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Надя Жечева
Едно дете намери своя дом 

и посрещна  новата година об-
градено с топлота и обич. Група 
жени от Стралджа в навечерието 
на празниците  спонтанно взеха 
решение да подарят скромна 
сума на сираче. И  се почув-

Момче, чиито родители 
са от Стралджа, е 
първото бебе, проп-

лакало в Ямбол на първи януари. 
Атанас се родил в 18,45 ч., тежи 
3,200 кг с дължина 48 см. Според 
народните вярвания щом годи-
ната започва с мъжко новороде-
но, ще бъде добра и изобилна. 
Отново с момче изпрати 2013 
година Ямболската болница. То 
е проплакало на 29 декември в 
21.10 часа. През миналата година 
в Акушеро-гинекологичното от-
деление на Ямболската болница 
са се родили общо 656 деца.

Ñòðàëäæàíñêî áåáå Ñòðàëäæàíñêî áåáå 
ïðîïëàêà ïúðâî â îáëàñòòàïðîïëàêà ïúðâî â îáëàñòòà
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ÊÀÊÂÎ ÑÂÚÐØÈÕÌÅ È 
ÊÀÊ ÑÅ ÏÐÎÌÅÍÈÕÌÅ?
Съпрежи -

вяването  е 
път към обла-
городяването! 
Със сигурност 
това  мъдро 
и з р е ч е н и е  
подхожда на 
опита да на-
правим една 
равносметка 
за изминала-
та 2013г. Же-
ланието ни е  
заедно с проверката на свършеното, да си дадем сметка как се 
променихме, успяхме ли да станем по-добри, съхранихме ли 
човечността?

На стр.3 

È ÑËÅÄ ÊÎËÅÄÀ ÑÅ ÑËÓ×ÂÀÒ ×ÓÄÅÑÀ
Бе толкова скоро. Някъде след Нова година. Не беше толкова отдавна. За-

помнил съм огромните бели къдрици на потъналите в снежни обятия дървета, 
причудливия танц на снежинките, летящи от оловното зимно небе и в бялата 
нощ острия режещ звук на човешки стъпки върху замръзналия сняг. Толкова 
силно валеше, че за броени минути и черната гръд на земята стана бяла, еф-
ирна, приказна.

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ, 18 г. ХІІ кл.,  СОУ”П.Яворов” Стралджа
Ръководител: Димитър Стоянов, преподавател 

по бълг.език и литература

Целият текст - на стр.6

Èìà êîé è êàê äà ïîäõðàíâà 
áúëãàðñêîòî íè ñàìî÷óâñòâèå! 

стваха преобразени! 27 деца от 
един социален център отвориха 
с безкрайно любопитство и не-
търпение подаръци, пристигнали 
чак от Австрия. И грейнаха в ра-
достни усмивки! 267 малчугани 
от начален курс при общинското 
училище СОУ ”П. Яворов” бяха 

зарадвани с подаръци 
от училището!  Кметът 
на общината Митко 
Андонов по традиция 
в навечерието на нова-
та година подари тор-
бички с лакомства на 
всички деца … Това са 
малка част от добрини-
те, които белязаха пре-
дпразничните коледни  
и новогодишни дни в 
Стралджа. Много други 
останаха  незабелязани 
защото местните хора 
знаят народната при-
казка: „Направи добро, 
пък го хвърли в море-
то!” Няма нужда за това 
да се разказва, има кой 
да оценява, има кой да 
вижда.

Това е Стралджа! 
Това е България! Нека новата 
година е добре дошла! Нека е 
светло и топло в душите ни! Има 
какво да ни поддържа горди и 
силни! Има и кой!

Целият материал може да 
прочетете на стр. 2

Íåêà ïðåç 2014 ãî-
äèíà ðîäåíèòå 
äåöà â îáùèíà-
òà è îáëàñòòà 
áúäàò äâîéíî 
è òðîéíî ïîâå-
÷å! Áúäåùåòî å 
â òÿõ!

Òàíöè è Òàíöè è 
äåòñêà äåòñêà 

ðàäîñò â ðàäîñò â 
ÖÄÃ ”Ì. ÖÄÃ ”Ì. 

Ðóáåíîâà”Ðóáåíîâà”
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Èìà êîé è êàê äà ïîäõðàíâà 
áúëãàðñêîòî íè ñàìî÷óâñòâèå! 

Едно дете намери своя дом и посрещна  
новата година обградено с топлота и обич. 
Група жени от Стралджа в навечерието на 
празниците  спонтанно взеха решение да 
подарят скромна сума на сираче. И  се почув-
стваха преобразени! 27 деца от един социален 
център отвориха с безкрайно любопитство и 
нетърпение подаръци, пристигнали чак от 
Австрия. И грейнаха в радостни усмивки! 267 
малчугани от начален курс при общинското 
училище СОУ ”П. Яворов” бяха зарадвани с 
подаръци от училището!  Кметът на общината 
Митко Андонов по традиция в навечерието на 

новата година подари торбички с лакомства на всички деца … Това са 
малка част от добрините, които белязаха предпразничните коледни  и 
новогодишни дни в Стралджа. Много други останаха  незабелязани 
защото местните хора знаят народната приказка: „Направи добро, 
пък го хвърли в морето!” Няма нужда за това да се разказва, има кой 
да оценява, има кой да вижда.

Познавам тукашна жена, която всяка година по това време спонтан-
но  и без предварително планиране подарява малка сума на дете или 
млад човек с обяснението, че просто иска да го види щастлив. Зная, че 
като нея има и други. И се прекланям пред тяхното добротворството, 
колкото и малко да изглежда то на фона на големите ни проблеми 
и трудности днес. Кой казва, че времето разяжда нашето общество, 
кой твърди, че всички сме станали много лоши, груби и злобни? По 
Коледа всички си припомняме, че сме родени за добро и търсим начин 
да си докажем, че не сме се предали на злините, че сме съхранили 
хубавите български добродетели, че умеем да мислим за ближния с 
готовност да помогнем.

Мъдрите възрастни хора от пенсионерските клубове непрекъснато 
дават за това примери на по-младите. На тържествата в клуб ”Дълго-
летие” в Стралджа  и организациите   по селата Воденичане, Войника, 
Чарда, Палаузово,  Първенец побелели мъже  изпяха най-хубавите 
коледарски песни, припомниха позабравени красиви благословки. И 
бяха щастливи когато край тях имаше деца, за да слушат, да помнят 
и да пренасят това богатство в бъдещето. Виждала съм в скромните 
селски читалищни салони как упорито се събират старите мъже и 
жени и забравили за своите болежки  възстановяват народни  песни 
и обичаи. А с  каква любов го правят! Възхищавала съм се с колко 
топлота успяват да привлекат интереса на малките, как ги приобщават 
към магията на фолклора.

 „Седнал Господ да вечеря” пееха мъжете в една зимна вечер 
в подготовка за Коледа. И разказваха за трима весели  и доволни 
светии. Само Божа майка край тях била тъжна. Обходила рая божи, 
където всичко е хубаво, но все пак открила едно място, което не е 
добро защото „Там си горят дор три млади. Първо младо – крака го-
рят, второ младо – ръце горят, трето младо цяло гори”. Момченцето 
пред старците вече беше наострило очи и уши, за да разбере какво 
се случва по-нататък в песента. Ето какъв е отговорът на Господ за 
страданията: „Кое младо крака горят, на кръстник си път минало, 
кое младо ръце горят – баща, майка не гледало, кое младо цяло гори 
– комшии си прослушвало…” Аз не знам по-добър начин да дадеш 
правилно възпитание на едно дете. Да го научиш да почита и уважава 
родителите си, да знае как да се държи  към кръстник, към комшии, 
към приятели!

