00 ч. на пре-

ференциална цена от 10 
лв. от 22 -31 октомври
Телефон: 046 624331
Хората с установена 

намалена костна плът-
ност и наличие на риско-
ви фактори за развитие 
на остеопороза ще бъдат 
консултирани и насочени 
за лечение.

Îñòåîïîðîçàòà- 
Âèå ìîæå äà 
ïðîìåíèòå 
íåùàòà
Загубата на кост няма 

симптоми и често първи-
ят знак за наличието на 

остеопороза е фрактурата. 
Сред факторите за пови-
шен риск са генетичната 
предразположеност, както 
и възникнали медицински 
проблеми, които влияят 
негативно върху здравето 
на костите. Много важно 
значение има също начина 
на живот – нездравословно 
хранене, липса на физи-
чески упражнения, тютю-
нопушене и прекомерна 
употреба на алкохол.

Профилактичните мер-
ки, които всеки човек може 

да предприеме за да нама-
ли риска от остеопороза 
са редовните упражнения, 
диета с достатъчен прием 
на калций, набавяне на 
витамин Д чрез излага-
не на слънчева светлина, 
здравословен начин на 
живот и редовни меди-
цински прегледи. Това е 
акцентът в тазгодишната 
кампания на Междуна-
родната фондация по ос-
теопороза, провеждана в 
над 180 страни. Усилията в 
сферата на профилактика-

та на остеопорозата 
трябва да се насочат 
още в ранна възраст 
към здравословното 
хранене и двигател-
ната активност На-
пример нуждите от 
калций могат да се 
покрият с хранител-
на диета. При ком-
бинация с витамин 
Д за достатъчен се 
счита общ прием на 
калций около 800 mg 
на ден. Това коли-
чество може да се 
достигне чрез здра-
вословна диета, съ-
държаща дневната 
доза от богати на кал-
ций храни. Например 
1 чаша мляко или 
парче твърдо сирене 
= 300 mg калций; 1 
чаша богата на кал-

ций минерална вода = 200 
mg калций. При хората 
над 60-годишна възраст се 
препоръчва приемането на 
витамин D под формата на 
добавки. Приемането на 
богати на протеин храни, 
както растителни, така и 
животински допринасят за 
по-здрави кости и мускули 
и за превенция на остеопо-
розата. 

Д-р Румяна Русева
РЗИ 

Ямбол

Ïðîâåðåòå êîñòíàòà ñè ïëúòíîñò

Íÿìà ìåðàêëèè çà  
äîáðîâîëöè
Само в две общини на Ямболска област има 

сформирани доброволчески отряди за действие при 
бедствени ситуации. Това стана ясно на семинар за 
състоянието на доброволните отряди в ямболска 
област, проведен тази седмица.

 Оказва се, че в цялата област доброволци имат 
само общините Елхово и Болярово. Общият им брой 
е 19 и това нарежда областта на предпоследно 
място в страната  След нас е само област Пер-
ник, където доброволците са 18. До 2016 г. област 
Ямбол трябва да разполага с поне 70 доброволеца. 

В общините Стралджа, Тунджа и Ямбол желаещи 
за доброволци няма. Причина за липсата на инте-
рес е неатрактивното заплащане, както и фактът, 

че много често работодателите не са съгласни да 
освобождават работниците си при извънредни си-
туации. От община Болярово направиха уговорката, 
че независимо от  събраните хора,  доброволците на 
практика се водят само на хартия, тъй като не са ми-
нали необходимото обучение. А това е така заради  
непрекъснати промени в нормативната база, която 
урежда  сформирането на доброволческите отряди.  
За да избегнат формалността на  доброволчески 

отряди  от община „Тунджа” са се заели със задачата 
да изградят два центъра, в които ще бъдат ситуира-
ни формированията. Единият център ще е в село 
Скалица, като ще покрива и селата Овчи кладенец, 
Генерал Тошево, Голям манастир, а центърът в село 
Тенево ще обхваща и околните села Маломир, Драма 
и Дряново. 
по време на заседанието стана ясно, че до края 

