
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

СЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15 ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА;
РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% ВЪРХУ 

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!
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Ïðèðîäíè ñòèõèè çàïëàõà çà ðåêîëòàòà

Дъждовете и майските бури събориха житните класове в много от нивите на Стралджа. Вредите не 
са малко, а всеки който е видял гледката знае, че от  поразените райони  продукция не може да се очаква.

ÄÀ ÏÎÌÎÃÍÅÌ 
ÍÀ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÎÒÎ ÎÒ ÏÎÆÀÐ ÑÅÌ. ÌÈÍÊÎÂÈ!

    Община Стралджа и кметът Атанас Киров призовават 
за участие в кампания за събиране на средства и подпомагане 
на пострадалото от пожар сем. Минкови от Стралджа, кои-
то загубиха дома си и голяма част от имуществото.

    
Кутии за събиране на средства са поставени
 
- в читалище „Просвета 1892” Стралджа
- в магазина за облекло и обувки срещу общината
- при закусвалнята на „МЕЛИ СТ” на ул.”Хемус”
ДА ПОМОГНЕМ НА ПОСТРАДАЛОТО СЕМЕЙСТВО!
ДА БЪДЕМ СЪПРИЧАСТНИ КЪМ НЕЩАСТИЕТО !

Вярваме, че никой няма да остане безучастен пред бедата 
сполетяла  нашите съграждани!

Çà òåçè, êîèòî òúðñÿò ðàáîòà!

ФИРМА „ Ем Енд Джи Фрукт” ООД – Черноморец
            

Í À Á È Ð À  ÏÅÐÑÎÍÀË ÇÀ ËÅÒÍÈß ÑÅÇÎÍ

Мъже и жени  до 40 г. – кандидатите с опит са с предимство!
Осигурена квартира. Чисто месечно възнаграждение – 800 лв.
Без нощни смени. Работа на каса.

За контакти: 0895441116 – Марияна Грозданова

ÄÀ ÏÎÌÎÃÍÅÌ 
ÍÀ ÏÎÑÒÐÀÄÀËÎÒÎ ÎÒ ÏÎÆÀÐ ÑÅÌ. ÌÈÍÊÎÂÈ!

Îñëåïÿõìå îò õóáîñò Îñëåïÿõìå îò õóáîñò 
áúëãàðñêà!áúëãàðñêà!
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ñâåòúë íà ñâåòúë íà 
æèâîòàæèâîòà
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ÏÐÈÅÌÍÀ
Народният представител ИВАН ЧОЛАКОВ ще има 

открита приемна в гр. Стралджа всеки трети понедел-
ник от месеца от 15 до 17 часа. 

Записване: в офиса на ПП ГЕРБ, Стралджа

ТЕЛ.0886245874 
ÏÐÎÄÀÂÀ ÈÇÃÎÄÍÎ

Ìàøèíà çà ïå÷åíå íà ÿäêè.

Òåàòúð „Êëàñèêà” ïðè ÃÏÇÅ ”Çàõàðèé Ñòîÿíîâ” Ñëèâåí âäèãíà íà êðàêà ïóáëèêàòà â Ñòðàëäæà

Ñúëçè íà ãîðäîñò è ðàäîñò ñ „Èìà åäèí íàðîä” 
Всички присъстващи 

в залата на читалището в 
Стралджа  плакаха и пяха с 
артистите от театър "Кла-
сика" при ГПЗЕ”Захарий 
Стоянов” Сливен. Спекта-
кълът „Има един народ” 
с режисьор-постановчик 
Соня Келеведжиева, още 
от началото закова внима-
нието на малки и големи. 
Учениците- артисти пока-
заха завидно майсторство 
в представянето на велико-
лепни трагични и комични 
роли. Прекалено зрели за 
годините си момичетата и 
момчетата дадоха всичко 
от себе си, за да събудят 
най-родолюбивите чувства 
на стралджанци, показаха 
истинска класа в театрал-
ното изкуство.

    Театър „Класика” гос-
тува на Стралджа по покана 
на кмета Атанас Киров във 
връзка с отбелязване 140-та 
годишнина от Априлското 
въстание. При представя-
нето на гостите водещи-

те Силвия Йорданова и 
Ивайло Русев определиха 
представлението като „едно 
пътуване по кървавите пъ-
теки на свободата” с кате-
горичното: „Ние помним! 
И ще пазим това минало! 
За да пребъде България!”

За зрителите в залата 
стана ясно, че театър „Кла-
сика” популяризира теа-
тралното изкуство, пали 
родолюбие, съхранява на-

родната ни единтичност и 
памет със завидно старание 
и обич. Вече 25 години се 
превръща в училище за 
живота, дава смисъл, пре-
допределя съдби, прави 
българинът по-българин. 
Театърът е носител на мно-
жество награди от различни 
национални и международ-
ни фестивали. Последната е 
от април т.г когато на Меж-
дународния театрален фес-

тивал „Бургаски изгреви” 
„Има един народ” спечели 
Гран При 2016”, награда за 
авторски текст на Соня Ке-
леведжиева и две награди 
за актьорско майсторство 
за Борис Реджев и Милица 
Атанасова.

    След приключване на 
представлението в Страл-
джа зрителите станаха пра-
ви и дълго ръкопляскаха на 
младите артисти. В залата 

беше и кметът на общи-
ната Атанас Киров,който 
лично поздрави артистите 
и г-жа Келеведжиева. Въл-
нението на всички зрители 
беше определено от воде-
щите с благодарствените 
думи:”Браво! Поклон пред 
вас, млади приятели, които 
тази вечер ни поднесохте 
един прекрасен спектакъл, 
зареден с горещ патриоти-
зъм. Един празник на духа! 

Събудихте най-българските 
ни чувства!” Специални 
поздравления бяха поднесе-
ни на всички артисти, на ре-
жисьор-постановчика Соня 
Келеведжиева , на талант-
ливия изпълнител Борис 
Реджев, който е с лозенски 
родови корен.”Великолепно 
представление”,  „пре-
красни артисти”, „силен 
спектакъл”, „трогателно, 
възгордяващо, вълнуващо 
представление”…такива 
бяха зрителските отзиви за 
„Има един народ”. Хора-
та споделяха обзелите ги 
топли чувства на гордост и 
родолюбие, радваха се, че 
България има своите толко-
ва талантливи млади хора, 
отправяха им пожелания да 
продължават образованието 
и развитието си, да обичат 
все така горещо родината. 