Богатство е  че в общината нашенски занаятчии   поддържат 
интереса към изработка на народни носии, на кукерски и буенешки 
костюми, на хлопки и народни инструменти… Почти във всяко село 
упорито се поддържат богати етнографски сбирки, където деца и мла-
дежи могат да се запознаят с миналото на своя роден край. С песни  
и със стари обичаи възпитават в Джинот, селото, което непрекъснато 
намира начин да вади на показ позабравени традиции. Ако там няма 
деца, то когато пристигнат през ваканцията, тогава ги събират, за да 
им покажат как се жъне  жито със сърп и паламарка, как се празнува 
Ихтима или Еньовден, как се  лазарува и нарича, как се тъкми кукер  
или коледар… Не по-малко интересен е народния празник, който про-
веждат в Палаузово. Както и празникът на талантите в Зимница. Или 
всички онези читалищни начинания в Чарда и Лозенец, във Водени-
чане и Първенец, във Войника и Тамарино…Този народен ентусиазъм 
личи и по това, че стралджанската община има своите три ансамбъ-
ла- всеизвестния „Въжички” от Стралджа, създаден от талантливия 
хореограф Тончо Тончев още през 60-те години на миналия век, и 
по-новите „Божур” в Чарда и „Златен клас” в Зимница. Нима това 
не е богатство! Почти няма читалище в което при различни поводи 
да не се намери група, която да изпълни вълнуващи възрожденски 
песни, да прозвучат горди стихове на Ботев и Вазов. Е, за танците 
стралджанци нямат равни! Всеизвестно е, че тукашните майстори 
могат с часове да тропат …120 вида  хора. Това е Стралджа! Това е 
България! Нека новата година е добре дошла! Нека е светло и топло 
в душите ни! Има какво да ни поддържа горди и силни! Има и кой!

ЧЕСТИТА 2014 ГОДИНА! 

Множество  поздравления от близо 
и далеч получи кметът на Община 
Стралджа Митко Андонов във връзка 
с наградата  „Почетен кмет на 2013г.”, 
присъдена за най-много спечелени 
проекти и подписани договори .  
ТВ”Европа”, предаването „Национа-
лен календар” , удостои г-н Андонов 
с отличието заедно с кметовете на 
общините Перник и Каварна  Росица 
Янакиева и Цонко Цонев, което е 
сериозно признание за постиженията 
на община Стралджа и мястото й сред 
останалите  в страната.

Поднасяйки  своята сърдечна 
благодарност към всички, които  го 
поздравиха г-н Андонов изразява уве-
реността си, че общината и занапред 
ще има с какво да се похвали и да 
мери ръст с най-добре развиващите 
се общини у нас. „Постигнатото през 
последните десет години има реални 
измерения, но далеч не е всичко към 
което се стремим. Сигурен съм, че 
с усилията на съветници, кметове 

Áëàãîäàðíîñò

и км.наместници, ръководители на 
учебни, социални, здравни, младежки 
и културни организации, бизнес-
представителите, гражданите ще 

успеем да реализираме и най-смелите 
си планове!” , добавя г-н Андонов, 
заедно с пожеланието за една нова 
спорна  и успешна 2014 г.

УВАЖАЕМИ  ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,
ПРИЯТЕЛИ,

Щастлив  съм ,  че  
сред стралджанци и 
жителите на общината  
имам не само съпар-
тийци, съмишленици, 
но  и  верни  прияте-
ли. Щастлив съм, че 
мога за пореден път 
да повторя,че  вашата 
енергия, убеденост в 
правилната политика 
която водим, вашата 
загриженост за делата 
ни като народни пред-
ставители и активната 
подкрепа винаги са ни 
давали необходимите 

сили и увереност, за да работим   и постигаме поставените цели.
Искам да подчертая, че благодарение на хора като всички вас, со-

циалистическата партия е в добра кондиция и ще спечели  изборите за 
Европейски парламент догодина!

Поднасям своите празнични поздрави  към вашия  успешен , уважаван 
на национално ниво и достоен кмет Митко Андонов, към  младежите  
на Стралджа, към ветераните, които със своята мъдрост винаги ни под-
крепят, към всички граждани, които ни дават куража да работим и да 
вярваме, че сме на прав път и България ще има своето по-добро бъдеще. 

Честита нова година! Здраве и радост да има във всеки български дом!
АТАНАС МЕРДЖАНОВ, народен представител

Ïî-ìàëêî îò 60 ñà çàáàâåíèòå 
àäìèíèñòðàòèâíè óñëóãè
До декември  2013 г. в община 

Стралджа са извършени 18 000 
административни услуги, от които 
в общинския бюджет са постъпили 
близо 90 хил. лв. В отчет пред ОбС 
се посочва, че през последните го-
дини има проследима тенденция за 
увеличаване броя на услугите като 
желанието на администрацията е те 
да се изпълняват качествено, компе-
тентно, при минимални разходи и в 
нормативно определените срокове. 
За периода със забавен срок на из-
пълнение са само 59 услуги, което 
се дължи главно на необходимостта 
от допълнителни уточнения в ис-
канията за извършване на услугата 
или изчакване на данни от други 
администрации. Общината работи 
по утвърдена Харта на клиента и 
въведена Система за управление 
на качеството. За улеснение на 
гражданите административното об-
служване се извършва на принципа 
"Едно гише" в Център за услуги и 
информация ситуиран на партерния 
етаж, осигурен е и достъп на хора с 
увреждания. Удовлетвореността на 
клиента се проучва с анкетна карта.

След 32 години работа в 
община Стралджа Стефан 
Мозаков от отдел ТСУ из-
лиза в заслужена почивка. 
За пенсионирането си той 
събра на празничен обяд 
всички колеги и получи 
най-сърдечни пожелания за 
здраве и нови успехи. Под-
насяйки подарък от името на 
общината кметът Митко Ан-
донов здраво стисна десни-
цата на Стефан и благодари 
за честния и самоотвержен 
труд, за отговорността, за 
колегиалността, за добри-
ната и всеотдайността. Да 
бъде здрав, да се радва на 
семейството си, да про-
дължава да се интересува 
от работата в общината и 
когато се налага – да помага, 
пожела г-н Андонов припом-
няйки някой интересни моменти 
от съвместната работа в отдела. 
Поздравления към Стефан Мо-
заков поднесе и Иван Георгиев, 
зам.кмет. „Стефан е един добър 
човек, един предан приятел, 
един безкористен колега, един 

Íàçäðàâèöè çà Ñòåôàí

отговорен служител, на който 
винаги може да се разчита!”, 
определи го той. Специално за 
случая в общината пристигна и 
Станка Парушева, с която като 
началник ТСУ, двамата работят 
дълги години.

По време на празника до 

Стефан неотлъчно останаха съ-
пругата Мария и дъщерята Ма-
риана – и двете също служители 
на общината. Наздравици за 
колегата и приятеля Стефан Мо-
заков ознаменуваха събитието, 
за да превърнат в незабравим 
празника. 
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2013- Ãîäèíàòà, êîÿòî èçïðàòèõìå

Êàêâî ñâúðøèõìå è 
êàê ñå ïðîìåíèõìå?

Ñúïðåæèâÿâàíåòî å ïúò êúì îáëàãîðîäÿâàíåòî! Ñúñ ñèãóðíîñò òîâà 

ìúäðî èçðå÷åíèå  ïîäõîæäà íà îïèòà äà íàïðàâèì åäíà ðàâíîñìåò-

êà çà èçìèíàëàòà 2013ã. Æåëàíèåòî íè å  çàåäíî ñ ïðîâåðêàòà íà 

ñâúðøåíîòî, äà ñè äàäåì ñìåòêà êàê ñå ïðîìåíèõìå, óñïÿõìå ëè äà 

ñòàíåì ïî-äîáðè, ñúõðàíèõìå ëè ÷îâå÷íîñòòà?

 ÄÎÁÐÎ ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ 
ÃÎÄÈÍÀÒÀ

 беше приключване строителството 
на модерния Информационен еко цен-
тър във Войнишкия Бакаджик, както и 
пускането в експлоатация  на  новата 
съвременна  животновъдна ферма на 
Йордан  Парушев.  Като пионер в еко 
производството продължи да се налага  
ЕТ ”Спас-Сюлейман Джамбаз”, където 
освен традиционното тютюнопроиз-
водство активно започна  отглеждане 
на лавандула и производство на етерич-
ни масла в единствената за Ямболска 
област инсталация за дестилация на 
такива масла. В активен период по 
изпълнение на проект „Социално 
предприятие за озеленяване и благо-
устройство Община Стралджа” влезе  
не само изграждането на базата, но и 
развитието на тази така необходима 
за общината дейност. По различни 
програми за временна заетост в об-
щината намериха реализация над 400 
безработни. Като последователност в 
политиката и отношението към млади-
те хора кметът на общината назначи 
трима млади специалисти, които след 
приключване на програмата „Ново 
начало”, доказали  възможностите си, 
продължиха да работят в общината. 
ОбС утвърди  Общински план за младе-
жта 2013. Гласът на младежите не само 
се чува, тяхното участие в местното 
самоуправление се поощрява активно. 
Младежките организации от Стралджа 
са едни от най-активните в областта, а 
вниманието към кмета Митко Андонов  
от страна на медиите  подчертано за-
почваше и свършваше с въпросите за 
младите хора и политиката на община-
та. Четирите училища в общината като 
че ли се надпреварваха да работят по 
реализацията на десетки проекти които 
, заедно с бюджетните средства, оси-
гуряваха по-добри условия за ученици 
и учители. Само от СОУ ”П. Яворов” 
нови 12 зрелостници влязоха във ВУЗ 
за да продължат образованието си. 

