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Ïðåäêîëåäíè ãðèæè â î÷àêâàíå íà çèìàòà 

Ðåìîíò íà óëèöè è ïúòèùàÐåìîíò íà óëèöè è ïúòèùàÐåìîíò íà óëèöè è ïúòèùà

След дългогодишно не-
глижиране важната и 
доста натоварена ули-

ца „Хемус“ в Стралджа, поради 
изключително влошеното си 
и опасно за ПТП състояние, 
в навечерието на зимата тя да 
бъде задължително изкърпена с 
битумна смес – така реши кме-
та с общинското ръководство. 
Става дума за разстоянието от 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ 
до края на града в посока Пе-
толъчката. Това няма да реши 

проблема напълно, но поне ще 
се предотврати опасността от 
пътно-транспортни произшест-
вия. Ремонтът ще се осъществи 
въпреки малкото отпуснати от 
АПИ средства за поддържане на 
държавна пътна мрежа в регула-
цията на града  с надеждата, че 
следващата година ще стартира 
проект за основен ремонт на 
път ІІІ – 707 от Петолъчката до 
разклон с. Войника. 
Едновременно с работата по 

главното платно на ул.“Хемус“ 

започва сериозно изкърпване на 
ІІ-то платно на тази улица . Из-
кърпването и битуминизирането 
ще се финансира със собствени 
бюджетни средства на общината 
за текущи ремонти на улици в 
населените места. Ангажимента 
на общината е да почисти основ-
но уличните платна от наноси 
и трева.
След издаването на  строи-

телни разрешения   започват 
основните ремонти   по улиците 
в Стралджа: "Мати Рубенова", 

„Нашият град би бил по-красив, по-чист, по-подреден ако всеки от нас има грижата за това, ако  всеки 
от нас милее за доброто поддържане на улиците и зелените площи, ако бъдем добри стопани както у нас, 
така и на улицата!“, споделя пред нашия обектив Велчо Тончев, един от бившите ръководители на общи-
ната, активен общественик и радетел за доброто развитие на родния град. Всеки ден той отделя време за 
почистване на улицата, с надеждата, че дава добър пример и на останалите.

"Опълченска", части от улиците 
"Д.Благоев", "Ал. Стамболий-
ски", „Г.Кирков“  и др. От отдел 
ТСУ потвърдиха издаването на 

строителни разрешения и за на-
чало на основните ремонти  на 
пътя Джинот - разклон Чарган и 
Джинот- Чарда.

ÔÎÒÎÎÊÎ
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Традиционните рози по 
централната улица „Хемус“ 
в Стралджа и парковете 
„Младост“ и „Южен парк“ 
ще съжителстват с очарова-
телния аромат на  лаванду-
ла. Идеята на общинското 
ръководство е подкрепена 
от доказалата се в производ-
ството на етерични масла 
фирма „Спас – Сюлейман 
Джамбаз“, която e дарител 
на 5 хил. коренчета готов 
разсад. Растенията, кои-
то са от най-качествения 
сорт „Хемус“,  веднага са 
засадени от работниците 

на  Предприятието за озе-
леняване и благоустройство 
към общината като пред-
варително са направени 
проучвания, че доказано 
издръжливото и твърде не-
взискателно , но  ароматно 
и лечебно растение ще се 
приспособи бързо и добре 
в новата среда. Очакванията 
са вечнозеления полухраст 
с красиви сребристи листа 
не само да краси централ-
ната част на града, но и 
при активен цъфтеж  да 
разнася своя благотворен 
аромат, доказвайки опреде-

Ñ óõàíèå íà ëàâàíäóëà
лението си, че е „наслада за 
душата“. В същото време с 
избора на лавандулата като 
парково растение общината 

доказва ориентирането си 
към отглеждане на този вид 
етерично-маслени култури 
в района. 

Ñïîëàé âè, äàðèòåëè!
Приемете моята най-сърдечна благодарност за  

подкрепата на проявите за Празника на Стралджа, 8 
ноември - Архангеловден.

С Вашия дарителски жест вие доказахте не само го-
товност за съвместна и ползотворна работа с общината, 
не само подкрепа на културните прояви и развитието 
на фолклора, но дадохте  и добрия пример за проява 
на човечност.

Благодаря ви за жеста! Благодаря за това, че носите  
големи сърца и сте съпричастни към проявите на града 
и общината.

Признателни сме за това!
С пожелание за здраве, успехи и  ново активно съ-

трудничество

АТАНАС КИРОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА  СТРАЛДЖА

Списъкът на дарителите беше обявен в предишния 
брой на вестника.
Община Стралджа поднася своята благодарност и 

към спонсорите на празника – ППК “Начало 93“, които 
дариха не малка сума за осъществяване на проявите.

Ганка ДИМЧЕВА, дъ-
щеря на Иван Димчев, ав-
тор на първата история на 
Стралджа:

Поздравления за всички 
стралджанци! Бъдете живи и 

здрави! Следя всичко , което 
се случва в моя обичан град и 
се радвам за всяко постиже-
ние. С дните с най-различни 
прояви вие ме върнахте към 
моята младост. На сцената на 

Îòçâóê îò ïðàçíèêà читалище „Просвета“ през 
1953г. на Архангеловден 
аз за първи път  участвах в 
театрална постановка. Бях 
избрана за главната роля в 
„Снаха“. Никога няма да за-
бравя вълнението и радостта 
от преживяването. 

Днес се радвам на всич-
ко хубаво, което се случва 
в Стралджа. Поздравявам 
Общинското ръководство 
и всички участници в пре-
красния концерт. Нека от 
Стралджа да се чуват само 
такива добри новини!

Със средства на Общи-
на Стралджа бе ремон-
тирана още една общин-
ска сграда,която придоби 
подобаващ вид. Довчера  
грозяща центъра на селото  
с неугледния си вид, нере-
монтирана от 90-те години 
, днес сградата е в  пълна 
промяна благодарение 
на  вложените общин-
ски средства  и труда на 
квалифицираните ирече-

ковски строители  Стоян 
Асенов и Емил Тодоров. 
В нея вече се помещава 
лекарския кабинет,пощата 
и фитнес залата на мла-
дежите, която те по своя 
инициатива сами си обо-
рудваха. Изпълнена с ново 
съдържание възстанове-
ната и обновена сграда 
краси централната част на 
селото. Със здраве да си я 
ползват иречековци!

Îùå åäíî äîáðî! Çà áëàãîòî íà èðå÷åêîâöè! 

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÎ  ÏÎÐÈÖÀÍÈÅ
С Наказателно постановление № 16-0814-000087 

на ОДМВР, РУ Стралджа/19.10.2016г. подписаният 
Йордан Койчев Йорданов, нач.РУП Стралджа на 
основание чл.53 от ЗАНН и по чл.177 ал.1 т.2 пр.1 
от ЗДв.П  постановява  на Илия Неделчев Дими-
тров от с.Зимница ул.Тунджа 34 замяна на глоба  
с ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ за това, че на 
09.07.2016г. лицето управлява МПС без да прите-
жава  СУМНС – неправоспособен. 