Всеобщо е желанието 
артистите от театър „Кла-
сика” да бъдат и друг път 
гости на Стралджа, където 
вече имат добри приятели.

Íàðîäåí ïðàçíèê â Ïúðâåíåö
Â Ïúðâåíåö  ìå÷òàÿò çà îáíîâëåíèå íà 
áëèçî 160 ã. öúðêâà

По идея на 
кметството  и 
църковното на-
стоятелство  в 
Първенец  по 
време на Гер-
гьовден всички 
жители и гости 
на селото бяха 
поканени  на  
организирания 
курбан за здра-
ве .  Той  беше 

предшестван от една сериозна акция с доброволен труд  
за почистване района на църквата в която взеха участие 
мъже и жени на различна възраст. Всеобщо е желанието  
храмът, строен през далечната 1858г., обявен за паметник 
на културата,  който днес е доста разрушен, да бъде ос-
новно ремонтиран. 

С лични дарения  миряните  подпомогнаха осигу-
ряването на две животни за курбана.  Като майстори-
курбанджии се 
проявиха  Мико 
Миков, Щерю-
Щерев, Петър 
Георгиев и Сто-
ян Василев.

С в е щ е н и к  
Иван отслужи 
празнична ли-
тургия, освети 
курбана и бла-
гослови христи-
яните. В своята 
проповед отец Иван припомни християнските ценности, 
подчерта значението и необходимостта на вярата, поздрави 
присъстващите и пожела на всички здраве и благоденствие. 
Добави  увереността си, че селото ще успее да изпълни 
мечтата си за възстановяване на храма.

С благодарност към всички подпомогнали организа-
цията на празника се обърна и кмета Вичо Колев. Той под-
черта готовността на кметството и общината да подкрепят 
подготовката и реализацията на проект за обновлението 
на църквата, за да може в Първенец провеждането на тра-
диционните християнски  празници да се съпътства и с 
посещение в църквата. Като представител на църковното 
настоятелство Стоил Боев подкрепи думите на кмета и 
подчерта, че щом едно селище държи да има своя храм, 
то с вяра и с конкретни действия ще може да го постигне. 
Неочаквано точно в този ден гости на селото бяха  предста-
вители от Пловдивска епархия и художници-иконописци, 
които останаха очаровани от засвидетелстваното желание 
на селяните да имат своя обновен храм. 

Â êìåòñòâî Âîäåíè÷àíå

Áåçöåííà ðåëèêâà  „âëåçå” 
â êàáèíåòà íà êìåòà

Кметът на Во-
деничане Милен 
Ангелов получи 
скъп  подарък . 
Йордан Дамянов, 
създател на кръ-
жок по интарзия  
в местното учи-
лище,  заедно с 
едни от първите 
си ученици Георги 
Неделчев, Тодор 

Стойков, Йордан Петров подариха на  кметство Во-
деничане един 
уникален порт-
рет- интарзия 
с образа на Ва-
сил Левски.  В 
изработването 
му преди повече 
от 40 години са 
участвали още  
Стойко Петров, 
Стойчо Георги-
ев, Петър Кой-
чев, Стоян Не-
делчев, Кольо Иванов и др. Самият портрет  е открит 
и възстановен от Йордан Дамянов, за да стигне до 
кабинета на кмета в с.Воденичане. 

С огромно уважение към Апостола на свободата 
мъжете мълчаливо пренесоха портрета-реликва  до ка-
бинета на г-н Ангелов, поставиха го на стената високо  
добавяйки пожеланието  в този кабинет  да се взимат 
само  правилни и честни решения  винаги с мисълта за 
доброто  на народа. 

Получавайки подаръка, дълбоко развълнуван Милен 
Ангелов  не само поднесе своята гореща благодарност 
за жеста, но добави: „Ще го пазя като зеницата на 
очите си!”

Ãîñòóâàùà åòíîãðàôñêà  èçëîæáà  â Ñòðàëäæà
В желанието за 

обогатяване и раз-
нообразяване на таз-
годишния народен 
събор „Мараш пее” 
организаторите от 
общината отправиха 
покана за гостуване 
на етноизложбата 
на Неделчо Василев. 
Така жителите и гос-
тите на събора имаха 
възможност да разгледат уникалните експонати на собственика, 
някой от които с особена ценност. Стралджанци приеха изложбата 
като много близка  и скъпа за себе си  защото нейният създател е 
от стралджанското село Джинот и живее в Зимница. Голяма част 
от изложените народни носии са тракийски, но между тях има 
и от други фолклорни области, както и от чужбина. Интересна 
подробност е , че г-н Василев знае предисторията на всеки от 
предметите, с готовност споделя , че голяма част от тях са пода-
рени, други  е закупувал с лични средства, трети е връщал към 
нов живот след много усилия и старание. 

Всеки, който се докосна до богатството и очарованието на 
тази изложба неминуемо си направи извода, че тук, в Страл-
джа- този  доказал се център на певческото и танцово народно 
изкуство, тя е на най-подходящото си място и в най-правилното 
време.     Благодарение на традициите ние живеем по-щастливо и 
в хармония със себе си, можем да оценим добротата и красотата. 
Със сигурност изложбата на Неделчо Василев показа, че сме на 
прав път, подсили  самочувствието ни, доказа ни че сме силни , 
богати , велики. Българи! В този дух беше и поздравлението на 
кмета Атанас Киров, който откривайки изложбата поднесе бла-
годарност към нейния създател и собственик Неделчо Василев  
за когото  събирателската и изследователска дейност отдавна се  
е превърнала  в смисъл на живота. Това е един свят на красота и 
хармония, свят в който говори българското минало, свят , който  
събужда родолюбиви чувства. И няма българин, който да не се 
развълнува от срещата с него. 