 „ÂÀÆÍÎ Å ÄÀ ÑÈ 
ÄÎÁÚÐ!” 
С това послание полицаите от 

Стралджа в началото на 2013 гостуваха 
на децата от социално -педагогическия 
интернат, зарадваха малчуганите с 

подаръци, общуваха сърдечно с поже-
ланието тези срещи да продължават.

Сериозни постижения бяха отбе-
лязани и по 
отношение на 
спорта. ОбФК 
”Стралджа” 
запази  чел-
ното място в 
таблицата на 
Областното 
първенство , 
продължи във 
„В” регионал-
на аматьорска 
група, за да 
натрупа още 
опит и само-
чувствие и да 
даде заявка, 
че  може  да 

бъде сред добрите. Регистриран беше 
успешно волейболен клуб. Начело на 
спортния стрелкови  клуб застана мла-
дия Янко Стоянов , готов да мотивира 
стрелците за нови успехи. Хандбалис-
тите от Зимница отново доказаха, че са 
най-добри в областта. 

Пощата отбеляза своето 120-го-
дишно съществуване в Стралджа. 
Кооперация „Начало 93” се поздрави с 
20-годишна история. За съжаление по 
това време беше сложен окончателен 
край на кооперативното оранжерийно 
производство в Стралджа.

Проблемна се оказа годината за 
СПИ, където се завихриха неприятни 
събития и извеждане на деца в други 
заведения. В крайна сметка след кон-
курс нов директор влезе в интерната и с 
много желание, компетентност и грижа 
за колектива и възпитаниците посте-
пенно нещата  отиват на мястото си. 

През 2013 г. се разделихме с  ува-
жавани и обичани хора. Между тях 
са народният представител Николай 
Петев, поетесата Елена Тотева, ен-
докринологът д-р Диана Господинова, 
дългогодишния треньор на спортния 
клуб Тодор Тодоров,  Митка Радева, 
председател на Сдружение „Диабет”, 
мъдреца на Зимница Йордан Банчев.
Поклон пред светлата им памет!

ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀ 
ÈÇÏÚËÍÅÍÈÅÒÎ ÍÀ 
ÏÐÎÅÊÒÈ
След проведените избори за на-

родни представители  Стралджа има 
своя представител в областна адми-
нистрация. Иван Иванов, зам.- кмет 
на общината, е новият зам.-областен 
управител, което е признание за добрия 
екип на кмета на Стралджа. Годината 
се оказа изключително успешна за 
изпълнение на проекти по ОП ”Адми-
нистративен капацитет”. И ако първият 
стартира в началото на годината, то в 
края вече общината се подготвяше за 
кандидатстване с  …петия. Убедително 
и последователно продължи грижата на 
общинското ръководство за възрастни-

те хора. Продължи изпълнението на 
доказали своята ефективност социални 
проекти, които осигуряват за самотни 
и болни хора нужното спокойствие 
и сигурност. Общината успешно 
започна изпълнението на поредния 
трансграничен проект  „Чиста енергия 
за осветление на обществени места 
в Стралджа и Кавакли”.Много скоро 
той беше последван от следващия: „За 
един по-добър живот” като гаранция за 
това, че екипите на г-н Митко Андонов 
могат не само да подготвят, но и да 
реализират планираното. 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÒÎ 
ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÄÎÊÀÇÀ 
ÑÈËÀÒÀ ÑÈ    

Февруари месец беше белязан от 
старта на обезвреждането на боеприпа-
си в злополучната база „Стралджа -Ма-
раш”, което постепенно се превърна в 
най-сериозния проблем на общината. 
Само месец по-късно жителите на 
Лозенец , достатъчно настрадали се от 
взрива през 2012г., с подписка изразиха 
категоричното си желание  контролни-
те взривове да бъдат преустановени, 
а в базата да не се планира повече 
никаква утилизация. Като поклон към 
загиналите трима работници по време 
на взривовете в Мараша бе открита 
паметна плоча. 

ÊÎËÅÊÒÈÂÈÇÚÌ È 
ÄÈÀËÎÃÈ×ÍÎÑÒ Â 
ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÍÀ ÎáÑ
На вниманието на ОбС стояха ва-

жни и сериозни задачи за настоящето 
и бъдещето на града и общината. Об-
съждани  активно  и с последващи гра-
дивни решения  съветници и общински 
специалисти дадоха   достатъчно дока-
зателство за  общото желание  районът 
да се превръща във все по-добро място 
за живеене. Благодарение на проекти 
през годината в общината са напълно 
възстановени и обновени читалищата 
в Зимница, Лозенец и Иречеково както 
и църквите в Правдино, Лозенец, Воде-
ничане. Общината постигна мечтаното 
реновиране и на двата парка „Южен” 
и „Младост”, което се приема и като 
подарък за млади и стари.  Добрата 
новина за Стралджа и общината беше 
и откриване на ЛОТ 4 АМ”Тракия”, а 
по-късно и  активната работа на кмета 

Митко Андонов за изграждане пло-
щадка за зимно поддържане в района 
на автомагистралата между Стралджа 
и Воденичане.

  
ËÎÂÍÈ ÏÎÄÂÈÇÈ

Сл а в н и 
п о д в и з и 
з а п и с а х а 
в  с в о я т а 
и с т о р и я 
ловците  и 
риболовци-
те  от Лов-
но-рибарско 
сдружение 
„Стралджа”. 
Всичко за-
почна още 
в началото 
на годината 

със серия отстреляни диви свине. В 
края на 2013 тази успешна серия  се 
затвърди, а ловците с право бяха актив-
но ухажвани от медиите. Разбира се, 
ловът в района не е само приятното и 
разтоварващо хоби, а и сериозна гри-
жа за животните. Представителите на 
всички ловни дружинки имат за своя 
задача да подхранват дивите обитатели 
на горите. 

ÁÎÃÀÒÀ ÊÓËÒÓÐÍÀ 
ÏÐÎÃÐÀÌÀ È ÓÑÏÅÕÈ

През цялата 2013 г. културните 
успехи на фолклорни ансамбли, групи 
към читалищата, пенсионерски клу-
бове  съпътстваха  дейността на раз-
личните организации. Проведените по 
места празници създаваха атмосфера за 
разпространение на богатия фолклор 
и възпитание на младите в обич и 
уважение към наследеното от дедите. 
За културната общност на Стралджа 

беше удоволствие да посрещне на два 
пъти изявения български академик 
проф. Георги Марков заедно с творците 
Иван Гранитски, Любомир Котев. За 
радост на младите  през годината свои 
концерти изнесе обичания рапър Боби 

Кинта, гост за 
празника на 
града  беше 
Росица Кири-
лова. Гордост 
за „Приятели-
те на литера-
турата” беше 
плодотворния 
откъм награ-
ди период за 
ст ралджан -
ския сатирик 
С т а н и с л а в 

Марашки.
Първият кмет на община Стралджа 

Тяна Толева беше удостоена със зва-
нието „Почетен гражданин на Страл-
джа”. С отличия от Международния 
фестивал за любителските комедийни 
театри  се поздрави невероятния теа-
трален състав на Кольо Пехливанов 
за постановката „Вражалец”. Лично 
изявения артист Иван Ласкин поз-
драви стралджанските артисти за ус-
пешното представяне. Традиционният 
народен събор „Мараш пее” за първи 
път се проведе  на откритата сцена 
на площада в Стралджа и получи 
максимална оценка за добрата орга-
низация. Със средства на дарители в 
Люлин беше открит паметник на най-
обичаната народна  певица Вълкана 
Стоянова.  Щедри ръце продължават 
подкрепата на строителството  на 
параклис в с.Саранско.И още един 
успех за културата – през миналата 
година община Стралджа  стана член 
на Федерацията на  европейските 
карнавални градове. 