Ìîæå è áåç öèãàðèòå! 
За поредна година доброволците на БМЧК Стралджа 

отбелязаха Международния ден за борба с тютюневия дим. 
Младите червенокръстци раздаваха стикери на граждани, 
на учителите си  и на свои съученици от  СУ"П.К.Яворов" 
, призоваваха пушачите  да се откажат от вредния навик, 
даваха информация за поддържане на здравословен начин 
на живот без тютюнев дим.

МКБППМН в Стралджа има ново ръководство. 
Със заповед на кмета Атанас Киров за председател 
на комисията е назначен Гроздан Иванов, зам.кмет, 
а за секретар – Живка Йорданова, историк, педагог, 
а от 2014г. и юрист. На заседанието, проведено в 
присъствието на Недко Русев, прокурор и Недялка 
Димитрова, нач. отдел „Хуманитарни дейности“, 
стана ясно че е направена промяна и в състава на 
обществените възпитатели. На мястото на Георги 
Петров е определена Живка Йорданова, която ще 
осъществява възпитателен надзор на съответните 

Çàñåäàíèå íà ÌÊÁÏÏÌÍ

Íîâî ðúêîâîäñòâî íà êîìèñèÿòà

 На 56-годишна въз-
раст внезапно напусна 
този свят общинския съ-
ветник, земеделски про-
изводител, обществе-
ник, родолюбец, активен 
дарител от с.Каменец 
Георги Иванов Георги-
ев. Роден през 1960г. в 

с.Каменец. Вече 
трети мандат  об-
щински съветник 
в ОбС -Стралджа. 
Дългогодишен 
земеделски про-
изводител. Чес-
тен, скромен, от-
говорен, винаги 
готов да помогне. 
Баща на две дъ-
щери и дядо на 
внучка.

„Мнозина са 
тези ,  които  по 
един  или  друг 
начин са имали 
възможност  да 
усетят грижов-
ността, доброта-
та, отзивчивостта 
на Георги Георги-
ев. Отговорен в 

работата си  той невед-
нъж е доказвал, че на 
него може да се разчита. 
Изключително скромен 
той безрезервно се раз-
даваше, помагаше все-
киму без да дава глас-
ност на добрините си. 

Íàïóñíà íè îáùèíñêèÿ ñúâåòíèê 
Ãåîðãè Èâàíîâ Ãåîðãèåâ

ученици.
В качеството си на зам.кмет и председател на МК-

БППМН г-н Иванов изрази очакването си за сериозна 
и качествена работа на комисията. „Сигурен съм, че 
в този си състав местната комисия е в състояние да 
се справи с всички задачи, свързани с   правилното 
възпитанието на подрастващите в  общината.“, под-
черта той.

Даряваше на тези, които 
имат нужда, активно 
спонсорираше общин-
ски прояви  и инициати-
ви в селото. Ще остане 
пример за подражание!“ 
се казва в съболезно-
вателното писмо до се-

мейството подписано 
от инж.Живко Ангелов, 
председател на ОбС и 
Атанас Киров, кмет на 
общината.
ПОКЛОН  ПРЕД  

СВЕТЛАТА МУ ПА-
МЕТ!
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Ôàíè ÌÈÕÀÉËÎÂÀ:

„Çàòâàðÿì ñòðàíèöàòà ñ 
äîñòîéíî âäèãíàòà ãëàâà!“

Фани Михайлова е родена през 1955г. Има завършено висше икономическо образование в СА“Д.
Ценов“ Свищов, специалност „Аграрна икономика“ - магистър и следдипломна квалификация 
“Социален и здравен мениджмънт“.
В община Стралджа работи от 01.11.2000 г. като директор на ДВХУИ отначало базиран в 

Тамарино, а по-късно – в с. Маленово. През всичките тези години тя успя да създаде максимално 
добри условия за потребителите, изведе социалното заведение на едно от челните места у нас, 
заслужи възможно най-високата оценка на АСП.
При пенсионирането й получи поздравленията на кмета на общината Атанас Киров и на ко-

легите от екипа.

- Празник ли е излизане-
то на пенсионна възраст, 
г-жо Михайлова?

- Стигнах още един етап 
от човешкия живот. Щаст-
лива съм.

Високата оценка дадена 

за работата ми от кмета 
г-н Киров, поздравителния 
адрес, подаръците , хуба-
вите пожелания от екипа, 
направиха събитието праз-
ник. Благодаря за милото 
тържество.

- Какви разми-
сли предизвик-
ва събитието у 
Вас?

- Това са най-
пълноценните  го-
дини в трудовата 
ми кариера.

Отдадох много  
от себе си. По-
стигнатите резул-
тати в социалната 
институция оста-
вят чувството на 

удовлетвореност. Знам от 
какво съм започнала

през 2000 -та година и 
през какво минах. Но си е 
струвало.

Затварям страницата с 
достойно вдигната глава.

В душата ми, Стралджа 

ще остане при скъпите ми 
спомени.

- Вие посветихте много 
години на работа като 
директор на ДВХУИ с. 
Маленово, постигнахте 
ли всичко, което желаете?

- На 90%. Винаги има 
още.

Какво още бихте пред-
приели за доброто на по-
требителите?

- С удоволствие бих спо-
делила опита и знанията на-
трупани през годините като  
директор, ако ми ги поискат.

- Остана ли нещо недо-
изказано към колегите?

- За толкова години мно-
го неща сме си казали - те 
на мен аз на тях. Добрите 
резултати се дължат на ра-
ботата на целия екип. Сама 
нямаше да успея. Благодаря 
им за това.

Сега е време само за ху-
бави пожелания-за здрави, 
спокойни и щастливи дни.

- Какъв съвет бихте дали 
на общината по отноше-
ние на социалната поли-
тика?

- Да изпълнят социалната 
стратегия на общината зало-
жена до 2020 г.

- За всичките тези го-
дини Вие доказахте , че 
сте работохолик и човек, 

който не се огъва пред ни-
какви трудности, с какво 
запълвате сега свободното 
си време?

- За сега си почивам. Мно-
го имам нужда да побездел-
нича.

Планувам да се видя с 
приятели и близки, които 
през годините позабравих.

Ще се отдам и на хобито 
си-бродирам гоблени.

- Имате ли нови мечти, 
правите ли нови планове за 
живота си?

- Мечтая дълги години 
да съм до децата си - Галин, 
Надежда и Ясен, до внучката 
Фаянна.

Да е живот и здраве.
Имам покана да гостувам 

в Германия, искам пак да 
отида до Албания.

- Може би вече имате 
нов девиз?

- Повече е мъдрост - НЯМА 
УТРЕ, ИМА САМО ДНЕС!

