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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909
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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ñòð. 3

Â ïðàçíè÷íèÿ 8 íîåìâðè

Òúðæåñòâåíî îòêðèâàíå Òúðæåñòâåíî îòêðèâàíå 
íà ïàðêîâåòåíà ïàðêîâåòå

С напълно обновените , въз-
становени и реконструира-
ни паркове „Южен парк” и 

парк”Младост” Стралджа стана по-
красив и привлекателен град. В това 
са убедени всички. На официалното 
откриване на обектите в присъствието 
на гости и жители от града кметът Ми-
тко Андонов припомни историята по 
разработване и реализация на проекта 
по ПРСР, който е на обща стойност над 
1 млн.лв.  И двата зелени оазиси имат 
своето място в живота на общината. 
В парк „Младост”  са съсредоточени 
паметниците на загиналите за свобода-
та на родината стралджанци, другият 
„Южен парк” е интересен с това , че 
е създаден още през 50-те години на 
миналия век, залесен с множество 
дървесни видове запазени и до днес. 
За по-малко от половин година парко-
вете бяха модернизирани, обогатени 
с нови детски кътове, поливна и 

ел.инсталация, оформени са нови цвет-
ни градини, заредени с пейки и вече са 
любимо място за отдих и разходка на 
гости и местни жители. Г-н Андонов 

бе щастлив да припомни всичко това, 
да благодари на изпълнители и екипа 
по проекта, да изрази и задоволството 
си, че стралджанци високо оценяват 

новите придобивки и ще пазят пар-
ковете, за да може всички да им се 
наслаждават. Срязвайки  лентата на 
двата обекта, по стара народна тради-

ция той  ливна менчето с вода и  покани 
присъстващите на тържеството да се 
разходят сред зеленината и красотата 
на парковете. 

Ñòðàëäæà ñ 
âúïðîñè êúì 
ïðåìèåðà

Ïàìåòíèê 
çà ñèëíèòå 
è ñëàâíè 
ìúæå íà 
Áúëãàðèÿ
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Ïîçäðàâëåíèÿ çà 
ïðàçíèêà

ÐÎÑÅÍ ÏËÅÂÍÅËÈÅÂ, ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÍÀ ÐÁÚËÃÀÐÈß:
„Богатото минало и красивата природа дават самочувствие на 

жителите на община Стралджа.Ръководството на общината работи 
системно за осигуряване  на по-висока заетост на местното насе-
ление като се стреми да привлича местни   и чужди инвестиции.
Отчитат се добри резултати по изпълнение на проекти. Пожелавам 
ви здраве и бъдещи успехи при търсене на нови рентабилни възмож-
ности за превръщане на община Стралджа в модерен европейски 
регион с висок жизнен стандарт. Честит празник!”

ÏËÀÌÅÍ ÎÐÅØÀÐÑÊÈ, ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:
„Поздравявам всички граждани на Стралджа и им пожелавам 

здраве, лично щастие и успехи. Забележителното съчетание на 
история, красива природа, богати традиции и култура е повод 
стралджанци да се гордеят с родния си край.Вярвам, че тяхната 
предприемчивост и инициативност могат да бъдат стабилна основа 
за развитието и просперитета на общината.”

ÑÅÐÃÅÉ ÑÒÀÍÈØÅÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÍÑ ÍÀ ÁÑÏ, 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÏÃ ÍÀ ÊÎÀËÈÖÈß ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß:

„За всички вас основание за самочувствие и гордост е фактът, 
че през трудните  кризисни години, благодарение на енергичното 
и компетентно ръководство на общината, Стралджа заема своето  
достойно място сред останалите общини.Признание заслужава упра-
влението на общината, което в диалог и сътрудничество с хората, 
ориентирано към техните проблеми има амбиции за създаване на 
благоприятна бизнес среда, с цел осигуряване на заетост за жите-
лите на района.Това ни дава основание да сме сигурни, че когато 
има воля и усилията ни бъдат насочени в стремеж  за съграждане 
то успехът е гарантиран. Вярвам в това и искрено го пожелавам!”

ÀÒÀÍÀÑ ÌÅÐÄÆÀÍÎÂ È ÊÈÐ×Î ÊÀÐÀÃÜÎÇÎÂ, ÍÀÐ. 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ:

„За нас е чест да ви поздравим за постигнатото в различните сфе-
ри на не лекото ежедневие и в утвърждаване на родния град в град 
на достойни за уважение хора.  Имате основателни причини да се 
гордеете! Запазете духът на вашите деди, носете в себе си богатата 
история на родното огнище, значимото настояще, в очакване на 
щастливо бъдеще, за да пребъде Стралджа и да става все по-добро 
място за работа и живот.”

ÄÐÀÃÎÌÈÐ ÑÒÎÉÍÅÂ, ÌÈÍÈÑÒÚÐ ÍÀ ÈÊÎÍÎÌÈÊÀÒÀ 
È ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀÒÀ:

„Вашият град е добър пример за това как сте съхранили българ-
ския дух и традиции през годините, които днес създават отлични 
условия за развитие на културния туризъм в региона. Пожелавам 
много здраве и благополучие на всички жители на Стралджа!”