В продължение на два дни  експонатите бяха разгледани от  
почти всички участници в събора. Мнозина пожелаха да се сни-
мат в този прекрасен мини – музей, по-младите разпитваха за  не-
познати народни оръдия на труда, по-възрастните разказваха как 
се работи  на стан, как се преде, как се жъне със сърп и паламарка, 
как се бие масло, какво е това диканя… Някак красиви и добри 
ставаха всички при досега с изложбата на Неделчо Василев. Не 
закъсняха предложенията да подарят свои наследени народни 
вещи или носии, за да се обогати сбирката и да има по-сериозно 
стралджанско присъствие.
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Íåêà íèêîãà íå 
çàáðàâÿìå àïðèë 1876!
Годината е 1876, денят 20 април, мястото Копривщи-

ца – една паметна дата в българската история. На този 
ден, преди 140 години от Копривщица към Панагюрище 
тръгва „Кървавото писмо”, с което Тодор Каблешков 
съобщава на своите съмишленици, че въстанието е за-
почнало. На този ден, един народ се вдига срещу цяла 
империя в името на едно – свободата. Героизмът, който 
дедите ни проявяват не може да бъде сравнен с нищо и 
трудно може да бъде описан. За нас,  живеещите в 21-ви 
век, е трудно да си представим това, което всъщност са 
направили тези хора, а може би не е и нужно. Нужно е да 
разберем посланието, което те ни оставят. С действията 
си, с цялата енергия и патос, която влагат в подготовката 
на това въстание, личности като Георги Бенковски, То-
дор Каблешков, Бачо Киро, Тодор Измирлиев, Христо 
Ботев, Панайот Волов, Никола Обретенов, Захари Сто-
янов, поп Харитон и много други ни показват, че когато 
човек вярва силно в нещо, той е способен да го постигне. 
Мнозина от тях не са се заблуждавали, че шепа народ 
може да победи цяла империя, но те не са го и искали. 
Тяхната цел е била друга – Европа, а и целият свят, най-
после да разберат, че там на Балканите има един народ, 
който иска свободата си и е готов да заплати с живота 
си за нея. И  го постигат! 

Априлското въстание продължава около един месец 
и не успява да обхване цялата българска територия , в 
него участват близо 10 хиляди въоръжени бойци. Въс-
танието е потушено с кръв и пожарища, с невиждана 
жестокост. Загиват апостолите, но не загива народно-
то дело. Около 30 000 мъже, жени и деца са избити, 
стотици хиляди българи са подложени на невиждани 
издевателства и мъчения, 80 села са опожарени и 200 
напълно унищожени. Хилядите жертви не са дадени 
напразно. Това проличава и  в думите на Георги Бен-
ковски, който наблюдавайки горящото Панагюрище 
възкликва: „Моята цел е постигната вече. В сърцето 
на тиранина аз отворих такава люта рана, която никога 
няма да заздравее”. Жестокостите на турците не могат 
да се скрият. Европа и светът узнават за „Уроците по 
клане” и “българските ужаси”. Сведения за тях първи 
дават дипломатическите представители на чуждите 
страни, които пребивават в империята и журналистите 
на големите европейски вестници.

През следващите месеци буквално цяла Европа заго-
варя, че на Балканите има един народ, на който трябва 
да се помогне и който заслужава свободата си. С голя-
ма заслуга тази информация да стигне до всяко кътче 
на Стария континент са секретарят на американската 
легация Юджин Скайлър, руският вицеконсул Церте-
лев и кореспондентът на „Дейли нюз“ Джанюариъс 
Макгахан. Благодарение на всеотдайната им работа по 
безспорен начин са доказани и показани всички извър-
шени зверства от турците над българското население.    

Едни от най-великите хора в тази епоха  като Чарлз 
Дарвин, Виктор Юго, Достоевски, Толстой, Тургенев, 
Менделеев, Оскар Уайлд и други  се изправят в защита 
на българите.

Нека никога не забравяме героизма и саможертвата 
на тези, благодарение на които, две години след кърва-
вото потушаване на Априлското въстание България е 
свободна. Да си спомняме за тях всеки ден, всеки час, 
всяка минута, не само на годишнини и да се замислим, 
какво ние трябва и можем да направим за България, за 
да не бъде тяхната саможертва напразна.

Поклон пред паметта на всички, дали живота си за 
свободата на България. 

„Íîù íà ìóçåèòå” â Ñòðàëäæà

В рамките на инициа-
тивата „Нощ на музеите” 
Исторически музей Страл-
джа отвори вратите си за 
свободно и безплатно по-
сещение на всички в праз-
ничния 14 май в часовете от 
18 до 24ч.

Събитието съвпадна с 
откриване на ТСНТ”Мараш 
пее” Стралджа 2016, което 
стана повод  за активно 

посещение. В изпълнение 
на празничната програма 
кметът на общината Атанас 
Киров покани  официални-
те лица и гости да посетят 
музея, където  беше открита 
тематична фотоизложба 
„140 години от Априлското 
въстание”.

При представяне на из-
ложбата Снежана Вълкова, 
директор на Исторически 

музей Стралджа, върна съ-
битията назад във времето, 
за да проследи героизма на 
участниците в тази епопея./
текста публикуваме отдел-
но/. Веднага след това тя 
покани всички да разгледат 
както фотоизложбата така и 
цялата експозиция в музея. 
Интерес към миналото на 

Стралджа проявиха  акад.
Крум Георгиев, председател 

на журито на ТСНТ”Мараш 
пее”, Костадин Михайлов, 
изпълнителят на стран-
джански песни заедно с му-
зикантите от своя оркестър,  
ветерани културни дейци, 
почитатели на фолклора. 
От направената по-късно 
равносметка става ясно, че 
в „Нощ на музеите” страл-

джанският музей е посетен 
от  неочаквано много хора.