10 ã. ñúâìåñòíà è ïîëåçíà êëóáíà äåéíîñò
 „Когато сме заедно сме 

силни и по-смели, когато 
сме заедно по-лесно пре-
одоляваме трудностите и 
гледаме напред. В рамките 
на отминалите 10 г. нашето 
Сдружение „Диабет“ със 
своята полезна дейност  
се наложи като  необхо-
димост, а с подкрепата на 
общинското ръководство 
успяваме да осъществя-
ваме разнообразни  ини-
циативи.“ Обобщавайки 
постигнатото през годината 
председателят на Сдруже-
нието Петранка Рахнева 
поднесе  своята и на члено-
вете на клуба благодарност 
към кмета Атанас Киров и 
зам.кмета Гроздан Иванов, 
които бяха гости на срещата  
в Деня за борба с диабета. 
Сред присъстващите бяха 
хора от Стралджа и селата 
Лозенец, Атолово,  Палау-
зово, Чарда, Джинот, Зим-
ница. Общият брой на чле-
нуващите в Сдружението е 
над 100 , което е минимална 
част от регистрираните с 
това заболяване 4-5 пъти 
повече. Поздравявайки все-
ки един поотделно г-н Ки-
ров сподели уважението си 
и готовността да подкрепя 
всяка добра инициатива 
на клуба. Диабетиците по-
лучиха подарък – диспен-

сър за вода. „Поддържайте 
този колективизъм, бъдете  
част от обществения жи-
вот на града, ние ще ви 
подкрепяме!“, добави той.  
Присъстващите научиха, 
че общината е осигурила 
средства за закупуване на 
плодов чай, лекарства и 
малка почерпка във връз-
ка с отбелязване Деня за 
борба с диабета. Приятно 
прозвуча информацията от 

г-н Иванов, че по решение 
на общинското ръководство 
през следващата година 
средствата за Сдружение 
„Диабет“ ще бъдат завише-
ни. С ръкопляскания беше 
посрещнато и поздрав-
лението от дарителя на 
глюкомери и тест ленти 
Евгени Чавдаров. Въпреки 
празничността г-жа Рахне-
ва информира членовете 
на клуба за целогодишната 

дейност. Тя се изразява в 
периодично измерване на 
кръвното налягане и кръв-
ната захар , организиране 
на прегледи за остеопороза 
и при кардиолог, срещи за 
обмяна на опит, здравни 
беседи и др. Във връзка с 
10-годишнината на сдру-
жението  желанието на ръ-
ководството е да се проведе 
кампания за превенция за 
борба с диабета, инициа-

тива за отворени врати и 
безплатен скрининг както 
и  изследване на деца с 
участието на специализи-
рани екипи. Не на последно 
място е идеята и за благот-
ворителна акция в помощ 
на социално слаби  с това 
заболяване. Сдружението 
има възможност за изпра-
щане на болни за 5-дневно 

изследване в Ендокрино-
логична клиника  - София. 
„Заедно ще продължаваме 
да работим за прогонване 
на страха от диабета, за 
укрепване на духа и надеж-
дата!“, категорична бе г-жа 
Рахнева, която по-нататък 
ангажира вниманието на 
присъстващите с още при-
ятни изненади.

Ïðîìåíè â ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Íîâ ñúâåòíèê â 
ãðóïàòà íà „Ïðîìÿíà“
Ноемврийското заседание на ОбС Стралджа започ-

на с полагане клетва на новия съветник от групата на 
МК“Промяна“ Йовчо Христов. Той идва на мястото на 
Гроздан Иванов, който вече е зам.кмет на общината.

Преди това председателят на ОбС инж.Живко Ан-
гелов прикани своите колеги и всички присъстващи 
в залата с едноминутно мълчание да почетат паметта 
на починалия преди дни общински съветник Георги 
Иванов Георгиев.

Работата на заседанието продължи с гласуване на 
промени в състава на постоянни комисии към ОбС. Йов-
чо Христов бе утвърден и като зам.делегат в Общото съ-
брание на НСОРБ и Общото събрание на РАО“Тракия“. 
Без коментари беше приета Наредба № 22 за водене  
регистър на общинските детски градини на общината. 
Със свое решение ОбС удължи срока на действие на 
договори за възмездно право на ползване в Лозенец и 
Стралджа. Дадено бе съгласие за отдаване под наем на 
„Главболгарстрой“АД за срок от 2 г. общински имот в 
землището на Стралджа, за спомагателна площадка.
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Празник три в едно ор-
ганизираха деца и учители 
в ДГ “М. Рубенова“ Страл-
джа. Като начало беше 
експонирането на една 
богата етноизложба  с коя-
то малките доказаха инте-
реса си към родния бит и 
обичаи. Състезателният 
характер предпочетоха в 
програмата за празничния 
Ден на християнското се-
мейство в група – Страл-
джа. Заедно с майки и тат-
ковци малките бяха увле-
чени в игри с надпревара 
и много емоции. В група 
Зимница вълнението се 
поддържаше и поради 

факта, че гости на търже-
ството бяха инж.Живко 
Ангелов, председател на 
ОбС, Милен Стамов, кмет 
на селото и свещеникът от 
църквата „Св.Димитър“ 
отец Борис. Тържеството  
с песни, стихотворения и 
танци беше своеобразен 
поздрав и благодарност 
към  общината и строите-
лите, осигурили средства 
и осъществили ремонта 
на сградата.
На финала  малчуга-

ните бяха изненадани с 
подаръци. Отец Борис 
връчи на градината  икона, 
с пожелание да ги закри-

ля, инж.Живко Ангелов 
поднесе на всяко дете шо-
колад, а  Даниела Попова  
и Димитър Чакъров, роди-
тели на деца от градината, 
подариха ценни матери-
али за работа в часовете 
за занимания. „Денят на 
християнското семейство 
за всички нас се превърна 
в един  прекрасен празник, 
който зарежда с  настро-
ение и приятни емоции. 
Щастливи сме , че към 
децата от градината се зас-
видетелства обич и грижа! 
И благодарим за това!“, 
сподели директорът Денка 
Йорданова.  

Èçëîæáà, ñúñòåçàíèå è 
áëàãîäàðñòâåí êîíöåðò

 По покана на Българска 
генеалогична федерация, 
Институт за исторически из-
следвания при БАН, авторът 
на наскоро представената в 
Стралджа книга „Загоре – 
между Източна Ст.планина 
и Бакаджиците“ д-р Трифон 
Стоянов взе участие в На-
ционална научна конферен-
ция с международно участие 
на тема „Генеалогията – ми-
нало, настояще, бъдеще“. 
Той беше придружаван от 
редактора на книгата му 
Неделчо Димов и краеведа 
от Зимница Атанас Димов. 