ÀÍÃÅË ÍÀÉÄÅÍÎÂ, ÌÈÍÈÑÒÚÐ ÍÀ ÎÒÁÐÀÍÀÒÀ:
„Пожелавам на всички вас, които живеете и сте избрали да се 

реализирате в община Стралджа, да продължите с успех да работите 
за нейното развитие и усъвършенстване. Вярвам, че ще превърнете 
това чудесно място в един добре развит и проспериращ район на 
България!”

Да кмета на общината Митко Андонов пристигнаха още много 
поздравителни адреси, д пожелания и поздравления за празника 
8 ноември. Между тях са  тези на РАО”Тракия”, кметовете на 
съседни и приятелски общини, институции и  организации.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

8 íîåìâðè, Ïðàçíèê íà Îáùèíà Ñòðàëäæà8 íîåìâðè, Ïðàçíèê íà Îáùèíà Ñòðàëäæà

Ìíîãîîáðàçèå â áàãðè, 
ìóçèêà è òàíöè

За пореден път в дните на златната 
и богата  есен стралджанци провеждат 
своя празник, 8 ноември. С много лю-
бов, с желание за доказване на тради-
ционализъм и новаторство. Богатата 
програма започна още в средата на 
октомври когато жителите на  Пър-
венец отбелязаха своя народен събор. 
Последваха ги  тамаринци, които ор-
ганизираха една оригинална Вечер на 
кулинарката. Димитровден, храмовият 
празник на Зимница, стана повод за 
общоселско тържество с концерт на 
ансамбъл „Тунджа”. Емоционално 
и със заслужена радост и гордост в 
Лозенец откриха своето обновено 
читалище. Поздравиха се с 85-та го-
дишнина на културния храм доказал 
необходимостта и важността си през 
годините с богата и разнообразна 
дейност. Пъстър и многолик Празник 
на традициите събра в Джинот малки 
и големи, а пресъздадените обичаи 
„Игнажден”, Посрещане на буенек” и 
„Седянка се кладе, мама не ме дава” 
бяха едно красиво изживяване. Пред-
ставители на различни организации, 
училища, читалища присъстваха на 
презентацията на проекта „100 причи-
ни да се гордея, че съм от Стралджа” 
, за да дадат заявка, че заедно ще 
напишат своята  книга, ще маркират 

всички онези природни, културни и 
исторически забележителности, ще 
представят своите бележити личности 
за гордост и за самочувствие.

Свой принос в празничните дни 
имат Центъра за обществена подкре-
па с оригиналното кулинарно шоу. 
Вълнуващо премина празникът на 
85-годишното читалище „Възражда-
не” Войника. В Деня на народните 
будители Стралджа стана център на 
първия Парад на приказките. В Исто-
рическия музей бе открита интересна 
етнографска изложба, която продъл-
жава да събира вниманието на жители 
и гости на града. Чарденци се записаха 
в празничната програма с богата му-
зикална изява на фолклорната група 
„Росна китка”, както и на гостите от 
клуб „Дълголетие” Стралджа и пен-
сионерски клуб Воденичане. 

Още едно читалище от общината, 
„Алеко Константинов” Правдино, 
събра местните жители за отбелязване 
на своята 85-годишнина. Вълнуващо, 
интересно и изненадващо богато 
на малката сцена се изявиха деца и 
възрастни. Между културната про-
грама се вписаха и спортни прояви 
като особена радост преживяха най-
малките футболисти от Стралджа на 
своя първи турнир. В Каменец при-

вържениците на футбола също имаха 
повод за спортни емоции. Интересно 
връщане назад във времето имаше за 
пет двойки в Стралджа, които отбе-
лязаха 50 години съвместен брачен 
живот. Златната сватба беше един 
от най-емоционалните моменти от 
празничната програма. Пет двойки 
отбелязаха заедно дългогодишния  
щастлив семеен живот.  Кметът на 
общината Митко Андонов стана сви-
детел на подновяването на брачните 
клетви с пожелание семейното щастие 
да продължи и до диамантена сватба. 

Празничните прояви продължи-
ха с една интересна изложба  на 
клуб „Надежда”. Между експонатите 
„Произведено в община Стралджа” 
присъстваха  вина и тестени изделия, 
занаятчийски продукти, живопис и 
малка пластика…все доказателства за 
богатството на общината и майстор-
ството на местните жители.  

Куклен театър на малките, читали-
щен празник във Воденичане, концер-
ти и отбелязване рожден ден в ЦСРИ 
белязаха още дните  посветени на 8 
ноември. За да се стигне до кулми-
нация на Архангеловден, Празникът 
на Стралджа, който носи в себе си 
богата история, значимо настояще и 
очакване за бъдещето.

В празничния за стралджанци 
ден 8 ноември, Архангеловден, 
гости и жители присъстваха на 
най-вълнуващия момент- откри-
ване паметна плоча с посвещение 
на 100 години Балкански войни и 
на победоносния поход на ІІІ Бъл-
гарска армия под ръководството на 
ген. Радко Димитриев.