на следващата година броят на доброволците в об-
ластта трябва да достигне 70. Само за сравнение в 
област Разград, чието население е приблизително 
колкото  нашата област имат 79 доброволци. В чел-
ната тройка са област Пловдив с 218 доброволци, 
следвани от Областите Бургас и Благоевград съот-
ветно с по 181 и 160 доброволци. Успокояващото 
е че, засега, областта ни е пощадена от природни 
бедствия. 
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Ï Ð Î Ã Ð À Ì À

29.  ОКТОМВРИ  2014 Г  -  СРЯДА
ГРАД  СТРАЛДЖА
13.30 Ч.  -  – 100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА  П.К. ЯВОРОВ.
ПОДНАСЯНЕ   НА  ВЕНЦИ  ОТ  ПРИЗНАТЕЛНОТО ГРАЖДАНСТВО  И  СЛОВО
ПРЕД     ПАМЕТНИКА НА П.К. ЯВОРОВ

30. ОКТОМВРИ    2014  -  ЧЕТВЪРТЪК
С. ВОЙНИКА
09.00 Ч.  - НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ  -  1928” -  КОНЦЕРТ
С УЧАСТИЕТО НА ФГ „ЛАТИНКА”    ПРИ  ЦДГ „ЗДРАВЕЦ”
И  ОУ „ХРИСТО  БОТЕВ”

14.00 Ч.  -  „МОЯТА ЗЕЛЕНА ИДЕЯ”  КОНЦЕРТ
НА  УЧЕНИЦИ
ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ  -
„ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

01. НОЕМВРИ.2014 Г.  -   СЪБОТА
С. ПРАВДИНО
10.30 Ч. -   НЧ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ   -  1928”  -
ОТБЕЛЯЗВАНЕ   80 ГОДИШНИНАТА  ОТ ПРЕИМЕНУВАНЕ  НА СЕЛОТО  -
ПРАЗНИЧЕН   КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА АНСАМБЪЛ
"ЗЛАТЕН КЛАС"  ПРИ  НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ   -  1926”  -   С. ЗИМНИЦА

С. КАМЕНЕЦ
14.30 Ч.  -  СТАДИОНА НА СЕЛОТО
ФУТБОЛНА СРЕЩА
ФК  „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА”   С. КАМЕНЕЦ  -  ФК «ЗИМНИЦА»

С. ЧАРДА
18.30 Ч.  -  НЧ „ПРОБУДА  -  1934 ”   ОТБЕЛЯЗВАНЕ   80 ГОДИШНИНАТА  НА  ЧИТАЛИ-

ЩЕТО   И  5  ГОДИНИ ОТ   ОТКРИВАНЕ НА ХРАМА
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА".
ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО
НА ФГ „РОСНА КИТКА”  

02. НОЕМВРИ.2014 Г.  -   НЕДЕЛЯ
12.0 Ч. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  ГРАД СТРАЛДЖА  
„ЗЛАТНА СВАТБА”

3.  НОЕМВРИ   2014 Г.  -  ПОНЕДЕЛНИК
ГРАД СТРАЛДЖА
11.00 Ч.    КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - ФОТОИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА
НА 100 ГОДИШНИНАТА
ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
4. НОЕМВРИ   2014 Г.  -  ВТОРНИК

ГР. СТРАЛДЖА
11. 00  Ч.  -  НЧ”ПРОСВЕТА- 1892” 
-  ДКТ  „Г. МИТЕВ”  - ЯМБОЛ  –
СПЕКТАКЪЛ ЗА      ДЕЦАТА  НА  СТРАЛДЖА

05. НОЕМВРИ   2014 Г.  -  СРЯДА
ГРАД СТРАЛДЖА  
10.00 Ч.  -   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА -
КЛУБ  „НАДЕЖДА”  ПРЕДСТАВЯ  ИЗЛОЖБА
„ПРОИЗВЕДЕНО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

ГРАД СТРАЛДЖА  
10.30 Ч. -  РИТУАЛНА  ЗАЛА  
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС,
ПОСВЕТЕНА НА 105 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
 НА  НАШИЯ СЪГРАЖДАНИН  ХУДОЖНИКЪТ

ПРОФ. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ

ГРАД СТРАЛДЖА  
11.00 Ч.  -   КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ    
ВЪВ ВТОРИЯТ
НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„СТАНКА  ПЕНЧЕВА”