Проведен на 17 ноември 
в София, читалище „Сла-
вянска беседа“, форумът 
привлече вниманието на 
изключително интересни 
личности. При откриването 
доц.д-р Антоанета Запря-
нова направи въведение с 
темата „Българската генеа-
логия – скок в бъдещето“. 
Последва представянето на 
доклади от САЩ, Франция, 
Китай, Цариброд, както и на 
не малко автори от Бълга-
рия. В първата част на кон-
ференцията присъстващите 

 „Ïî ñòúïêèòå íà „Èñòîðèÿòà“ 
ïðåç Èçòî÷íà Òðàêèÿ“

изслушаха с внимание д-р 
Трифон Стоянов, който в 
изложението си на тема "По 
стъпките на "Историята" 
през Източна Тракия" не 
само интересно представи 
книгата си, но в контекста 
говори увлекателно за важ-
ността на района „Загоре“ 
откъдето е преминавал т.н. 
царски път. Свое участие 
имаше и още едно познато 
име за стралджанци – Ата-
нас Пеев от Добрич, автор 
на „История за Сивковия 
род“. Други интересни до-

клади бяха за рода Карао/у/
ланите, Габрово, за Ботевия 
четник Ангел Тодоров, за 
съхраненото име Сахиеви 
– единствено в България, 
за Догановия род в Коп-
ривщица, за единствената 
у нас „Алея на родовете“ в 
с.Климент и още много дру-
ги. Конференцията доказа 
необходимостта от подобни 
родолюбиви начинания и 
привличане вниманието на 
обществото към работата 
по съхраняване на нацио-
налната ни идентичност.

С  топла погача и мед започна празни-
кът, посветен на християнското семейство 
в Първа група „Слънце“ на ДГ“Здравец“ 
Стралджа. Облечени в народни носии де-
цата посрещнаха  своите учителки Весела 
Драмджиева и Нели Тончева Кавалджи-
ева, за да разговарят за семейството. В 
играта малките научиха  защо в днешния 
ден се посещава църквата, какво се слага 
на трапезата и как се прикадява с тамян.  
Бъдещите татковци и мами с въодушевле-
ние участваха в театъра, всеки искаше да 
разкаже за своя дом, за обичта между мама 
и тати и радостта да имаш брат или сестра.

„Ìàìà è òàòè, êàêà è áàòêî ñà 
ìîåòî ñåìåéñòâî!“

ÄÚÐÂÎÒÎ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ
Тя е само на 17. От-

лична ученичка в СУ 
“П. Кр. Яворов“ Страл-
джа. С разностранни 
интереси и множество 
награди от различни 
участия във фестива-
ли, конкурси, олимпи-
ади, състезания. Лю-
бител на хубавите кни-
ги, красивата музика, 
интересните филми. 
Има много приятели. 
И работи като добро-
волец към БМЧК

За първи път участва в националния литературен кон-
курс на името на Станка Пенчева „Дървото на живота“. 
Споделя своите впечатления и размисли след една разходка 
край с. Воденичане и разказани   от дядо и баба спомени 
за присъствието на поетесата в родното село.

Силвия не успя да се пребори с огромната конкуренция 
на близо 500 творби. Но даде доказателства за трайна лю-
бов към литературата и изкуството. Да й пожелаем успех!

Да, има нещо особено в 
това стралджанско село. Има 
нещо различно. Случват се 
разни събития, говори се за 
тях. И Джинот запазва своята 
територия на известност в 
общината. Има виновници 
, разбира се. Вече няколко 
години поред пенсионерския 
клуб „Изгрев“ под ръковод-
ството на неуморимата Ни-
колина Филипова организира 
неподражаемия Празник на 
традициите. Канят гости от 
близо и по-далече, подготвят 
програми с драматизации, 
песни, обичаи, танци. И винаги 
финалът изправя публиката 
на крака. Така се случи и тази 
година. Всеки, който имаше 
удоволствието да присъства 
на този празник пази красиви 
спомени, споделя ги с благо-
дарност към организаторите, 
които се раздадоха на сцената.

„Организираме този „Праз-

ник на традициите“ с един-
ственото желание да поставим 
на преден план всичко онова, 
което сме наследили от дедите 
си като песни, приказки, тан-
ци, обичаи. Считаме, че това 
богатство е неизчерпаемо, то 
учи, напътства, заздравява ко-
рените ни, поддържа духа ни.“, 
споделя Николина Филипова, 
потвърждават го и жените от 
клуба. Тази година на сцената 
първо оживя една кратичка на-
родна приказка „Седнал дядо 
на бучка“, която се запомня 
много лесно. Но няма да я 

откриете в нови-
те детски книж-
ки, рядко някой от 
днешните млади 
майки и бащи ще 
се сетят за нея. Е, 
джинотки я при-
помниха. Послед-
ва драматизация 
по  приказкат а 
„Сливи за смет“. 

Внимателното вглеждане в 
поведението на героите даде 
повод за размисъл. Уж нищо и 
никакви диалози при продаж-
бата на сливи срещу смет, а 
учат, възпитават.

„Казват, че традицията е 
начин на мислене и поведение. 
Ние пък си знаем, че това е на-
вик, установен от старо време. 
И го приемаме като уважение 
към дедите си. Знаем, че в 
миналото ще намерим сила 
и упование. Затова сме тук, 
затова отново  организираме 

нашия „Празник на тради-
циите“, пояснява Николина 
Филипова. А на сцената се 
изреждат темпераментните 
танцьорки от ансамбъл „Росна 
китка“ Лозенец, после са ори-
гиналните самодейки от клуб 
„Дълголетие“  Стралджа, кои-
то  рецитират стихове за Бъл-
гария, показват носии, трогват 
с възхитителните си диалози за 
красотата на родината. След 
тях иде ред на обичая „Посре-
щане на коледари“- лозенци са 
ненадминати в песните и бого-
словките. Кукери от Джинот  
ги сменят с буйния си танц. 
На финала оживява драмата 
на Балканджи Йово и в залата 
вече има просълзени. Звучи 
„Моя страна“, всички са на 
крака, развява се българското 
знаме…България диша, живее, 
традициите топлят, дават сили 
и надежда. 

Браво, Джинот! 

Êàêâî èì å èíòåðåñíîòî íà äæèíîòöè?
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Äîíêà ÑÒÅÔÀÍÎÂÀ ïðèïîìíÿ:

„Êîïðèíåíàòà áóáà  áåøå 
äîõîäåí ïîìèíúê â Ñòðàëäæà“

За младите днес ще бъде 
интересно да научат за от-
глеждането на копринената 
буба в Стралджа. Преди 
55 години това беше нещо 
обикновено тук. Помня 
баба, която всяка година 
се занимаваше с такава 
дейност. И не само тя. Във 
всеки двор имаше черниче-
ви  дръвчета, чиито листа 
хранеха копринената буба.

Докато се излюпят буби-
те, баба ги носеше в пазвата 
си. Току що появили се те 
изглеждат като купчинка 
пясък и от тях никой не 
се погнусяваше. Новоиз-
люпените буби започват 
веднага да се хранят с крех-
ките листенца на черни-
цата. Само подир седмица 
видимо нарастват и сменят  
облеклото си, стават още 

по-лакоми. Обикновено ги 
настанявахме в най-голя-
мата стая по рафтове, които 
постепенно разширявахме, 
защото бубите растят много 
бързо.  Интересно ни беше 
да наблюдаваме смяната на 
облеклото, забавлявахме се 
като слушаме как лакомо  
шумулят при пасенето. Баба 
ни правеше забележки да не 
вдигаме шум при влизане 
в тъмната стая на бубите. 
Защото при всеки шум и 
трясък бубичките вдигат 
главички нагоре, смущават 
се. Затова всички в къщи 
внимавахме да не вдигаме 
голям шум. Не се разреша-
ваше и чужди хора да влизат 
при тях, за да не уручасат.