ÍÎÂÎ ÍÀ×ÀËÎ
К р а я т 

на 2013 г. 
е всъщност 
п ол а г а н е 
о снови т е 
на новата 
2014, която 
пристигна 
с  очаква-
не за нови 
п р о м е н и 
к ъм  д о -
бро. Ще я 
направим 
р а з личн а 
от 2013 ако 
бъдем заед-

но в преодоляване на трудностите, 
ако си помагаме и си вярваме, ако 
даваме шанс на тези, които са по-
квалифицирани, по-знаещи  и мо-
жещи, ако повече се доверяваме на 
младите и ако уважаваме мъдростта 
и опита на по-старите. Така стъпка 
по-стъпка напред  ще вървим и ще 
можем да оставяме добра диря за 
тези, които идват след нас.
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Óðîê ïî ðîäîëþáèå â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”
Æèâîïèñíà è âúëíóâàùà áåøå âèðòóàëíàòà ðàçõîäêà ïî 
áóë.”Áðþêñåë” è „Öàðèãðàäñêî øîñå”, äî ÑÓ ”Êëèìåíò 
Îõðèäñêè”, Íàöèîíàëíàòà áèáëèîòåêà, ïàìåòíèêà íà Àïîñòîëà…
София, нашата столи-

ца, позната и непозната, 
богата и интересна на 
преживявания и срещи – 
такава я видяха ученици-
те от СОУ ”П. Яворов” по 
време на екскурзия преди 
година и сега, връщайки 
се към спомените, орга-
низираха един необичаен 
час по родолюбие пред 
учители и съученици. 
Целта – да събудят любо-
питството на всички към 
столицата на България, 
да ги предизвикат да посетят множеството  забележителности на София заедно с 
обогатяване знанията за историята и културата на този град. С помощта на пре-
подавателите Тодор Атанасов и Таня Вълчева учениците  по един нетрадиционен 
начин организираха виртуалната разходка. Чрез специално учредена туристическа 
агенция и гостът -приятел от Англия Джон – Ивайло Русев,  екскурзоводите пред-
ставиха всичко най-интересно от столицата. Така присъстващите на урока научиха, 
че София се намира на 38 мили от Охридското езеро, на 49 мили от Черно море, 
на 22 мили от турската граница в Родопите, „между исполините Рила, Витоша и 
Балкана”, както казва самият К. Иречек. Днес столицата наброява 1 500 000 жи-
тели, 1/3 от нейния бюджет отива за осветление. Това е населеното място у нас, 
в  което  се поддържа най-ниска безработица  и осигурява най-високите работни 
заплати у нас, за да се наложи като „мечтания град”. Живописна и вълнуваща беше 
виртуалната разходка по бул.”Брюксел” и „Цариградско шосе”, до СУ ”Климент 
Охридски”, Националната библиотека, паметника на Апостола… За да запомнят 
учениците, че историята на София е с 1700 г. по стара от европейската столица 
Брюксел, че паметникът на В. Левски е открит през 1895г., че храм-паметникът 
„Ал. Невски” разполага с 12 камбани, които тежат общо 23 тона… Мая, Стилиян, 
Дончо и останалите разказаха увлекателно за Президентството и ротондата „Св. 
Георги Победоносец”, за 5-звездния хотел „Шератон” и националния стадион 
„Васил Левски”… За изненада на всички на финала бяха показани и снимките 
на учениците от посещението в София , което предизвика настроение и приятни 
спомени. „Вие успяхте да ни развълнувате и да ни направите горди, с нашата сто-
лица!”, поздрави учениците директорът Валентина Маринова с пожеланието да 
продължават да търсят и набират още знания за българската столица защото „Ви-
наги има какво да научите! Бъдете умни, свободни и със самочувствие!” добави тя.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” – Ñòðàëäæà 

Ïàðòíüîðñòâî çà  ôîðìèðàíå 
íà ëè÷íîñòè

В рамките на планираните дей-
ности , в изпълнение на проект 
по  Националната програма „На 
училище без отсъствия”, мярка „Без 
отсъствие”, в ОУ”Св.св.Кирил и 
Методий” Стралджа в навечерието 
на Коледа се проведе дискусия на 
тема „Учители и родители – парт-
ньори при формиране на отговорни 
и способни личности”. Дискусията 
провокира интереса на родители и 
учители, за да могат заедно и навре-
менно да решават нелеките проблеми 
в ежедневието на децата в риск.

Програма е част от управленския 
подход и своеобразно продължение 
на общите усилия на училището и 
неговите партньори при прибирането 
и задържането  на подлежащите на 

задължително обучение ученици.
Тя включва дейности, в които 

участват като целева група деца от 
І до VІІІ клас, които не посещават 
редовно училище, с риск от отпадане 
от образователната система, деца, 
отпаднали от училище, семействата 
на децата с риск от отпадане.

Партньори в постигане на целите 
на програмата са учители , родители, 
Дирекция „Социално подпомагане”, 
Детска педагогическа стая,  общин-
ска администрация, местни ромски 
лидери.

Главната цел на програмата е  пре-
дотвратяване на ранното отпадане на 
учениците от училище , а  очакваните 
резултати – създаване на ефективен 
механизъм за превенция на отпадащи 

и трайно отпаднали от училище деца.
В реализацията на дейностите 

вече втора година в училището пряко 
са ангажирани педагозите Атанаска  
Мозакова и Димка Лужецка, които 
със задоволство споделиха осеза-
емите резултати от работата си с 
целевата група – редовно посеще-
ние на учебни занятия, повишаване 
мотивацията и постиженията на 
учениците.

Родители и учители си обещаха 
още по-тясно сътрудничество и за-
дълбочено партньорство.

След приключване на дискусията 
децата, включени в проекта, полу-
чиха пакети с дарения, събрани в 
рамките на дарителската кампания 
„Бъди добър, подай ръка!” 

Един интересен морски двубой в СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа  даде достатъчно доказателства, че  децата от 
начален курс  имат добри компютърни умения и се справят 
отлично с поставените задачи от преподавателите. Това 
беше един оригинален начин да покажат знанията по 
СИП  информационни технологии, да надграждат  умения, 
съобразителност и бързина с компютъра . И всичко това 
в един състезателен характер пред гостите – учители, 
родители и съученици. Разпределени в два отбора, „Бу-
реносец” и „Светкавица”, малките компютърни майстори 
с подкрепата на Лиляна Стойчева, преподавател по ИТ 
и ментор заедно с ученика Георги Иванов от ІV а клас, 
децата стартираха в надпреварата с рисуване на море. На 
виртуалната дъска се появиха множество кораби, които 
порят сините вълни. И на всички морето беше различно 
развълнувано! Под зоркия поглед на журито  - Боряна 
Георгиева, педагог и учениците Илиян и Станислава, 
последва подреждане на морски пъзел, разгадаване на 
шифрована радиограма. Участниците в отборите се ре-
дуваха в морска щафета с думи, за да се впуснат накрая 
в  най-интересната морска атака.  Горещата надпревара 
направи всички съпричастни в състезанието и  класната 
стая заприлича на едно развълнувано море. На финала , 
обаче, всички бяха радостни от това, че успяха да докажат 
знанията си и да получат поздравленията на преподава-
телите и ръкоплясканията на гостите.   

Ìîðñêè  äâóáîé

Íàñòðîåíèå  
â ó÷èëèùå

Денят преди  Коледната ваканция 
за децата от ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” Стралджа бе преситен с 
щастливи изживявания. Малките от 
подготвителните групи направиха 
съпричастни с празничното настроение 
своите родители чрез едно наситено с 
песни, танци и стихове коледно тър-
жество. Групите по проект УСПЕХ 
също имаха своите представителни 
изяви. Клуб „Да изразя себе си с танц” 
и театрално студио „Слово” , заедно с 
техните ръководители, допринесоха за 
настроението със своя коледен спек-
такъл. С богата изложба представиха 
продуктите на своя труд и участниците 
в останалите десет групи работещи 
по проекта.

Ó÷åíè÷åñêî äîáðîòâîðñòâî
Благотворителност-

та  няма възраст, тя е 
необходимост за всеки 
човек! В желанието си 
да докажат стремежа към 
добротворство  учите-
ли, ученици и родители 
от СОУ ”П. Яворов” се 
обединиха в акция за 
набиране на средства в 
помощ на пострадали 
деца. Така на 19 декември 
в училището се проведе 
благотворителен базар за 
продажба на изработени 

от учениците коледни картички и други интересни изделия. В навечерието на 
Рождество Христово организаторите – третокласниците от СОУ ”П. Яворов”, с 
активната и всеотдайна подкрепа на директора Валентина Маринова и цялото 
ръководство, предлагаха своите изобретения с апела: „Да протегнем на някой 
ръка!”, „Бързайте да направим добро!” 