Â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ” Ñòðàëäæà

Äåòñêî ïîëèöåéñêî óïðàâëåíèå

В  СОУ  ”П .  Яворов” 
Стралджа стартира   Дет-
ско полицейско управление. 
Доброволците, които имат 
щастието да влязат в него, 
са 20 ученици от четвърти 
клас, които получиха  поли-
цейски светлоотразителни 
жилетки и отличителна 
значка. Преди това децата 

дадоха обещание  да по-
знават и спазват законите 
, да не се примиряват с 
нарушенията, да се грижат 
за своята и на другите без-
опасност, да носят отговор-
ност за постъпките си, да 
овладяват гнева си, да бъдат 
вежливи, добронамерени, 
да отстояват правата си, да 

не отказват зов за помощ и 
винаги да бъдат готови да 
помагат на хора в беда.  

С поздравление към до-
броволците се обърна Йор-
дан Йорданов, началник на 
РУ Стралджа, който даде 
старт на първото и един-
ствено детско полицейско 
управление в общината, 
поздрави децата с пожела-
нието да вярват в себе си, 
да не се предават. Отправи 
покана към всеки от тях 
да приема полицаите като 
верни и добри приятели. 
„Вратата на моя кабинет 
е винаги отворена за вас!” 
добави г-н Йорданов, за 
да предаде по-нататък ща-
фетата на своя предста-
вител в училище Койчо 
Тончев,който ще бъде и 
ръководител  на  отряда 
доброволци.   Валентина 
Маринова , директор на 
училището, също поздрави 
първите участници в дет-
ското полицейско управле-
ние след което заедно с г-н 
Йорданов подписаха  спо-
разумение и декларации за 
партньорство в реализиране 
на програмата.

 Програмата „Детско по-
лицейско управление” ще 
се реализира с участието 
на служители на МВР от 
структурите „Охранителна 
полиция”, „Пътна поли-

ция”, „Криминална поли-
ция”, психолози,  експерти, 
доброволци от БЧК и други 
външни лектори. Партньо-
ри са общината и предста-
вителите на МКБППМН. 
Идеята е децата да получат 
знания и умения за опазва-
не на своя живот и този на 
приятелите си, справяне 
в трудни ситуации и раз-
лични предизвикателства 
в къщи, на улицата, в учи-
лище, да познават своите 
права и отговорности пред 
обществото, да се научат да 
работят в екип и толерант-
ност към чуждото мнение 
и различните от тях.
Занятията на детско по-

лицейско управление ще 
започнат  от 1 октомври 
като извънкласна форма 
по предварително изготвен 
график, веднъж седмично, 
по теми съобразени с въз-
растта на децата, регионал-
ната специфика, традиции 
и култура. Предвидени са 
и практически занятия, 
викторини, ролеви игри.  
За малките ще бъде из-
ключително интересно да  
се запознаят с дейността 
на полицейските служби,  
как да реагират при необ-
ходимост от помощ,  ще се 
обучават в лична защита 
и безопасност на движе-
нието.
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Ïðàçíèê â ÎÓ „Ñâ. Ñâ. Êèðèë 
è Ìåòîäèé”-  Çèìíèöà

„Върви, народе възро-
дени!...” пяха в  Зимница  
ученици,  учители и гости 
на Патронния празник на 
училището, отбелязан на 
11 май 2016 година.
Директорът  Галина 

Александрова в емоцио-
нално слово припомни ро-
лята на Солунските братя 
за духовното и просветно 
дело в България, призова 
учителите все така всеот-
дайно да се трудят в своята 
благородна професия, а 
учениците- целеустремено 
да летят към светлината на 
знанието. В празничната 
програма взеха участие 
ученици от всички класо-
ве- рецитираха стихове, 
пяха песни… Най- до-
брите от тях заслужено 
получиха грамоти и на-

гради за отличен успех, за 
активна спортна дейност 
и за участие в различни 
мероприятия. Грамоти от 
ръководството на учили-
щето получиха и учители, 
постигнали много добри 
резултати в образователно- 
възпитателната работа през 
учебната година.
И като на всеки спе-

циален празник имаше  
специални гости. Празника 
на училището  уважиха 
Божидар Нихорлиев, зам. 
кмет на Община Стралджа, 
Недялка Димитрова, нач.
отдел „Образование, култу-
ра, здравеопазване и соци-
ални дейности” в Община 
Стралджа, представители 
на кметство-  Зимница , на 
НЧ „Възраждане- 1926”-  
Зимница, родители.

ÁÌ×Ê ïðè ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ” –Ñòðàëäæà  ñ 
îòëè÷èå íà ÍÑ íà Á×Ê

Äîáðîâîëöè äàâàò 
ïðèìåð çà äîáðîòâîðñòâî

БМЧК при СОУ”П.Яворов” Стралджа тази година 
получиха единствената колективна награда на НС на 
БЧК- Диплом, което е сериозно признание за упоритата, 
всеотдайна и разнообразна дейност на доброволците. 
Под председателството на Дани Станчева екипът се 
доказва като много добре организиран , със свежи 
и интересни идеи които винаги са с послание за до-
бротворство. Получавайки наградата в  Международния 
ден на Червения кръст  Дани, Силвия, Мая благодариха 
от името на екипа, споделиха желанието си да продъл-
жават да работят като доброволци, да привличат още 
млади хора за каузата. „Чувстваме се горди и щастливи, 
чувстваме се полезни, а това ни мотивира за още мно-
го нови идеи”, обясняват вълнението си момичетата.
Първите поздравления за наградата те получиха от 
Иван Иванов, зам.кмет на общината и председател на 
ОбС на БЧК –Стралджа според който работата в БМЧК  
възпитава личности, хора, които са способни да взимат 
правилни решения, да действат смело и  решително при 
необходимост, да бъдат полезни на хора в беда. 