Много важно беше чер-
ничевите листа да не са 
росни, защото бубите уми-

рат ако им се предложат 
влажни листа. Много инте-
ресно беше да гледаме как 
бубите изплитат  нишките 
на кладите докато всичко 
се превърне в копринен 
пашкул.  След като всич-
ки буби  се „вдигнат“ на 
кладите ги обирахме, след-
ваше сортиране и после 
отивахме на предачницата. 
От получената копринена 
прежда майките ни тъчаха 
мелезници и кенарен плат 
за женските ризи.

За съжаление този поми-
нък вече е в миналото.  Заб-
равени са бубите и тяхното 
отглеждане.  Унищожени 
са и черничевите дръвчета 
и градини, а в миналото 
бубарството беше един до-
пълнителен доход за семей-
ствата в района.  

Êàêâî íå çíàåì çà 
áóáàðñòâîòî?

  България е била на едно от първите места в света по 
производство на пашкули и естествена коприна.

С около 7 дка земя с насаждения от черничеви дръв-
чета може да се отгледат 35 кутии буби годишно.

Минималната заетост на едно семейство е 4-5 месеца.
Очакванията са да се получат от 800 до 1000 кг 

пашкули за което може да се осигурят близо 4000 евро 
субсидия.

Допълнителният доход от изкупната цена на пашку-
лите  е доста съблазнителен –  за пр. в Турция 1 кг паш-
кули струват 12 долара, в Гърция цената е около 10 евро.

ИСТИНСКИ ИСТОРИИ ОТ МИНАЛОТО НА СТРАЛДЖА

Ñïîìåí çà Áëàòîòî
  В.“Стралджански вести“ със свои публикации за 

Блатото ми напомни не малко интересни истории, 
които искам да споделя.

  
Дядо ми е разказвал, че по турско време като чуели, че 

се задава потеря към Сарая, грабвали най-необходимото от 
къщи и бягали към Блатото. Там им било спасението на бе-
дните българи. Край т.н. Гьол винаги имало каици/....….?/, 
тъй пригодени, че да могат хората да престояват там по ня-
колко дни. На тях винаги имало бакър и пиростия. Криейки 
се в шавара, българите правели огнище на кайка. Дърва, 
шавар наоколо  имало в изобилие както и риба и вода. Така 
, че не гладували. Рибената чорба била основното им ястие.

   Семейство от Койлаците имали малко бебе.  По не-
внимание детето попада в жаравата и на лицето му остава 
белег за цял живот. Точно това бебе, Атанас Вълчев Койчев, 
получава и прякора си  Изгорялкоолу.

Ñ êîêîøêè ñðåùó öâåêëîâèÿ õîáîòíèê
След пресушаването Стралджанското блато или Гьоля, както 

го наричаха нашенци,  се славеше с богата реколта на захарно 
цвекло и царевица. Ние бяхме ненадминати в окръга по тези 
производства. Но имаше една особеност – трябваше да се сее 
късно през пролетта, защото подпочвените води са много високи 
и глината не позволява влагата да стигне  до долните пластове 
– от тук и причината за високите добиви. А цвекловия хоботник 
създаваше големи грижи. За да опазят растенията  стопаните 
пръскаха с химически препарати. Нямаше тогава техника – 
всичко ръчно – тензухени торбички тупаха, вятърът духа, трудно 
се дишаше, но пак се справяхме. За да се избегне дишането на 
отровата  бе решено от УС на ТКЗС-то да се изкарат кокошките 
от птицефермите, за да се осигури естествен бранител срещу хо-
ботника. Побеля Блатото от свободните кокошки. Така с хитрост 
стралджанци приложиха  екобиологията като най-добрия метод 
за борба с неприятеля. И цвеклото беше спасено.

  
Òúðãîâèÿ ñëåä õàðìàí

 През Кримската война българите търгували със стоки в градо-
вете Одрин, Узундилово и Цариград. Водач им бил Керванбашия. 
Търгували главно след харман като продавали дървени изделия, 
брашно, шарлан, а обратно носели маслини, риба, тефтичани 
прежди. Керванджиите пътували групово, за да си помагат из 
пътя. Много трудно било преминаването през Стралджанското 
блато. Колите им често затъвали и били изтегляни  на чивгар с 
биволи. Дали това не е т.н Бояклийски път за Турция, не знам.

Áèëêàðÿò Êàëèí îò Àòîëîâî
Иска ми се тук да припомня за един особено интересен човек 

от нашия край. Младите  не знаят кой е Калин от Атолово, но 
все още има възрастни, които го помнят. Това , наистина , е една 
оригинална личност. Калин Станков беше ерген, носеше винаги 
дълга коса и брада, кръгли очила, които закриваха две изразител-
ни сини очи. Нисък и набит, винаги облечен в шаячени дрехи и 
през рамото с кожена чанта – единствения предмет  останал му от 
преселването от Одринска Тракия, Калин създаваше впечатление 
за отшелник. Всички знаеха, че той се занимава с билкарство и 
ловене на риба. С това се препитаваше. Ако някой се нуждаеше 
от рядка билка , знаеше, че Калин може да помогне. Остана в 
спомените ни като екзотичен, но добър човек.

Сем .Жана  и 
Георги Георгие-
ви от Стралджа  
се похвалиха с 
оригинална ко-
лекция. Те съх-
раняват десетки 
сватбени кърпич-
ки – свидетелство 
за сключен брак 
на техни близки, 
приятели и ко-
леги през 70-те 
години на мина-
лия век, когато 
традиционните 
народни сватби с 
дарове бяха заме-
нени от т.н. ком-
сомолски сватби. 
Младоженците 
подаряваха на сватбарите 
само по една копринена 
кърпичка с имената си и 

Îðèãèíàëíà êîëåêöèÿ

датата на бракосъчетанието. 
Така се даваше възможност 
на младите да не харчат 

излишни пари за гостите, 
които обикновено бяха по 
200-300 души.

В Деня на християнското 
семейство Георги Георгиев 
лично подари на сем.Татяна 
и Симеон Моневи сватбена-
та им кърпичка с пожелание 
да съхранят своята гореща 
любов, да бъдат все така 

усмихнати, влюбени, да 
отпразнуват златна и диа-
мантена сватба. Трогнати от 
жеста, връщайки се в спо-
мените си, Татяна и Симеон 
споделиха, че  сватбата през 
май 1978г. е едно от най-кра-
сивите събития в живота им. 
Днес те се радват на дъщеря, 
зет и внуци. 