Всяка от картичките, всеки интересен предмет,  бе едно послание да бъдем 
добри, да си помагаме, да проявяваме милосърдие и взаимопомощ, за да се 
чувстваме полезни и щастливи.

В навечерието на Коледа в училището се проведе и акция за събиране на 
детски дрехи и обувки, които да се разпределят за нуждаещи се деца.

Всички ученици от училището участваха в една красива надпревара да украсят 
класните стаи, да подготвят възможно най-интересните коледни тържества, да 
изненадат съучениците с любопитни и нетрадиционни идеи.
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Ïðåäêîëåäíî   ùàñòëèâè  
267 äåöà
Всяко дете от начален курс при СОУ”П.Яворов” – Стралджа  получи пред-

коледен подарък от ръководството на  училището. С пожелание да са здрави и 
весели, да се учат и да мечтаят смело, коледните торбички с лакомства поднесе 
лично директорът Валентина Маринова. Във всеки клас тя беше посрещана с 
много радост и настроение и с обещание от малките, че ще покажат старание 
в изучаване на учебния материал и ще бъдат гордост за СОУ ”П. Яворов”.

×åðâåíîêðúñòöè ñ ìèñèÿ
За поредна година члено-

вете на младежката червено-
кръстка организация към СОУ 
”П. Яворов” организираха 
своята акция за разпродажба 
на собственоръчно подготвени 
коледни картички. Предла-
гайки ги на своите учители 
и съученици, на граждани, 
те поднасяха  и желанието си 
правят добро. Традиционно 
средствата се даряват на нуж-
даещо се дете. 

Посланиците на доброто 
бяха посрещнати с „Добре дошли!” и в общината. Кметът Митко Андонов поз-
драви доброволците за хубавата идея и с радост стана притежател на красиви 
коледни ученически картички.

Във Войника всички не само оби-
чат и почитат традициите. Подчиня-
ват им се като на закон. Няма народен 
празник, който да се заобикаля или 
пренебрегва. А Коледа е един от 
най-обичаните. За поредна година в 
кметството се събраха самодейците 
от фолклорната група при читали-
щето и заедно с гостите от общината 
Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС, Мария Толева ,зам.кмет 
всички се потопиха в една вълшебна 
празнична обстановка. Първата на-
здравица вдигна Жеко Жеков, кмет 
на Войника, който обърна внимание 
на постигнатото през годината и из-
рази всеобщата надежда за успешна 

нова година. Топлина, вяра и любов 
пожела на всички кметът. Мило проз-
вуча обръщението от името на кмета 
Митко Андонов, поднесено от Мария 
Толева – за здраве и благополучие,за 
повече радост във всеки дом. И за 
сигурност в изпълнение на пред-
видените задачи свързани с всички 
области от развитието на селото. С 
допълнението „ да бъдем по-добри, 
по-човечни, по-задружни и уважи-
телни един към друг.” Специални 
поздравления бяха поднесени към 
кмета на селото Жеко Жеков, към 
Янко Стефов, дългогодишния пред-
седател на читалището и културен 
деец , който със своите произведе-

ния дава един по-специален облик 
на селището, към самодейците, 
които самоотвержено работят за 
утвърждаване и разпространение на 
богатите местни народни традиции. 
Към поздравленията се присъедини 
и г-жа Кабакова, която не само добре 
познава работата на кметство Войни-
ка, но е убедена,че с общи усилия в 
селището може да се случват много 
и добри неща.  

Минути по-късно в салона  зазву-
чаха в пълен синхрон народните ин-
струменти  в ръцете на майсторите от 
оркестър „Стралджа”, Симо Петров 
стопли сърцата на войничани с кра-
сивата тежка песен  на незабравимата 

Вълкана „На висок баир Бакаджик”. 
Домакините  изненадаха гостите 
с една сериозна коледарска група, 
която изпълни най- хубавите местни 
песни. В народната носия между 
всички грееше чужденката Сихен и 
така възторжено коледуваше, че чак 
да й завиди човек на ентусиазма.И 
с цялото си поведение като че ли 
напомняше за своята голяма любов 
към българското народно творчество. 
До нея, на масата скромно присъст-
ваше и Майк, който щедро черпеше 
съселяните си с домашно приготвено 
вино и сладка баница. Богатството 
на селото се допълваше от присъст-
вието на двете невероятни сестри 

Йорданка и Янка, които познават до 
детайли местните традиции, Елена, 
която пее вълшебно местни народни 
песни, както и 75-годишната баба 
Бъна, стожера на самодейността, 
най-важния човек в селото, който 
предава наследеното от дедите на 
днешните по-млади. Със заръката 
да го пазят и да го обичат.

Богато, шарено, красиво, така ще 
запомнят своето коледно тържество 
във Войника И то ще ги топли до 
другата година, когато пак ще ко-
ледуват, пак ще приготвят богата 
трапеза и ще доказват какво могат, 
как  го правят и колко обичат своето 
родно място.

Òðàäèöèè ïî-ñèëíè îò çàêîí

Коледните и новогодишни празници 
събраха учениците от Полуинтернатни-
те групи при ОУ "Хр. Ботев" Войника, 
които показаха, че добре познават 
и обичат народните традиции. Пред 
своите съученици, родители и учители 
малките пяха и танцуваха, пресъзда-
доха традиционното посрещане на ко-
ледните празници във всеки български 
дом като подчертаха богатството на 
традициите при различните етноси. 
Най-приятната част от тържеството 
беше пристигането на коледарите, 
които коледуваха и благославяха за 
здраве и берекет. В деня на търже-
ството пристигнаха дядо Коледа със 
Снежанка, добавиха своите поздрав-
ления и подаръци към всички. С това 
тържество децата от ПИГ допълниха 
работата по проект BG 51PO001-3.1.06 
"Подобряване на качеството на обра-
зованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация 
на учебния процес" съфинансиран от 
ЕСФ чрез Европейския съюз. 

КОЛЕДА – ЕДНАКВО ОБИЧАН ПРАЗНИК  ОТ  ВСИЧКИ ЕТНОСИ

Áÿë ïðàçíèê âúâ Âîéíèêà

Ако 2013 г. донесе 
стабилизиране в иконо-
миката, през 2014 г. се 
очаква големите държави 
да се върнат към по-се-
риозен растеж, показват 
прогнозите на водещите 
финансови институции. 
Ëèõâèòå - îùå ïî-
íèñêè
През 2014 г. лихвените 

проценти по депозитите 
ще продължат да спадат, 
като можем да очакваме 
те да достигнат нивата 
преди кризата, показва 
анализ на УниКредит Булбанк. 

"На този етап банковата систе-
ма е свръхликвидна, като банките 
по-скоро търсят начини за пла-
сиране на привлечения ресурс, 
отколкото целенасочено да се 
стремят да привличат нови обеми 
на висока цена", смята Екатерина 
Кирилова, директор "Маркетинг 
и клиентски сегменти" в трезора.

"По-ниските лихвени про-

Ïðîãíîçà çà 2014: Äîáðèòå 
èìîòè ùå ïîñêúïâàò

центи едва ли ще се отразят на 
спестяванията на населението и 
те ще продължат да нарастват, 
но с доста по-бавни темпове", 
добавя тя.

Според експерта в търсене на 
инструменти за получаване на 
по-висока доходност и справяне 
с инфлацията е много вероятно 
потребителите да насочат част 
от спестяванията си към вза-
имни и доброволни пенсионни 

фондове като средство за 
дългосрочно спестяване 
и осигуряване на добър 
жизнен стандарт за годи-
ните след пенсиониране. 
Äîáðèòå èìîòè 
ùå ïîñêúïâàò

С около 10% ще се 
повиши активността на 
пазара на жилища през 
2014 г., а ценовите нива 
ще варират в зависимост 
от качествата на кон-
кретния имот, смятат от 
АДРЕС. Основен двига-
тел на пазара ще бъдат 

хората със стабилни доходи и 
спестени пари в брой.

"Спадът на цените е вече в 
миналото. Възможно е някои 
типове имоти да поевтинеят с 
няколко процента, но жилищата 
в търсените квартали ще пови-
шат цените си. На пазара вече 
се усеща недостиг на имоти, а 
новото строителство е дефицитна 
стока", казва Георги Павлов, из-
пълнителен директор на АДРЕС.