Àìáèöèîçíè, ìîòèâèðàíè, çíàåùè
Îòáîðúò íà ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”Ñòðàëäæà ñïå÷åëè âòîðî ìÿñòî íà Íàöèîíàëíàòà âèêòîðèíà 
ïî áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî „Äà çàïàçèì äåöàòà íà ïúòÿ“, Åëèí Ïåëèí – 2016

Такива впечатления оста-
виха у зрители и участници 
представителите на СОУ ”П. 
Яворов” Стралджа по вре-
ме на ХVІ-тата Национална 
викторина по безопасност на 
движението „Да запазим деца-
та на пътя”, която се проведе 
в гр.Елин Пелин. Всичките 
13 отбори  се състезаваха 
като регионални първенци и 
представители на различни 
области.  Още в първия кръг 
при  решаването на  тест – лис-
товка отборът на Стралджа, 
като представител на област 
Ямбол, изпъкна  като един от 
най-добрите. Това се повтори 

и при викторината за доказва-
не познания по правилата за 
движение. Най-динамичния 
трети кръг с три задания  
също не сломи състезателния 
дух на стралджанския отбор. 
Редене на пъзел, отстраня-
ване повреда по неизправен 
велосипед и оказване на пър-
ва долекарска помощ допъл-
ниха точките на най-добрите 
между които отново беше 
отборът с табелка „област 
Ямбол”. След определяне на 
първенеца от Челопеч в  си-
туация на крайно напрежение 

челните  отбори на област 
Монтана и Ямбол, постиг-
нали равен брой точки, бяха 
подложени на допълнително 
изпитание. За определяне на  
второ и трето място капита-
ните  трябваше да решават 
допълнителна листовка. Така 
представителят на СОУ”П.
Яворов” Петър Райнов по-
каза по-добри познания  и 
класира ямболския отбор 
на достойното второ място. 
Браво на Петьо Райнов, На-
тали Стоянова, Станислав 
Георгиев и Петър Петков!

Младите огнеборци 
от  СОУ"П .К .Яворов"  
Стралджа взеха учас-
тие като представите-
ли на област Ямбол  в 
Тypниp пo пoжapoпpи-
лoжeн cпopт зa млaдeжĸи 
пpoтивoпoжapни oтpя-
ди „Mлaд oгнeбopeц”. 
В надпреварата взеха 
участие 13 отбора, кои-

то се съревноваваха за 
Купа"Свиленград".
Целта на турнира  е 

да популяризира пожа-
роприложния спорт, като 
се увеличи броят на мла-
дите огнеборци. Сред 
целите са също усъвър-
шенстване и развитие на 
спортното майсторство 
на учениците, укрепване 

на приятелството между 
децата, техните препода-
ватели и инструктори и 
популяризиране на про-
фесията на пожарникаря 
и спасителя сред подра-
стващите.
Браво на младите огне-

борци  и техните ръково-
дители:
Ивайло Русев, Илия 

Нихорлиев, Стилян Узу-
нов, Антон Кавалджиев, 
Михаил Терзиев, Йордан 
Добрев, Мирослав Ве-
ликов, Радостин Стоя-
нов, Верхат Айвазов, Иса 
Мехмед
Ръководители от учи-

лище- Койчо Койчев
От РЗПАБ Антон Кос-

тов

Ìëàäè îãíåáîðöè íà òóðíèð
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Êðàñîòà, ìëàäîñò, íàñòðîåíèå, ãîðäîñò
Íàðîäíèÿò ñúáîð "Ìàðàø ïåå” Ñòðàëäæà 2016 ñ äîìèíèðàùî ó÷àñòèå íà 

äåòñêè è ìëàäåæêè òàíöîâè ôîðìàöèè
На 14 и 15 май Стралджа фокусира вниманието на 

всички, които обичат българското народно творчест-
во. Организаторите от общината и читалище „Про-
света 1892” превърнаха събора в очаквано събитие, 
което предизвиква гордост и настроение.  Песните, 
танците, носиите на стотици участници  от детски 
и младежко-юношески състави накараха зрителите 
да си признаят: „Ослепяхме от хубост българска!” 

Ïðåäè îòêðèâàíåòî 
– ïåñíè è ïîêàç íà 
íîñèè
В събота вечерта още от 18 ч. на сцената се изявиха  

фолклорни певчески колективи от читалищата в об-
щината. Прозвучаха близо 50 красиви народни песни 
от Палаузово и Иречеково, от Зимница и Воденичане, 
от Стралджа, Каменец , Джинот, Войника, Първенец, 
Чарда, Тамарино…Публиката припяваше  с изпълни-
телите „Иван на Милка думаше”, „Заспала й малка 
мома”, „Стойчо седи на дюкяна”, „Снощи се Ганка 
посгоди”, „Беглик се сбира” и др. Родолюбивата ра-
дост от народното песенно изкуство предизвикваше  
аплодисменти, а красивите народни носии накараха 
мнозина да споделят  своите спомени от миналото, 
да заявяват загрижеността си за съхранение на това 
народно богатство. Като доказателство за приемстве-
ност на сцената излезе 5-годишния Никола Йорджев, 
възпитаник на ЦДГ”Здравец”, най-малкия изпълни-
тел на народни песни от Стралджа, който поздрави  
гостите на събора с артистично изпълнение на две 
народни песни. 

   Преди да открие събора кметът на общината 
Атанас Киров сподели радостта си, че градът и об-
щината имат своите малки таланти, които се развиват 
и приемат традициите, стават техни продължители. 
„Аз вярвам, че Стралджа има бъдеще! Съборът 
„Мараш пее” ще поддържа интереса на все повече  
детски и младежки колективи и чрез примера на по-
възрастните ще пренасят във времето напред нашето 
богато народно наследство от песни, танци, мелодии, 
носии.”Г-н Киров изрази радостта си от това, че 
съборът предизвиква интерес, че се съпътства и от 
други  прояви като театрални постановки, етнограф-
ска изложба, фотоизложба, а допълнително очаро-
вание на майските празници внесе и изпращането 
зрелостниците от СОУ”П.Яворов”. С пожелание за 
успешно представяне на всички участници г-н Киров 
откри Традиционния събор на народното творчество 
„Мараш пее” Стралджа 2016.
Началото сложиха танцьорите от ансамбъл „Въ-

жички” при НЧ”Просвета 1892” Стралджа. Създаден 
от изявения хореограф Тончо Тончев през далечната 
1962г. ансамбъл „Въжички” има богата история с 
множество награди от регионални, национални и 
международни фестивали и конкурси. До днес ан-
самбълът представя  най-обичаните стралджански 
народни танци с най-характерните народни песни  
и най-красивите местни народни носии.