В Деня на християнското 
семейство няколко семей-
ни двойки от Стралджа, 

Ïîçäðàâëåíèÿ çà çëàòíà ñâàòáà
които тази го-
дина отбелязват 
своята  златна 
сватба, получи-
ха  специален 
поздравителен 
адрес от кмета 
на  общината . 
Поздравленията 
са за преживе-
ния 50-годишен 
щастлив семеен 
живот, за труда 

и всеотдайността, за от-

гледаните деца и внуци. 
„През всичките тези години 
вие вървяхте през живота 
ръка за ръка, поддържахте  
жив огъня у дома, давахте 
пример за съпружеска лю-
бов и вярност. Бъдете все 
така влюбени, усмихнати, 
здрави  и щастливи още 
дълги години! Съхранете 
вярата, надеждата, любовта 
и мъдростта. За да се учим 
от вас!“ се казва в поздрави-
телния адрес на г-н Киров  

към  семейства  Недялка и 
Атанас Бомбови, Величка 
и Едрьо Шидерски, Жечка 
и Паруш Парушеви, Руска 
и Койчо Койчеви и др.  

Наздраве за вашата лю-
бов!
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По време на своето 
двудневно  гостуване в 
Стралджа поетът  Ва-
лери Станков не само 
председателства третото 

издание на Национал-
ния конкурс на името на 
Станка Пенчева „Дърво-
то на живота“, но успя 
да напише и своите три 

нови стихотворения. Те 
са своеобразен подарък за 
почитателите на поезията 
от града и обещание за 
нови срещи.

Благодарим ти, Вале-
ри! Нека вдъхновението 
не те напуска ни за миг! 
Твори, радвай ни с твоите 
прекрасни стихове!

Âàëåðè Ñòàíêîâ îò 
Ñòðàëäæà – 2016

ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ ÏÎ 
ÒÅËÅÃÐÀÔÀ

На гара Стралджа нямаше вода. 
И аз си пийнах две-три светли бири. 
А откъм Бакъджишките бърда 
на окарина вятърът засвири. 
Един мангал запалката ми сви – 
и сетне се смали в далечината. 
В талиги с калайдисани тави 
катунът хлътна в залеза оттатък.
Тревичката на трети коловоз, 
разпукала траверсата, се люшна – 
като че ли над мен Иисус Христос 
една целувка прати ми – въздушна.
Не помня за какво бях в този град? – 
дъските ми отколе все тъй хлопат.
Видях се с кмета – готин пич, и млад, 
и – Слава Богу, се разминах с попа! 
Над гара Стралджа сетне падна мрак. 
В купето тъй и не потръгна лафът...
А Мавъра след варненския влак 
ми прати тоя стих по телеграфа.

1 ноемврий 2016 г. 
гара Стралджа, 18, 55 ч

ÏÅÒËÈÒÅ ÊÓÊÓÐÈÃÀÒ 
Â ÄÂÀ

Петлите сутрин кукуригат в два, 
извъртат ми такава acapella! – 
че аз си мятам тъпата глава 
на твърдата възглавница в хотела, 
светът край мен тъй сладичко заспа, 
чак си похърква в сладостна омая, 
а аз – печален бенджамин в кашпа –
стърча самин в хотелската си стая,
изчетох всички вестници онлайн, 
инструкции за пожарна безопасност, 
и Цецка в новинарския праймтайм 
ме увери, че всичко е прекрасно, 
че ще завържем, даже ще цъфтим, 
и ще вървим между цветя и рози, 
но пак без нас Вълшебният килим 
към светлите им бъднини ги вози! – 
нощта лети през мократа трева, 
върти луната пламнала капела... 
А аз под нея – някъде към два, 
плета с три куки гащи за петела. 

1 ноемврий 2016 г. 
гр. Стралджа, 8, 40 ч.

ÁÀËÀÄÀ ÇÀ ÎÁÐÀÍÎÒÎ ÌÈ ËÎÇÅ
... а ореха ми циганин е брусил – 
не е оставил ни един – за цяр, 
по-чер от африканските зулуси, 
ги е продал на градския пазар, 
мърсувал е в стайчето ми на кьошка – 
в постелята на мама е пикал, 
дори и Цецка-Цачевата брошка 
за тоя пич е малко за медал! – 
мравуняка на синора е тъпкал, 
вършал е вредом с тръни и бодил,
и гащите ми – кръпчица до кръпка, 
от кола на плашилото е свил, 
и грозденцето мъкнал е в чували, 
поганил се е в дащния чакъм, 
а мен в туй лозе кучета ме яли, 
и моля се – дано ме тресне гръм! – 
защо садих, плевих, копах и сякох, 
а в бурето си винце не налях?...
Той – Негово Величество Глупакът! – 
в България от нищо няма страх. 

31 октомврий 2016 г. 
гр. Стралджа 14, 30 ч.

Крум Георгиев е роден  през 1932г. в Кърджали. Завър-
шил е Музикалната академия в София със специалност 
„Пеене и хорово дирижиране“. Работи в областта на музи-
кално-танцовата фолклористика. Бил е учител, преподава-
тел в Института за културни кадри в Хасково и Тракийския 
университет – Стара Загора, както и диригент на хорове и 
ансамбли в Хасково, Димитровград, Сливен, Казанлък и 
Ст.Загора.Издал е 5 детски стихосбирки. „Пристрастия“ е 
втората му стихосбирка за възрастни /първата – „Случайно 
ли“ е издадена през 2009г.

В община Стралджа Крум Георгиев е познат като добрия 
приятел на самодейците, член на журито за събора „Мараш 
пее“ и конкурса „С песните на Вълкана Стоянова“.

"ÏÐÈÑÒÐÀÑÒÈß“….Íîâà ëèðè÷íà êíèãà íà Êðóì Ãåîðãèåâ

Ñ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÇÀ ÎÁÈ×

ÏÅÑÅÍ
Тракийо,
Класове едри класила,
Дай ми твоята нежност и сила,
Есента дай ми, с пъстра окраска,
Снежни пъртини, пролетни ласки.

Тракийо,
Раждала в дни на неволи
Кипри българки, стройни тополи
И сватосвала в чети хайдушки
Млади левенти за тънки пушки.

Тракийо,
Нейде клепало удари,
Дим отдимява, гаснат пожари.
Вятър шепата пепел отнесе,
Жива остана твоята песен.

„Олимпийско-компютърно- „рецидивистичният“ Ал-
фатар и възпитаниците му преди 9.IX.1944г. на европейски 
университети“

 Алфатар има своето значение за Стралджа. Както 
Стралджа има своето значение за Алфатар. Двете селища 
с роднински връзки са като скачени съдове. Ако нещо се 
случва в Стралджа, то отеква в Алфатар. Ако друго се 
роди в Алфатар, Стралджа непременно държи да знае. 
Така е било и така продължава.