С. ВОДЕНИЧАНЕ
18.00 Ч.  -   НЧ „ПРОСВЕТА  -  1928” -
-    КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА ОТ С. ИРЕЧЕКОВО,
ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА «ВТОРА МЛАДОСТ» С. ВОДЕНИЧАНЕ
И   ФА «ВЪЖИЧКИ» ГР. СТРАЛДЖА 

6. НОЕМВРИ  2014 Г.  -  ЧЕТВЪРТЪК
ГРАД СТРАЛДЖА  
13.30 Ч.   -   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  -  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  КНИГАТА   „100  ПРИЧИНИ 

ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ОТ  СТРАЛДЖА” И ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПОСВЕТЕНА  НА
45  ГОДИШНИНАТА  НА ГРАД    СТРАЛДЖА

ГРАД СТРАЛДЖА  
15.00 Ч.  -  КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА    - 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИТЕ – „ ИСТОРИЯТА НА ГРАД СТРАЛДЖА” –
ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО  И  ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
И     „ОБЩИНА  СТРАЛДЖА  И  ПРЕДИ  ТОВА”.

ГРАД СТРАЛДЖА  
16.00 Ч.   -   ГРАДСКИ СТАДИОН.   ФУТБОЛНА  СРЕЩА – ДЕЦА
4 -  5  КЛАС

7. НОЕМВРИ  2014 Г.  -  ПЕТЪК
- 15. 00 Ч. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
РОЖДЕН ДЕН НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ГРАД СТРАЛДЖА  
- 15.00   СПОРТЕН КОМПЛЕКС СОУ „П. К. ЯВОРОВ“
СПОРТНА  СТРЕЛБА – ПИСТОЛЕТ И ПУШКА

ГРАД СТРАЛДЖА  
18.00 Ч.    -   СПОРТЕН КОМПЛЕКС СОУ „П. К. ЯВОРОВ“
ВОЛЕЙБОЛНА  СРЕЩА 

С. ДЖИНОТ
17.00 Ч.  НЧ „ИЗГРЕВ - 1958” - „ПРАЗНИК НА ТРАДИЦИИТЕ”

8. НОЕМВРИ  2014 Г  - СЪБОТА
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ГРАД СТРАЛДЖА
8.30 Ч.   -   ПАРК „МЛАДОСТ“ -   ПОДНАСЯНЕ ВЕНЦИ НА
ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД   ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА
РОДИНАТА  СТРАЛДЖАНЦИ.

9.00 Ч.   -    ЦЪРКВА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“    ГРАД  СТРАЛДЖА
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН

ГРАД СТРАЛДЖА
9.30 Ч.   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  - ТЪРЖЕСТВЕННА СЕСИЯ
10.00 Ч.  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
-  ОТКРИВАНЕ НА  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
ГРАД СТРАЛДЖА

10.30 Ч. - ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
–   РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА И ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
–   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА.
–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  - КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО  НА  
 АНСАМБЪЛ "ВЪЖИЧКИ "  ГРАД СТРАЛДЖА
 И ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА   -   ИВАНА

С. ИРЕЧЕКОВО
ОТ 19.00 Ч. -  НЧ „ПРОСВЕТА  -  1927”  -    
80  Г. ОТ
ПРЕИМЕНУВАНЕ    НА  СЕЛОТО –
КОНЦЕРТ НА   АНСАМБЪЛ  „ТУНДЖА”

09. НОЕМВРИ  2014 Г  - НЕДЕЛЯ

ГРАД СТРАЛДЖА
10.00 Ч.  -  РЕСТОРАНТ „ХЕМУС”  
-  ТУРНИР ПО СПОРТЕН БРИДЖ

С. ИРЕЧЕКОВО
ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР   НА СЕЛОТО
12.00 Ч.  - НАРОДНИ  БОРБИ НА СТАДИОНА



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

828 октомври 2014 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

Êóðáàíè çà çäðàâå, Êóðáàíè çà çäðàâå, 
êîíöåðòè çà íàñòðîåíèåêîíöåðòè çà íàñòðîåíèå

Êëóá „Äúëãîëåòèå” ãð.Ñòðàëäæà

 О Р Г А Н И З И Р А

ÓÈÊÅÍÄ Â ÈÑÒÀÍÁÓË – 
22-23 íîåìâðè 2014 ã.