Ãîñòóâà Êîñòàäèí 
Ìèõàéëîâ
Веднага след това на сцената излезе един млад 

и талантлив изпълнител на странджански народни 
песни-Костадин Михайлов, който дава заявка за 
сериозно бъдеще. Роден в сърцето на митичната 
Странджа- с.Бродилово Костадин Михайлов от ма-
лък е закърмен с любовта към народния фолклор. 
Влюбен в песенното богатство на своя роден край 
той изпълнява всяка песен с особен маниер и любов. 
Тъжни или весели, игриви или закачливи песните на 
Костадин Михайлов винаги са дълбоко  съдържател-
ни, носят заряда  доброта, родолюбие  и живителни 
емоции. И в Стралджа излизането му на сцената се 
превърна в истински народен празник. На площада 
се изви хоро. И като по поръчка надвисналите обла-
ци изчакаха търпеливо танцьорите да се наиграят. 
Дъждът плисна чак когато участници и зрители на 
събора вече бяха по масите в заведенията за отмора, 
за сладки разговори и почерпка по стралджански.

СЛЕДВА НА СТРАНИЦА 6
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„ Îñëåïÿõìå îò õóáîñò áúëãàðñêà!”
В прекрасния майски ден, под обилните слънчеви лъчи, 

площадът в Стралджа  се ошари от гиздосия и младост. 
Пристигащите танцови колективи от близо и далеч   като 
на изложба  дефилираха с красивите си народни носии и 
предизвикваха възхищението на домакини и гости. 

Журито с председател акад.Крум Георгиев, член на 
Международна академия за народно изкуство, носител 
на Оскар за фолклор, почетен гражданин на Стара Загора 
и членове Николай Ников, доц.д-р по музикално-танцови 
изкуство при СУ, фолклорист, етнолог, педагог, Мария 
Градешлиева,  директор на НУФИ”Филип Кутев” Котел 
Мая Тодорова , директор на ФА”Тунджа”, Нели Тончева 
Кавалджиева, хореограф и дъщеря на известния страл-
джански хореограф Тончо Тончев, заеха местата си , за да 
наблюдават изявите на участниците в ТСНТ”Мараш пее”. 

Гост на събора беше и Стойчо Тончев, брат на изявения 
хореограф Тончо Тончев. Сред музикантите  можеше да 
се види обичания и талантлив стралджански кавалджия 
Матю Добрев.

Активно присъствие на детски и младежки колективи
Сменяха се детски и младежки състави. Представители-

те на танцов състав „Росна китка” Лозенец сложиха начало-
то с тракийско право хоро. Ансамбъл „Божур” Чарда грейна  
с „Тракийска китка”. Танцов състав „Каргонци” предизви-
каха аплодисменти за „Копаница” и „Жътва”. С много жар 
танцуваха представителите на ТС”Незабравка” Иречеково, 
надиграваха се ДТС”Каргончета” и ДТС”Северняче” 
с.Поликраище. Прекрасни в изпълнението бяха „Боляров-
че” гр.Болярово  и „Гайтани” Ямбол, „Яница”- Елхово. 
Ансамбъл „Златен клас”- Зимница напълни сцената с 
малки и големи танцьори които  вдъхновено и с настро-
ение се впускаха във всеки танц. С овации бяха изпрате-
ни  „Чародейци” от Карнобат, гостите от с.Гавраилово и 
с.Селиминово, неуморните  малки танцьори от с.Чубра. 
С интерес  бяха проследени ”Тропанка” и „Копаница” на 
ТС”Настроение” с.Гильовца, община Несебър , представи-
телите на СМТС”Тракийска младост” с.Лозарево както и 
прекрасните малки танцьори от  Нова Загора. „Мараш пее” 
даде възможност отново на сцената да грейнат в пълния 
си блясък пищните буенешки носии и танци представени 
от фолклорния колектив при клуб „Дълголетие” Стралджа 
и  група за автентичен фолклор с.Блатец. Домакините от 
НЧ”Просвета 1892” Стралджа- ансамбъл „Въжички”  със 
своя „Стралджански хоровод” задържаха вниманието на 
публиката. Няколко формации в различни носии и танци се 
сменяха на сцената, за да предизвикат многократно ръко-
плясканията на публиката сред която бяха Живко Ангелов, 
председател на ОбС, кметът на общината Атанас Киров 
и неговите гости Иван Чолаков, народен представител,  
Димитър Иванов, областен управител, Георги Славов, кмет 
на община Ямбол, Петър Киров, кмет на община Елхово, 
Васил Панделиев, кмет община Сунгурларе,  Христо 
Христов, кмет на община Болярово, проф. Иван Върляков, 
изп.директор на РАО”Тракия”, Стойчо Стойчев, ЯТПП, 
Димитър Василев, ЦКБ Ямбол,  С.Бъчварова, Държавен 
архив Ямбол, общински съветници, представители на 
местния бизнес, спонсори на събора.  

Ñúáîð, êîéòî ùå 
ïðåáúäå!
Казват, че способността да се създава песен, танц или 

мелодия е способност за безсмъртие. Способността да 
пееш, танцуваш или свириш е способност да мечтаеш. 
Способността да обичаме народното творчество , да це-
ним народния талант е способност да обичаме народа си 
, което ще рече – себе си. С ТСНТ”Мараш пее” Стралджа 
2016  даде пример за родолюбие и българщина. Оценката 
на събора , която направиха зрителите и гостите и не само 
положителна, тя е поднесена с благодарност към органи-
заторите и участниците и с увереността, че традициите 
са живи и ще пребъдят. Ако има някаква особеност тази 
година то тя е в доминирането на детски и младежки със-
тави, което предизвиква оптимистични чувства. Тя е и в 
разнообразието на съпътстващите събития. 