Тези дни  колоритния Петър Кънев от Алфатар издаде 
шестата си поред книга. В нея разказва за житието-бити-

Íîâà êíèãà íà 
Ïåòúð Êúíåâ

ето на известни жители на селището. И ако за Стралджа 
книгата ще бъде интересна, то е заради догадките, че 
някой от главните герои по всяка вероятност имат своите 
роднини и отсам Балкана.
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Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Ñ Ò À Ò Ó Ò
Общинският коледарски празник в  град Стралджа се провежда всяка  година и 

има за цел  да  съхрани за поколенията българските фолклорни обичаи, свързани 
със   зимните  народни  празници,  да съдейства  за развитието на националното 
ни  песенно и танцово изкуство, да спомага за  приобщаването на младите към    
културните  ценности.

Празникът има конкурсен характер.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÍÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ

Организатор  на празника е Община Стралджа.  Тя съставя програмата на празника 
и реда за явяване на групите по предварително   подадени  заявки  за участие.

Общинския коледарски празник „Стралджа'2016” ще се открие на 23.12.2016 г. /
петък/ от  15.30ч.  на сцената  на НЧ  “Просвета - 1892” –    гр. Стралджа.

Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резултатите  от класирането  
до един  час след  приключването на празника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително обявеният ред за явяване на  групите ще бъде спазен 

стриктно. Ръководителите потвърждават  участието на групите  пред организа-
тора  най-малко 30 минути преди началото на  празника.

Организаторът си запазва  правото да прави промени в програмата в деня на празника.

Заявки за участие се подават до 15декември 2016 г. на адрес:
гр. Стралджа   ул. “Хемус” 12
Общинска администрация, Отдел ХД
За допълнителна информация и справка: тел.: 04761 - 64/ 67 

Пристигнали заявки след обявената дата не се включват за участие в празника.

Разходите по пребиваването на участниците са  за сметка на   организациите  и   
институциите,    на  които  са представители.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ

Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната  програма изпълняват 
до 3 песни, благословия и фрагменти от  обичая  „коледуване”  –  в  рамките до 10 
минути. 

Колективите   ще бъдат  разпределени в две възрастови   групи.
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА      -      ДО     14 Г.
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА      -      НАД   14 Г.
 

 ÍÀÃÐÀÄÈ

На двете  възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и трето място, придру-
жени с парична награда, специална и поощрителна  награда за най-добра   коледарска  
група, най-добра обредна група,  за станеник, кравай и  др.

ОБЩ НАГРАДЕН ФОНД: 1000 ЛВ.
                     
ЗАБЕЛЕЖКА:  Заявилите  участие  женски коледарски  групи 
не   участват  в   класирането. 
 

ОТ ОРГАНИЗАТОРА

Ó÷èì ñå äà áúäåì äîáðè!
Да бъдем толерантни”! 

Това призоваха  в Меж-
дународния ден на толе-
рантността учениците от 
СУ"П.К.Яворов" гр. Страл-
джа. Да си толерантен озна-
чава да осъзнаваш себе си 
чрез другите. Да уважаваш 
индивидуалностите и разли-
чието. Когато си толерантен, 
разрушаваш бариерите и 
можеш да видиш какви на-
истина са хората около теб.

По повод Международ-
ния ден за толерантност-
та за поредна година в ОУ 
„Св.Св. Кирил и Методий“ 
гр.Стралджа  бяха раздадени  
сърца с надслов “ Бъди добър“. 

Представители на ученическия парламент запознаха учениците от начален  етап  с 
приказки  за доброто и злото и приказка за цветовете. Проведена бе дискусия с уче-
ници от прогимназиален етап  на тема: "Какво значи да си толерантен?" Председателя 
на Ученическия парламент-Даяна Николаева призова своите по-големи съученици за  
толерантност към  всички хората, защото това е  едно от най- важните човешки качества     

Инициативата завърши с флашмоб „ Сърце“.
Тази година МКБППМН   и РУ Полиция Стралджа подкрепиха  отбелязването  

Деня на добротата и Деня на толерантността под мотото „Учим се да бъдем добри!“ 
Представители на двете институции посетиха училищата в града, проведени бяха сре-
щи- разговори  по темата. Децата сами споделяха примери за задружен  семеен живот, 
даваха предложения за привличане на родителите в училищни дейности. Не беше из-
бегната темата и за насилието в училище срещу което всички трябва да работят заедно. 
В Деня на християнското семейство такива срещи ще бъдат проведени и в училищата 
на Зимница и Войника.  

В интересно приключение бяха увлечени децата от ІІ-ра група при ДГ“М.Рубенова“ 
Стралджа. Използвайки много успешно  допълнителната форма на педагогическо взаи-
модействие педагогът Ирина Урумова покани като специален гост баба Стойка Велева, 
която с достъпен език, топло и приятно предразположи малките,   привлече вниманието 
им към такива стари дейности като предене , плетене, тъкане. Нещо повече, децата имаха 
възможност сами да опитат как се дърпа нишката от къделята, как се увива преждата, как 
се върти вретеното. Гостенката им показа разнообразието на вълнените прежди, разшири 
познанията им и по плетене на домашни вълнени чорапи. Така неусетно часът“Бабините 
черги“ продължи с представяне на друг един народен занаят – тъкачество. Тук Ирина 
Урумова, дипломиран дизайнер и художник, беше вече в стихията си. Тя показа на мал-
ките как може от преждата да се изтъче черга, как да се направи изборът на цветове, как 
да се подреждат, за да се получи максимално красиво  платно.

 Безспорно часът, който бе във връзка с тематична проверка „Българското народно 
творчество- извор на красота и родолюбие“,  се оказа един от най-интересните и децата  
пренесоха у дома разговорът за чудните  народни занаяти.

 “Áàáèíèòå ÷åðãè“ â  ÄÃ“Ì.Ðóáåíîâà“ Ñòðàëäæà

ÄÅÖÀ  ÑÅ Ó×ÀÒ ÊÀÊ ÑÅ 
ÏÐÅÄÅ, ÊÀÊ ÑÅ ÒÚ×Å
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…Гайдата, този вълше-
бен народен инструмент, 
този космически звук, който 
кара българското сърце да 
трепти в неузнаваем ритъм, 
който може да 
извика  неис-
това радост и 
сълзи едновре-
менно. Гайдата, 
народният ин-
струмент, който 
едно 6 –годиш-
но момче чува 
със сърцето си 
, за да предиз-
вика раждането 
на един непов-
торим  талант. 
Този  звук  ще 
съпътства це-
лия живот на 
Тончо Тончев, с 
него ще направи първите си 
стъпки на хорото, с него ще 
приспива децата си, с него 
ще печели злато, признание, 
аплодисменти на български-
те и чуждестранни сцени. 
С този звук  ще пожелае да 

тръгне към вечността…

   Не е случайно, че Тончо 
Тончев се ражда в Страл-
джа. Не е случайно, че из-
раства в едно семейство, в 
което музиката, танците, 
песните са част от живота. 
Индикациите за раждането 
на таланта  са много. Най-
близките  са тези, които 
стават свидетели как Тончо 
неусетно, от само себе си, 
се научава да свири на раз-
личните музикални инстру-
менти , те са тези, които го 
поощряват да играе ръчени-
ца като дядо Джендо, радват 
му се когато плете стъпките 
на сложните  „Трите пъти“ 
или „Еленино“ пред гостите 
или на хорището. 