Според прогнозата на АДРЕС 
стабилният пазар ще предизвика 
и сделки на по-високи нива. Ако 
досега средната цена, на която 
двете страни си стискат ръцете, 
е около 50 000 евро, през 2014 г. 
тази стойност ще се покачи до 
55 000 - 60 000 евро. 

Очаква се да се появят и пове-
че купувачи за инвестиция. Ако 
през 2013 г. с тази цел жилище са 
придобивали около 9% от купу-
вачите, тази година техният дял 
може да достигне 15%.

ÍÀÏ íàïîìíÿ: Ðàáîòèëèòå è ïî 
ãðàæäàíñêè äîãîâîðè äîâíàñÿò äàíúê
Хората, които са получавали доходи от граждански договори, ще имат данък за довнасяне по тазгодишната си данъчна 

декларация. Това напомни в ефира на БНР Росен Бъчваров от Националната агенция за приходите. 
Според промените в Закона за доходите, работодателите не трябва да удържат данък по тези договори за последните 

три месеца на предходната годината. Бъчваров не смята, че новото правило ще предизвика проблеми.
Повече информация от НАП ще получите на телефон 0700 18 700. 
Данъчната кампания за физическите лица приключва на 30 април, а до края на март фирмите трябва да декларират 

корпоративните си печалби.
5 на сто отстъпка от данъка ще могат да ползват подалите декларация на хартия до 10 февруари, а за тези, които я 

пускат онлайн, облекчението важи до края на кампанията. Гражданите на минимална заплата, които ще очакват въз-
становяване на данъка догодина, трябва да подават декларации чак през 2015 година.
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Бе толкова скоро. Някъде след Нова 
година. Не беше толкова отдавна. За-
помнил съм огромните бели къдрици 
на потъналите в снежни обятия дърве-
та, причудливия танц на снежинките, 
летящи от оловното зимно небе и в 

бялата нощ ост-
рия режещ звук на 
човешки стъпки 
върху замръзна-
лия сняг. Толкова 
силно валеше, че 
за броени минути 
и черната гръд на 
земята стана бяла, 
ефирна, приказна.

Погледът  ми 
бягаше  вън  от 
прозорците, къ-
дето се очертава-
ха силуетите на 
дървета, къщи и 
автомобили, три-
делно оформящи 

някаква странна композиция. Далече 
към гарата се чуваше  шумът на влака 
за Бургас и обичайната му звукова 
серенада: „Трам-там-та-ра-там-та”. 
Шегаджия машинист… Единствен 
разпознаващ кода на музикалното си 

послание. Вероятно за някого. Подго-
нени от внезапно появилия се северен 
вятър, закъснели минувачи бързаха 
към топлината на дома. Нощта бавно 
и властно влизаше в своите рутинни 
рефлекси.

В този миг на улицата, слабо осве-
тена от лампите, се появиха двамата. 
В малкия град те бяха единствени. 
Местните клошари. Баща и син. 
По-високият, бащата, около 40-го-
дишен, със смешна шапка на главата 
и дрипав окъсан кожух, без копчета 
и целия в лекета, с уморена походка 
се запъти към близкия контейнер. 
Капакът изтрака с уморения лай  
на ритнато псе. Главата на бащата 
изчезна в металната паст и само 
ритмичното движение на ръката 
издаваше упоритото му желание да 
стигне дъното. Малкият му спътник, 
с черни маслинени детски очи, бе 
вперил застинал поглед в очакване 
на чудото. То потропваше от крак на 

крак и правеше опити да улови с от-
ворена уста и ръце белите кристални 
пухчета. Игра, която го забавляваше 
и правеше щастлив.

Неочаквано хлапето хвърли чу-
вала и побягна. Бащата извика с 
подивял дрезгав глас след него, но 
след това махна с ръка и продължи 
да ровичка.

Гледах детето, тичащо към свете-
щите витрини на близкия магазин. 
То се спира внезапно и съвсем бавно 
приближава огромното стъкло. На 
подредените стелажи в различни цве-
тове са аранжирани лакомства, които 
детските очи попиват с наслада и 
нескрито желание да ги има. Виждам 
го как протяга ръка към витрината и 
внезапно долепя устни до жадувани-
те вкуснотии – пастички, кремчета, 
бонбони, сладолед…Виждам дъха 
му, изписан на стъклото и очите му, 
греещи със светлина на нещо, скрито 
в най-тайните кътчета на душата му.

- Васко-о-о!! – грубият глас на 
клошаря цинично връща хлапето в 
реалността.

- Ела тук бе, копелдак! И за тебе 
има!

 С бавни крачки и помръкнал по-
глед детето се завръща при своя баща. 
Долу, на земята до контейнера, дрипа-
вият човек бе нахвърлял куп ненужни 
вехтории и огризки от трапезата на 
ситите – плесенясал хляб, изгнили 
банани, поздравителни картички, 
коледни ненужни елхи и някакъв 
странен  самолет.  Хлапето маши-
нално нахвърли в чувала вечерята, но 
самолета остави последен. После го 
пое с две пълни с благодарност ръце, 
а в очите му светеха две мокри сълзи.

ГЕОРГИ ТОНЧЕВ КОЙЧЕВ, 
18 г. ХІІ кл.,  

СОУ”П.Яворов” Стралджа
Ръководител: Димитър Стоянов, 

преподавател по бълг.език и лите-
ратура

È ñëåä Êîëåäà ñå ñëó÷âàò ÷óäåñà

Çà ßâîðîâ, êîéòî îñòàâè 
ñëåäà è â Ñòðàëäæà

 Навършиха 
се 136 години от 
рождението на 
един български 
литературен ти-
тан - Пейо Кра-
чолов  Яворов . 
Авторът на "Гра-
душка" и "Ар-
менци", емоцио-
налния великан, 
поетът, с чиято 
любов към Бъл-
гария се чувст-
ваме по-силни. 
П р о ч и т а н е т о 
на всяко негово 
стихотворение 
зарежда, предиз-
виква размисли. 
Ние, в Стралджа, 
се гордеем, че 
една година от 
живота си поетът 
прекарва тук - 
време, достатъч-
но, за да събере 
впечатления за едни от най-великите си стихове. Да си спомним за Яворов!

ÑÚËÇÀ
Живея просто. И щастливо даже.
Ям свой си хляб, което ще рече, 
че след смъртта си мога да ви кажа:
" Откъснах ябълка - посях дръвче."
Ала душата е привидно сита....
Тя нощем взема слепите очи
на Яворов, край Анхиало скита
и слуша как градушката бучи.
Тя вижда как над дните ни банални,
над този свят, прогнил от старо зло,
звънят червени нощни наковални,
вървят девойки в бяло облекло...
Това й трябва на душата още:
чирпанско вино и маслинов клон.
Тя в труд денува, но препуска нощем
на своя ален харамийски кон.
И ето цялата човешка драма,
изпята в нежен Яворов куплет:
Душата на човека е събрана
в една сълза - сълза на сляп поет.
Една сълза, която още свети
над този свят, докрай неразгадан,
с която оскърбените поети
отсядат във хотела на Чирпан.

Ивайло Балабанов 

Íåêà ñè ïðè-
ïîìíèì è íÿ-
êîëêî ñòèõî-
òâîðåíèÿ îò 
ëþáîâíàòà ëè-
ðèêà íà ßâîðîâ

ÅËÀ!
Очите ти са звездни небеса.
Косата ти е здрачния воал
на късна вечер, твоята коса!
Дъха ти - свеж момински дъх,
на юга съживителния лъх,
зефир посред цветя заспал.
Ела, денят е мъртъв и студен.
В таз лунна нощ, с разпусната коса,
приведена над мен,
ела и дъхай в моето лице,
ела и сгрей изстинало сърце -
в таз лунна нощ, под звездни небеса.

ÎÁÈ×ÀÌ ÒÅ
Обичам те - въздушно нежна, в нежна младост,
като на ангела сънят,
и сън си ти вещателен за тиха радост
в нерадостта на моя път,
и първи път за изповед в сърце ридае
доброто и грехът,
и ето ден - и ето тъмнина е.
Обичам те, защото плуваш в полумрака
на своя неначенат ден,
и мисля аз, че ти си Тя! - че тебе чака
духът, години заблуден,
и в океан мъгла се взирам и страдая,
към тебе устремен,
и ето ме на бездната на края.
Обичам те, защото се усмихваш - кротка
пред застрашителна съдба,
и няма кой да чуе в устремена лодка
предупредителна тръба,
и няма да ме спре (защото аз те любя!)
ни укор, ни молба -
и себе и, и тебе да погубя...