Да, „както и най-слабия ветрец може да събори дървото 
без корен, така и обществото без традиции не може да ус-
тои сред бедствията, които могат да го връхлетят отвън”. 
Съборът е силата на стралджанци, той носи радост, но и 
много послания. И всички ние, зрители и гости, успяхме 
да ги разчетем. С пожеланието догодина отново да сме 
заедно. При закриването, след поднасяне наградите на 
участниците, кметът Атанас Киров, отправи благодар-
ност към всички за доброто представяне, за любовта към 
народното творчество, за усърдието на организаторите , 
за  прекрасната публика с отношение към народното из-
куство, за журито, което работи  ползотворно и отговорно, 
за подкрепата от страна на спонсорите. Г-н Киров добави 
уверението, че догодина „Мараш пее” ще бъде още по-
шарен, разнообразен, интересен, богат по народному. За 
радост на участници, домакини и гости. Да бъде!
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÂÈ , ÄÀÐÈÒÅËÈ!
Банка „ЦКБ” АД Ямбол
АВС – Инженеринг ООД Ямбол
ИНКОМ ПВ ООД – Зимница
ЕТ”Трансвел  ВМХГ Велко Велев” Болярово
Инертни материали  АД Ямбол
Хидрострой АД Ямбол
ППК”Начало 93” Стралджа
МУРРА 2002 ООД Лозенец
Омакс ООД Ямбол
ПЧЗК Стралджа
Технопътстрой ЕООД Ямбол
ЗПТ АД Стралджа
ПТК”Съгласие” Стралджа
ЕТ”Янакиев” Митко Янакиев Ямбол
Домейн Мараш ЕООД София
„Вени 9” ЕООД Ямбол
„РОЯЛ ВД” ООД Стралджа
„ВСД – 63” ООД Стралджа
ЕТ”Спас-Сюлейман Джамбаз” Зимница
ЕТ”Йоана-Станка Йорджева” Стралджа
ЕТ”Елка Велчева” ПВ Стралджа
ЕТ”Красимир Куртев” Стралджа
„ДИЧОНИ” ЕООД Ямбол
ЕТ”Боряна” Боряна Атанасова Стралджа 

Ê Ë À Ñ È Ð À Í Å
Íà ÒÑÍÒ „ÌÀÐÀØ ÏÅÅ” ÑÒÐÀËÄÆÀ 2016

     Журито с председател акад.Крум Георгиев и члено-
ве Николай Ников, Мария Градешлиева, Мая Тодорова 
и Нели Тончева Кавалджиева определиха класирането 
на  танцовите колективи, участници в събора.

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място  
Детски танцов състав „БОЛЯРОВЧЕ”, ОДЦ – 

гр.Болярово

Второ място
Детски  т анцов  състав  „ПЛАМЪЧЕ”  при 

НЧ”Пробуда-1931” с.Чубра
Детски  танцов  състав  „КАРГОНЧЕТА” при 

НЧ”Пробуда 1909” Ямбол

Трето място
Школа за народни танци при Сдружение „ГАЙТА-

НИ” Ямбол
Детски танцов състав при НУ”Л.Каравелов” гр.Нова 

Загора

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място
ДТС”СЕВЕРНЯЧЕ” при  НЧ”Развитие  1884” 

с.Поликраище

Второ място
Детско-юношески танцов състав „ЯНИЦА” към 

ОДК Елхово
Младежки танцов състав „РОСНА КИТКА”  при 

НЧ”Светлина 1928” Лозенец

Трето място
СМТС”ТРАКИЙСКА МЛАДОСТ” при НЧ ”Светлина 

1921” с.Лозарево
ДФТС”ЧАРОДЕЙЦИ” Детски център Карнобат

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място
Ансамбъл „ЗЛАТЕН КЛАС”  с.Зимница
Танцов състав „КАРГОНЦИ” при НЧ”Пробуда 1909” 

Ямбол

Второ място 
Танцов състав”НЕЗАБРАВКА” с.Иречеково
Танцов ансамбъл „БОЖУР” при НЧ”Пробуда 1934” 

с.Чарда
Танцов състав „НАСТРОЕНИЕ” с.Гильовца ,общ.

Несебър

Награди за автентичен фолклор

Група за автентичен фолклор при клуб „Дълголетие” 
Стралджа

Група за автентичен фолклор при НЧ”Къньо Мера-
ков-1928” с.Блатец

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ТСНТ„МАРАШ 
ПЕЕ”-СТРАЛДЖА 2016

Фолклорен ансамбъл „ВЪЖИЧКИ” при НЧ”Просвета 
1892” Стралджа

НАГРАДАТА НА КМЕТА НА ОБЩИНА 
СТРАЛДЖА

Формации:  ансамбъл „ТРАКИЙСКА КИТКА” 
НЧ”Слънце 1928” с.Гавраилово, НЧ”Светлина -1926”с.
Селиминово, ДТК”Здравец” и ДФТГ

Àêàä. ÊÐÓÌ ÃÅÎÐÃÈÅÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ 
ÆÓÐÈÒÎ:

 „Най-важното качество  на събора „Мараш пее” е 
това, че поддържа своето художествено достойнство. 
Всеизвестно е, че във всеки събор има върхове и спа-
дове. Удивителното в Стралджа е , че равнището се 
запазва!

  Втората особеност на събора „Мараш пее” тази го-
дина е  извънредно големия брой детски състави, които 
са бъдещето на българския фолклор. Трето – въпреки 
модернизацията и съвременното звучене на по-мла-
дите състави, явиха се и два чудесни изворни състава, 
които са еталон за равнение на младежките състави по 
отношение на фолклорно съдържание, което трябва да 
се представя. Става дума за фолклорните колективи на 
клуб „Дълголетие” Стралджа и Блатец.

   Радостно е ,че независимо от това, че трета година 
„Мараш пее” не се провежда в местността „Мараш”, 
публиката се задържа и на площада. Ето че, фолклорът 
може да се представя успешно и на  това пространство. 
Гледах и слушах с удоволствие! „Мараш пее” си има 
свой облик и затова е обичан народен събор!”

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÍÈ  ÀÄÐÅÑÈ
Ïðîô.Èâàí Âúðëÿêîâ, èçï.äèðåêòîð íà ÐÀÎ”Òðàêèÿ”:

„Безспорна е силата на  българския фолклор – обединява 
ни, пробужда чувството за национална гордост, откъсва ни 
от проблемите на забързаното ежедневие, връща ни към 
непреходните , общочовешки ценности.