С усмивка брат му  Стой-
чо Тончев  разказва как 
малкия Тончо  разтягал 
дилафа вместо акордеон, 
как танцувал  ръченица-
та на един крак като дядо 
Джендо, как се радвал да 
го поканят „Тончо, изсвири 
нещо!“, припомня за купе-
ния акордеон с парите от 
продадената пита кашкавал, 
за грамофонната плоча, коя-
то върти на ръка…

     Ученическите години 
на Тончев са първата му 
сцена. Там, сред приятелите 
и съучениците, той е в сти-
хията си. Защото среща раз-
биране и  обич, предизвиква 
подражание. Като легенда 

звучат разказите за момчето, 
което пристига на училище 
с налъми, за устройваното 
надиграване между класо-
вете  през междучасията, за 
вечното настроение, което 
предизвиква с усмивката 

си и характерния народен 
хумор.

   Годините на младостта 
дават всичко от което има 
нужда една творческа лич-
ност. Тончев вече е напра-
вил своите срещи с хора, 
които ще му дадат основите 
за познаване на българско-
то народно творчество в 
неговото многообразие. По 
отношение на музика, на 
песни, на танци, на носии. 
Научил е от баба Оча кои 
са стралджанските хора, 
колко са, какви са стъпките 
им. Безброй пъти вече е 
участвал и в подготовката 
на кукерските игри в Страл-
джа, научил се е да изработ-
ва гуглите, да шие сам на 

машината. И когато  излиза 
с костюма в групата на ку-
керите – той е най-личен.

Иде вре-
мето  и  на 
а к т и в н ат а 
ч и т а л и щ -
на дейност 
на  Тончев . 
Или може би 
обратното – 
читалището 
п о л у ч а в а 
като дар от 
Всевишния 
присъствие-
то на Тончев. 
За да започне 
неговия зла-
тен период. 

Иде ред на създаването на 
„Въжички“, участието в 
театралния колектив, успе-
хите на сцената, аплаузите, 
наградите – само в злато.

Стралджа вече е изваяла 
своя талант. И Тончев е го-
тов за нов етап в развитието 

си. Време 
е България 
да научи за 
него .  Не-
навършил 
пълноле -
тие е приет 
в Държав-
ния ансам-
бъл за на-
родни пес-
ни и танци 
„ Ф и л и п 
Ку т е в “ . 
Завършва 
у сп ешно 
х о р е о -
графското 
училище , 
а неговата 

дипломна работа „Джинов-
ското“ е най-добрата.  За 
Тончев е  високата оценка 

на специалистите за които 
е въпрос на чест да работят 
с него.

Бурни  аплодисменти 
след всеки концерт, огро-
мни зали в които публиката 
става на крака, безумна 
радост от представеното 
майсторство в изпълнение 
на български народни тан-
ци, благодарност към та-
ланта и българска гордост, 
че го има. Това съпътства 
Тончев в най-активния му 
творчески период когато по-
ставя едни от най-красивите 
си танци – „Джиновско“, 
„Буенек“, „Сватбари“, „Ко-
ледари“ , „Еркечки“, „Пре-
дянки“...Списание „Танцово 
изкуство“ публикува 35 
Тончови постановки, които 
хореографите на най-изя-
вените български ансамбли 
включват в програмите си. 
Славата на Тончев е 
неудържима, любовта 
на хората към него – 
гореща, истинска. Тон-
чев има множество по-
следователи, запалил е 
любовта към танците 
на България  в безброй 
сърца. Неговата любов 
„Въжички“ се приема 
във всички събори, 
фестивали с очакване 
и интерес. Като най-
големите, най-добрите. 

 Тончев поставя тан-
ци  в почти всички 
Държавни ансамбли у 
нас. Обогатява биогра-
фията си като ръководител 
на окръжните ансамбли 
в Сливен, Ямбол и реди-
ца други градове. Работи 
съвместно със светила на 
българската хореография 
като  Филип Кутев, Кирил 

Дженев, Борис Вълков, Ки-
рил Харалампиев, Иван 
Тодоров, Методи Кутев, 
Маргарита Дикова, Петър 
Григоров… хора, които не 
само признават таланта му, 
предпочитат го в своя екип 
защото той дава характерен 
облик на всеки от поставе-
ните танци.

 Златото, което винаги 
печели Тончев, любовта 
на публиката,  високата 
оценка на специалистите за 
него,  не убягват от погледа 
на журналистите, които се 
надпреварват да го интер-
вюират, да подготвят за него 
предавания по БНР , филми 

по БНТ.

Когато се говори за Тончо 
Тончев, неизменно се спо-
менава Стралджа. Когато 

се спомене Стралджа то не-
изменно се свързва с Тончо 
Тончев. Защото той е толко-
ва ярка творческа личност, 
с пословична скромност, с 
талант, равен на звездите, с 
удивително искрено и горе-

що чувство 
на  любов 
към родно-
то. Мнозина 
са опитвали 
да се отър-
кат  о него-
вата слава, 
но със своя-
та критич-
ност Тончев 
успява да ги 
държи  на 
уважител -
но разстоя-
ние. И да ги 
респектира. 
Нещо пове-
че – той ви-

наги се налага като дири-
гент на оркестъра – както на 
сцената, така и в живота.Въ-
преки славата Тончев обаче 
се съхранява недокоснат от 
нея, остава непроменен. Не 
се притеснява да си напра-
ви една остра самооценка 
– „Чешит съм! И то лош!“, 
което кара останалите ви-
наги да внимават с него, да 
се съобразяват и да го ува-
жават. Защото заслужава!.

Още в едно нещо  Тончев 
остава постоянен. И леген-
дарен.  Любовта към родна  
Стралджа, където се чув-
ства най-добре, най-богат 
на идеи и най-щастлив.  Не 

напразно точно той е ини-
циатор за организираното 
провеждане на народния 
събор „Мараш пее“, той е 
вдъхновител за организа-

цията на конкурса-надпява-
не „ С песните на Вълкана 
Стоянова“.

   Безброй са спечелените 
награди от Тончев. Но за 
него винаги и най-ценна си 
остава любовта на публика-
та. Тя е неговия  критик, тя 
го импулсира да работи не-
уморно и да я изненадва с 
нови програми, тя го прави 
щастлив с благодарността 
и с любовта си

Гайдата…чувате ли този 
звук. Трепнахте ли, спом-
нихте ли си?
Гайдата…любимият 

музикален инструмент на 
един народен гений, из-
ваян от съдбата, докос-
нат от Бога и подарен на 
Стралджа. Да помним, да 
го обичаме, да го пазим. 
Защото Тончо Тончев  ни 
прави българи!