Öåíà 100 ëâ. - Íåçàáðàâèìî ïðåæèâÿâàíå â 
ìàãèÿòà íà Îðèåíòà!

Програма:

Ден 1- Тръгване от Стралджа 3,30 ч. Пристигане в Истанбул– 9,30 
ч. Настаняване в хотела, провеждане на допълнителни екскурзии/
срещу допълнително заплащане/, възможност за разходка и пазару-
ване в „Капалъ чарши”. Вечерта по желание посещение на ресторант 
с шоу програма. Нощувка в хотела.

Ден 2 – Закуска в хотела, по желание разходка с корабче по Бос-
фора, посещение на двореца „Долма бахче”, египетския пазар и 
качване на небостъргача „Сапфир”. По обяд – напускане на хотела и 
посещение на търговския комплекс „Форум Истанбул” с аквариума 
„Тюркоазу”. В късния следобед отпътуване за България.

Цената включва:
- транспорт с луксозен автобус на фирма „Дичони” Ямбол
- една нощувка със закуска в хотел три звезди
- гранични и магистрални такси
- медицинска застраховка
- водач по време на пътуването
Цената не включва:
- лични разходи
- медицинска застраховка за лица от 65 до 75 г. възраст се 

доплаща по 5 лв. , за лица над 75г. – по 10 лв.
- допълнителни екскурзии 
Необходими документи:
- за лица над 18 г. валиден задграничен паспорт
- за лица под 18 г. пътуващи с двама родители се изисква 

задграничен паспорт, оригинал и копие от акта на раждане на детето
- за лица под 18 г. пътуващи с един родител или без родители 

се изисква декларация, заверена от нотариус и две ксерокс копия на 
тази декларация, както и оригинала и две копия на акта за раждане.

Срок за записване – 30.10.2014 г.
Гаранционна такса – 50 лв.
Справка: Петко Атанасов, 0894722132

С празника Димитров-
ден в община Стралджа се 
сложи началото на есен-
ните народни тържества, 
финалът на които е на 8 
ноември, Празникът на 
Стралджа. Първите, които 
събраха жители и гости, 
бяха зимничани. Под зву-
ците на новата камбана, 
закупена само с дарения, 
миряните тръгнаха към 
църквата „Св.Димитър”, 

Îò Äèìèòðîâäåí äî Àðõàíãåëîâäåí

където бе отслужена праз-
ничната литургия от све-
щеник Борис.
В Атолово  кметският 

наместник Стефан Со-
тиров  беше сред съсе-
ляните си в църквата по 
време на тържествената 
служба  с посвещение 
на светеца-покровител 
Св.Димитър. По същото 
време най-големите май-
стори – курбанджии, под 
вещото ръководство на 
всепризнатия Велчо Бас-
анката , спретнаха четири 
казана с вкусното ястие. 
Дарението, направено от 
кооперация „Начало 93”, 
стигна за всички атоловци 
и гости. „За здраве!”бяха 
и вдигнатите тостове. И 
с очакване за една добра, 
плодородна  нова стопан-
ска година.  Обилният 
дъжд не уплаши атоло-

вци. Те оста-
виха зад гърба 
си проблемни-
те години с на-
воднения. По 
настояване на 
км.наместник 
Стефан Соти-
ров и с актив-
ната подкрепа 
на Митко Ан-
донов, кмет на 
общината, пе-
риодично се по-
чистват всички 
отводнителни 
канавки в се-

лището. „Спо-
койни  см е ! 
Вече няма на-
воднени дво-
р о в е ,  н ям а 
притеснения! 
Справихме се 
с проблема!”, 
категоричен е 
г-н  Сотиров , 
който държи да 
информира, че 
в празничния 
ден е осигурен 
курбан- обяд и 
за младежите 
от селото, кои-
то ще се весе-
лят с оркестър 
„Стралджа”.
Н а  в р ъ х 

Димитровден 
напълно обно-
вения храм в 
с.Лозенец също 
се изпълни с 

хора .  Праз -
нични погачи, 
вино  и  жито  
донесоха сто-
паните, помо-
лиха се здраве, 
поклониха се 
пред светията 
Димитър. 
Празнуваха 

и в Иречеко-
во. Храмът по-
срещна всички, 
които пожелаха 
да отправят мо-
литва за здраве 
и берекет. 