ÑÐÅÙÀ
Мене ми е странно - ето те пред мен,
мене ми е жадно - гледам те пленен,
мене ми е страшно - дишаш ти за мен, -
мене ми е тъмно, тъмно в ясен ден.
Викнал бих от болка - времето лети,
викнал бих от ужас - ще отминеш ти:
сън в съня е сбъднат - миг след миг лети,
няма да се върнат сбъднати мечти.
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Ñäðóæåíèå „Äèàáåò” –Ñòðàëäæà

Ñâåòëè ìèñëè è ïîâå÷å 
ðàäîñò ïðåç 2014!
Членовете на Сдружение „Диабет” 

– Стралджа изпратиха 2013г. с добра 
равносметка, но и с тъга по отишлите 
си от този свят д-р Господинова и Ми-
тка Радева, председател на организа-
цията. Всички , обаче, намериха сили 
да изразят очакването си новата 2014 
г. да бъде по-добра, да носи радост и 
оптимизъм. Петранка Рахнева, пред-
седател на Сдружението, припомни 

приносът на Марияна Вълева, която 
пое ръководството на клуба и наложи 
една спретната и добра организация 
на работа. Това осигури   нужното 
спокойствие за членовете в един доста 
труден за организацията момент. С 
оттеглянето й по-късно от този пост, 
тя продължи да помага за развитие на  
Сдружението и да бъде съпричастна 
с всички грижи на членовете. Като 

добър пример е и 
поелата щафетата 
Петранка Рахне-
ва  „Доброволно 
и добронамерено 
поех този отгово-
рен пост, защото 
обичам да помагам 
на хората!”, при-

зна тя.  Сърдечно и топло поднесе 
благодарността на диабетиците към 
общината и лично към кмета Митко 
Андонов за подкрепата на клуба, за 
отзивчивостта при решаване на всеки 
от проблемите на хората, за осигуре-
ната база където Сдружението може 
да осъществява своята дейност. Добри 
думи бяха казани и за Мария Толева, 
зам.кмет, която  се отнася с нужната 

отзивчивост и внимание към членовете 
на организацията.

Да членуват в Сдружение „Диабет” 
е полезно и приятно, споделиха при-
състващите. Припомнено беше, че през 
отчетния период  са регистрирани 164 
посещения по месечен график, прове-
дени са и всички седмични срещи с 
отговорниците на групи, в планираните 

дни е измерена кръвната захар на 85 
души. Получени са 50 бр.тест-ленти 
безвъзмездно от фирма „Марвена” и 
45 бр.ваксини против грип  от Асоци-
ация „Диабет”София, със средства от 
чл.внос е закупен апарат за мерене на 
кръвно налягане. Аптека „Авицена” 
осигури дарение  глюкомер.  През 
периода за укрепване на организация-
та със съдействието на г-н Андонов 

е проведена екскурзия до гр.Трявна.
Не без съжаление беше отчетено, че 

организацията нараства, което означава 
, че диабета в общината превзема пове-
че територии. Новоприетите членове са 
13 като още 36 чакат  да бъдат утвър-
дени. „Нашето заболяване е в нашите 
ръце. От нас зависи как ще се чувст-
ваме и Сдружението винаги ще бъде 
мястото където можем да почерпим 
сила и вяра в бъдещето.Желая много 
радост във всяко семейство и усмивки 
на всяко лице!”, добави г-жа Рахнева.

Като гост на събранието кметът 
на общината Митко Андонов топло 
приветства членовете на Сдружение 
„Диабет”. Той изрази увереността си, 
че обединени в своята организация 
хората ще могат не само да получават 
навременна  информация за това забо-
ляване, но и да се чувстват по-силни 
и готови взаимно да се подкрепят в 
преодоляване на ежедневните грижи в 
битка с болестта. Г-н Андонов увери 
присъстващите , че ще продължава да 

помага на организацията  в рамките 
на възможностите на общината Като 
продължение на думите г-н Андонов 
връчи на всеки от присъстващите  
комплекти витамини, таблетки и чай  
на обща стойност над 300 лв.  Мило 
обръщение поднесе и Марияна Вълева, 
която сподели, че за краткото време  
през което е работила с диабетиците е 
набрала един сериозен опит за работа 
и приема всички от Сдружението като 
свои добри приятели на които винаги е 
готова да помага. Предколеден поздрав 
поднесе и г-жа Мария Толева. Срещата 
продължи с празничен обяд осигурен 
със спонсорството на общината и на 
кооперациите от Стралджа.

Òàíãî  íà ãàéäà â 
êëóá ”Äúëãîëåòèå”-
Ñòðàëäæà
Танго на гайда, ръченица и всички 

видове стралджански хора тропнаха 
от сърце  по време на Коледното 
тържество в клуб ”Дълголетие” – 
Стралджа. Като прелюдия към това 
имаше отбелязване на рождените дни 
на 8 от членовете. Недялка Бомбова, 
Стефан Узунов, Тодорка Тодорова, 
Тодорка Маринова, Минка Балтова, 
Петранка Рахнева, Маринка Колева 
и  Недка Кремъкова се надпреварваха 
да покажат кулинарно майсторство с 
домашни баници и торти. Щастливи 
и здрави да са рождениците пожела 
Донка Атанасова, председател на клу-
ба. По традиция Георги Александров 
изненада всеки от тях с поетичен 
подарък. Вълнуващо беше и само-
ръчно написаното поздравление от 
93-годишната  любима изпълнителка 
на народни песни Ойка Пенева, която 
заедно с добрите пожелания припомни  
как стралджанци празнуват тези зимни 
красиви празници – с коледарите и 
благословките, с обичта и добрината, 
с готовността да си помагат, да си 
вярват и да се уважават. Настроението 
стигна високи градуси с песните на 
фолклорната група. Сирма Тодорова и 
Стойка маринова поздравиха всички с 
индивидуални изпълнения. Ръкопляс-
кания получи за вълнуващото изпъл-
нение на „Злато моме” най-новия член 
на клуба Петранка Рахнева. Съвсем 
предколедно прозвучаха коледарските 
песни , а Георги Александров внесе  
шеговита нотка със своята специална 
благословка.

Ïîäàðúöè îò Àâñòðèÿ çà äåöàòà îò 
Öåíòúðà çà îáùåñòâåíà ïîäêðåïà

Един вълшебен дядо Коледа от 
Австрия зарадва с подаръци децата 
от Центъра за обществена подкрепа в 
Стралджа. И извика усмивка на всяко 
детско лице. Докато отваряха пакетите  
малките грейнаха като истински слънца, 
обличаха ризи и блузи, надянаха шапки и 
ръкавици, забавляваха се  с  играчките , 
повярвали, че някъде там, в далечна Ав-
стрия имат свои добри приятели. Родите-
лите научиха, че „Операция Рождествено 
дете”, зародила се като идея през 1990 
г. е насочена към подпомагане на деца 
от социално слаби семейства. И така 
до днес  вече са изпратени 85 милиона 
подаръци на нуждаещи се от внимание 
деца като изпращащите страни са 11 , а 
подаръците са предназначени за деца от 

124 държави, между които и България.   
С пожеланието да са здрави и весели от името на кмета Митко Андонов 

малките получиха пакети с лакомства  на които много се зарадваха. Мария 
Толева, зам.кмет връчи на всяко дете шарените вкусни подаръци и изрази 
увереността си, че децата ще продължават да посещават Центъра , за да се 
научат на още много и добри неща.

Êàê îòíîâî äà ñå 
ïî÷óâñòâàìå ïúðãàâè è ëåêè
Традиционно коледните и новогодишните празници се прекарват с много 

шум, веселие и разбира се обилна трапеза. И една- две седмици след тях канта-
рът все така показва няколко килограма повече от преди. Още по-лошото е, че 
се чувстваме тромави и мързеливи, а трябва отново да подхванем ежедневните 
си задължения. Ето съветите на спецалистите как отново да влезем във форма:

Основното правило е да се употребяват само такива храни, които се усвояват 
добре от организма без да натоварват прекалено храносмилателните органи и 
бъбреците. Подходящи са например зеленчуците, плодовете, млечните продукти, 
яйцата, зърнените храни.