   Когато сърцата заиграят в ритъма на хорото, а млади 
и стари запеят в един глас, думите са излишни. Затова на 
организаторите и участниците в празника „Мараш пее” 
пожелавам здраве и още много поводи за веселие!”

Ãåîðãè Ãåîðãèåâ, êìåò íà îáùèíà „Òóíäæà”:
„Всеки , който се е докоснал до българския фолклор, 

остава завинаги запленен от него, защото във всяка шевица 
е втъкана любов, всеки танц е магия, а песента е изпята 
история на родния край! Неговата самобитност и колорит 
винаги ще поддържат българския ни дух!

Скъпи самодейци, на „Мараш пее” вие отново ни да-
рихте с много настроение и красота! Пожелавам ви здраве, 
успехи и много отличия!

Пазете и предавайте на поколенията нашите традиции, 
своята всеотдайност и вдъхновение!”

Õðèñòî Õðèñòîâ, êìåò íà îáùèíà Áîëÿðîâî:
„Този музикален форум отдавна се е утвърдил като 

естетическата емблема на Стралджа, съчетала в себе си 
хармонията на фолклора и мъдростта на нашия даровит 
народ. 

Създаването на традициите и тяхното умело пренасяне 
във времето несъмнено е израз на дейно родолюбие и 
нравствено преклонение пред таланта на българина, пред 
сътвореното от него през вековете. Освен това е катего-
рично послание към бъдещето, заявка за повече красота 
и духовно извисяване – в унисон с европейските повели  
на реалността.”
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Ïî ïúòÿ ñâåòúë íà æèâîòàÏî ïúòÿ ñâåòúë íà æèâîòà
18 êðàñèâè, óìíè è äîáðè âúçïèòàíèöè íà ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ” Ñòðàëäæà

За 18-те зрелостни-
ци от випуск 2016 на 
СОУ”П.Яворов” Страл-
джа днешният ден ще 
остане незабравим. Един 
от най-светлите и краси-
ви спомени в живота към 
който ще се връщат всяка 
година през май. 
Да споделят вълнение-

то и радостта от успешно 
завършване на средното 
образование  на празника 
в училището бяха кметът 
на общината Атанас Ки-
ров, неговият заместник 
Койка Тодорова, Гроздан 
Иванов, общински съвет-
ник, Недялка Димитрова, 
нач.отдел „Образование 
и култура”, Боряна Ата-
насова, председател на 
училищното настоятел-
ство.
Всяка изречена дума 

с поздравления и поже-
лания беше наситена с 
обич и звучеше като мило 
напътствие за щастлив  
път в живота. Усмивки-
те, радостта по лицата 
показваше увереността 
на момичетата и мом-
четата, че ще постигнат 
мечтите си, ще оправдаят 
доверието на родители и 
учители. 
Валентина Маринова, 

директор на училище-
то, благодари на своите 
ученици за постигнатите 
успехи през годините на 
обучението, за спечеле-

ните награди с които доп-
ринесоха за повишаване 
авторитета на СОУ”П.
Яворов” Стралджа. И 
добави награди за най-
активните, най-изявени-
те, получили най-много 
отличия през годините.
Топло  и  сърдечно 

прозвуча обръщението 
на кмета на общината 
Атанас Киров, който из-
рази очакванията си ви-
пускът да се реализира 
успешно в живота. На 
младостта се възлагат 
надежди и очаквания 
да продължат градежа в 
родното място. И най-
естествено е възрастните 
да имат очаквания след 
като повишат образова-
нието, усъвършенстват 
опит, познания, квалифи-
кация , младежите да се 
завърнат в Стралджа , за 
да приложат наученото.
Оптимистично проз-

вуча отговорът на Жанет 
Добрева. От името на 
зрелостниците тя благо-
дари на учителите уве-
рявайки ги, че випуск 
2016 ще запази най-топ-
ли спомени и  никога 
няма да посрами родното 
училище.
И прозвуча послед-

ния училищен звънец…
Полетяха към небето 
18 разноцветни балони. 
Червени рози получиха 
всички педагози, които 

развълнувано за после-
ден път даваха своите 
напътствия на довче-
рашните ученици. От 
тук нататък пътят за тях 

води към големия свят 
на надежди, очаквания, 
битки, успехи. Дано на 
всички да донесе щастие 
и радост!

На 14.05.2016 г. в ЦДГ "Здравец" Стралджа 
се  проведе съвместно обучение на двата педа-
гогически колектива на детските градини "Здра-
вец" и "Мати Рубенова". Квалификационният 
курс  на тема "Портфолио на учителя и детето" 
с  преподавател Мария Дерижан от Център за 
обучение и психология "Щастие", приложи 
интерактивни методи и подходи в поднасяне 
на необходимата и много полезна информация. 
Участниците в обучението  определиха курса 
като актуален,    интересен, вълнуващ с увере-
нието, че педагозите ще приложат знанията в 
обучението и възпитанието на децата.

Ñúâìåñòíî îáó÷åíèåÑúâìåñòíî îáó÷åíèå

ÏÎÊÀÍÀ
Община Твърдица, Балканските градове Дря-

ново, Трявна, Гурково, Котел, Елена

ÂÈ Î×ÀÊÂÀÒ  Â  ÒÂÚÐÄÈÖÀ

Íà 4 þíè 2016ã. /ñúáîòà/

ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ 
ÁÀËÊÀÍÑÊÈÒÅ ÃÐÀÄÎÂÅ

"ÁÀËÊÀÍÚÒ ÏÅÅ È 
ÐÀÇÊÀÇÂÀ”

С български народни танци и песни от Балкана

Шатри на всеки град – занаяти, приложни дейности 
и др.

„Куклите – посланици на ценностите на Балкана” – 
конкурсна изложба

Атракциони, развлечения
На обновения градски стадион в Твърдица
Традиционни кулинарни изкушения от региона
Весело настроение и забавления

ÇÀÏÎÂßÄÀÉÒÅ!

За контакти: 0454 4 23 11 – централа община 
Твърдица

0454 4 28 80 читалище „Св.Св.Кирил и Методий” 
Твърдица

0888132973 – Пламен Курумилев – администрати-
вен секретар при община Твърдица и председател на 
читалището