Плодовете и зеленчуците са не само богат източник на витамини и мине-
рали, но и на хранителни влакна. Фибрите притежават уникалното свойство 
да не се усвояват в червата, а да свързват и извеждат от тях много от вредните 
вещества и излишъците от мазнини.

Дори картофите, които мнозина не смятат за диетичен продукт, са подходящи 
в този момент. Сварени или задушени, те имат ниска калоричност, усвояват се 
напълно и не натоварват организма.

Друга полезна храна, която се усвоява на 98%, са яйцата. Не се страхувайте 
да изяждате дневно по 1-2 варени яйца – в жълтъка холестеролът се съчетава 
с лецитин и практически не е вреден за организма, а в белтъка се съдържат 
необходимите за организма аминокиселини. Ето защо яйцата могат да заменят 
за определен период от време месото. Белтъкът съдържа и вещества, които 
подобряват изгарянето на мазнините и способстват за нормализирането на 
мастния обмен.

Специалистите съветват да не измъчваме организма си с гладуване. Най-
важен елемент от диетичното хранене е закуската. Според диетолозите, тя не 
трябва да надвишава 400 ккал. Ако не закусите достатъчно, задължително по 
време на обяд ще искате “да си наваксате”, а това не е от полза за организма.

Не забравяйте супите. Постната супа задоволява глада по-добре, отколкото 
който и да е тестен или мазен продукт. Забравете (поне временно) за всичко 
мазно! Храната, която употребявате, трябва да бъде изключително варена или 
задушена.

Ограничете и солта - тя стимулира апетита. В списъка на забранените про-
дукта са също алкохолът и майонезата.Не се струва да се ограничавате и да 
спазвате диети, състоящи се от 1-2 продукта. По-полезно е да ядете всичко, 
но по малко. Намалете порциите, като замените обичайните чинии за второто 
ястие с десертни, а купичките за супа - с чаши. Не забравяйте и за физическите 
упражнения - те допринасят не само за по-добрия тонус, но и за изгарянето 
на излишните калории. Освен това спортът повишава самооценката и създава 
положителни емоции. А към нещо толкова сериозно, каквото е отслабването, 
трябва да се подхожда с добро настроение и вяра в себе си.(а)
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Íàãðàäè çà íàé-äîáðèòåÍàãðàäè çà íàé-äîáðèòå

Традицията за  организация 
и провеждане на Общинския 
коледарски празник в Стралджа  
и тази година не беше нарушена. 
„Всеки път по това време об-
щина и читалище обединяваме 
усилията си  в организацията 
на това  фолклорно събитие, 
което  привлича участници от 
близо и далеч, а  зрителите се 
убеждават, че българските тра-
диции са живи и непреходни”, 
подчерта в своето поздравле-
ние кметът Митко Андонов, 
който припомни, че  всички 
коледарски песни на Стралджа 
са  „лични”, наричанията в тях 
са богати и щедри, мелодиите 
се сменят непрекъснато със 
сложни  извивки и натъртвания, 

с богато припяване и послед-
ващи благословки. В салона на 
читалището  представители на 
различни поколения  участници 
и зрители ръкопляскаха на всяка 
изява. Гледката с облечените в 
коледарски костюми деца, мла-
дежи и мъже , звучните коледар-
ски песни, ярките благословки  
създадоха настроение, което 
топли. Не липсваха спомени за 
едни други времена, когато на 
същата сцена излизаха  коледар-
ски групи от Стралджа между 
които такива емблематични  
нашенски коледари  като Тончо 
Тончев,  Николай Михалчев, 

Георги Митев,  Георги  Йор-
данов, Съби Пергелов, Курти 
Димитров, Йордан Йорданов… 
Сега други пеят коледарските 
песни, появяват се дори и тан-
цуващи коледари като заемка 
от съседен Ямбол. Но хубавото 
е , че общинския празник се 
открива от най-малките – децата 
от ЦДГ”М.Рубенова”. Това е 
доказателство за приемственост 
в действие. Това е надеждата, че 
в Стралджа българското живее 
и се предава от поколение на 
поколение.

    Журито класира  групите, 
а наградите връчи лично кметът 
на общината Митко Андонов.

ÏÚÐÂÀ ÂÚÇÐÀÑÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ
За приемственост –І място – коледарска група „Коледарче „ ЦДГ”М.Рубенова” – Стралджа
Пощрителни награди  - коледарска група „Юначе”  Тамарино
- група „Коледарче” при ЦОП
- коледарска група при СПИ
певчески групи – І място. – не се присъжда
- две втори места – за коледарските групи на ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Зимница и ОУ”Св.св.Кирил и Методий” – Стралджа
- ІІІ място – коледарска група при СОУ”П.Яворов”

ÂÒÎÐÀ ÂÚÇÐÀÑÒÎÂÀ ÃÐÓÏÀ
Певчески групи с обичай – І място – коледарска група с.Драгоданово
Певчески групи – две първи места – за коледарските групи на с.Глушник и с.Овчи кладенец
- ІІ място – за групата на Иван Стоянов от Стралджа
- ІІ място – за групата на Добрин Стойчев от Стралджа  
Танцови групи          - І място – коледарска група „Перата”- Стралджа
- І място – коледарска група „Охри 63” Ямбол
Наградата на кмета Митко Андонов – за коледарската група на с.Долно Белово, община Димитровград

Íàãðàäà çà ñòðàëäæàíñêà 
ñóðâàêíèöà

В  изпълнение  на 
Националния кален-
дар за извънучилищни 
дейности на МОН за 
учебната 2013/2014г. 
ученици от СОУ”П. 
Яворов” участваха в 
Националния конкурс 
по народно приложно 
изкуство „От Коледа 
до Васильовден” с ор-
ганизатори МОН  и 
Националния дворец 
на децата.

   За радост на учи-
лището сурвакницата 
на Тихомир Димитров 
Рибаров е отличена с 
поощрителна награда в 

първа група, деца от 7 до 11 г., направление „Етнография”.
    Сурвачката на Тихомир е изработена според старите 

традиции на 
Стралджа . 
На  дряно-
вото клонче 
са наниза-
ни пуканки, 
д о б а в е н и 
са ябълка и 
люта чуш-
ка, ошаф и 
кравайче. 

    Дете-
то  получи 
специални-
те поздра-
ви  от  ди-
ректора на 
училището 
Валентина 
Маринова , 
която  му 
връчи и гра-
мота.

Невероятен, красив и с мно-
го усмивки беше новогодишния 
празник в ЦДГ”М. Рубенова”. 
Пред развълнуваните родители 
децата показаха какво са научи-
ли, за да изненадат очаквания 
дядо Коледа. Имаше коледари и 

джуджета , снежинки, пингвини 
и какви ли не още приказни 
герои. Имаше танци, песни, 
стихотворения… Най-очак-
вания момент беше, разбира 
се, когато белобрадия старец 
отвори огромната торба, за да 

раздаде подаръците. 
Ако тържеството остави своя 

красив отпечатък в съзнанието 
на малките и истински зарадва 
родителите, то за учителите и 
възпитателите в детската гра-
дина това се измерва с един 

сериозен  и всеотдаен труд в 
името на децата. Поздравления 
за колектива на градината и 
директора Денка Георгиева, 
които за пореден път доказаха  
с колко обич се грижат за децата 
на Стралджа! 

Òàíöè è äåòñêà ðàäîñò â ÖÄÃ ”Ì. Ðóáåíîâà”

…Коледа дошла е!” С тази песен децата от ЦДГ 
”М.Рубенова” прекрачиха прага на кабинета на кмета Митко 
Андонов в община Стралджа и като че слънца грейнаха с 
усмивките и красивите народни костюми.  Момченцата с 
потурки , алени пояси и везани ризи, с калпаци на които 
трептят низи с пуканки , с геги в ръцете и с дарени коледни 
кравайчета, се опитваха досущ като възрастните, достолепно 
да удрят крак с припева „Коладе ле!”. Момиченцата – приказ-
ни в народните рокли  като феи красиви, синеоки и чернооки, 
усмихнати и развълнувани  от срещата. Децата потропаха, 
попяха, благославяха за здраве и берекет. Доказаха, че по-
знават и обичат стралджанските народни традиции. И ще 
бъдат  продължители на наследеното от дедите. Дарени по 
традиция с паричка от г-н Андонов добрите малки гости  
поднесоха на кмета своя подарък, смело се разговориха, 
споделиха колко много обичат своя детски дом и че се  
стягат догодина да бъдат първокласници.

„Íÿêîé ÷óêà íà âðàòàòà…