„Следите на историята в Страл-
джа  се оказват особено ярки  и ние, 
съвременниците, наследници на 
богато и славно минало, не можем 
да заобиколим това.Защото сме 
българи, хора, които добре разби-
рат, че без минало, няма настояще, 
няма и бъдеще”, каза в словото 
си преди откриване на паметната 
плоча Митко Андонов, кмет на 
общината. „Пред този мемориал ще 
идваме тогава когато трябва да из-
разим почит и уважение към онези, 
които писаха българската история 
с кръв и сълзи. Ще коленичим и 
ще помълчим. Ще си спомняме 
за силните и славните мъже на 
България, оставили костите си 
в битките на Балканската война. 
Да свалим шапка пред окъсания 
войнишки шинел на бойците по 
балканските фронтове, да пазим 

в паметта си имената на знайните 
и незнайните паднали с отворени 
очи за своята България, за нашата 
България!”, призова г-н Андонов 
заявявайки че  „сме достойни за 
този подвиг и свеждайки глави 
заявяваме решимост да пазим и 
обичаме България така както я 
пазеха и обичаха те”.

Паметникът е по проект на арх. 
Евгени Чобанов в изпълнение на 

скулптора Минчо Огнянов. 
Първите венци пред новооткри-

тия паметник бяха поставени от 
кмета Митко Андонов, от предсе-
дателя на ОбС Атанаска Кабакова, 
от ветераните, от младите хора на 
града. С минута мълчание пред 
подвига букет цветя постави Ни-
колай Пенев, областен управител.  
Последваха множество букети 
цветя от признателните граждани.

Ïàìåòíèê çà ñèëíèòå è ñëàâíè ìúæå íà Áúëãàðèÿ
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Ñúáèðàò ñå ïðåäëîæåíèÿ 
çà âêëþ÷âàíå â êîíêóðñà 
Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà 2013 
В ход е процедурата по набиране на предложения за включване в 

ежегодния конкурс на Областна администрация Ямбол „Инвеститор 
на годината” за 2013 г. Тя беше задвижена след взето решение за 
провеждане на конкурса на заседание на Областен съвет за развитие 
по-рано през октомври.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фирмите 
и организациите със съществен принос към икономиката на област 
Ямбол.

Тази година той е с 3 категории:
1. Големи предприятия с 250 и повече заети места;
2. Средни предприятия с между 50 и 249 наети лица;
3. Малки предприятия с до 49 наети лица.
Предложения за включване в конкурса на фирми със значител-

ни икономически постижения през 2013 г. могат да се подават от 
общините, работодателски и браншови организации, НПО -та и 
граждани, като крайният срок за това е до 20 ноември.

Следващият етап – разглеждане и класиране на участниците, ще 
се извърши от Комисия, назначена със заповед на областен управи-
тел и с оглед на утвърдените критерии. Победителите в различните 
категории ще бъдат обявени и наградени на тържествена церемония 
в началото на декември.

Пълният регламент на конкурса, информация за критериите за 
подбор и начина на подаване на предложения за участие може да 
бъде намерен в раздел Новини на интернет страницата на Областна 
администрация.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

По време на срещата в Ямбол  с 
министър-председателя Пламен Оре-
шарски и неговият екип от министри 
кметът на община Стралджа Митко 
Андонов постави няколко важни за 
общината въпроси с очакване те да бъ-
дат на вниманието на правителството.

Във връзка с обсъждането на про-
блемите с ВиК и водните цикли на 
регионално ниво  на първо място г-н 
Андонов изведе очакването за финан-
сиране на проекта за канализацията на 
Стралджа и Зимница. Особено важно за 
района е  необходимостта от ремонти  
на общински пътища, включително и 
изграждане на площадката за зимно 
поддържане  в близост до АМ”Тракия” 

между Стралджа и Воденичане. С голя-
ма загриженост г-н Андонов повдигна 
и въпроса за безработицата. Община 
Стралджа, която поддържа  близо 30 % 
безработица , настоява правителството 
да прояви  разбиране и в такива общини 
да се насочват повече бройки  по про-
грамите за временна заетост. 

На фона на широко дискутирания 
проблем за регионалното депо г-н 
Андонов припомни водещата роля на  
Германия където  планират през 2020 
г. всички отпадъци да бъдат оползо-
творявани без остатък, докато при 
нас сме още в началото по създаване 
на депа. Той сподели необходимостта 
от вземане на по-бързи мерки  ямбол-

ските общини да получат подкрепа 
и в кратки срокове депото да стане 
реалност. Не на последно място г-н 
Андонов постави пред премиера и оч-
акването на земеделските производи-
тели от Лозенец да получат най-сетне 
обезщетението  от инцидента в база 
„Стралджа-Мараш” миналата година. 

 „Местните власти много по-добре 
от централната власт знаят въпросите  
за решаване, така че населените мес-
та да станат по-уютни за живеене.”, 
подчерта в обръщението си към кме-
товете от областта г-н Орешарски , 
поемайки определени ангажименти за 
подпомагане решаването на конкретни 
проблеми.

Ñòðàëäæà ñ âúïðîñè 
êúì ïðåìèåðà

Çíàöèòå íà ìåñòíîòî 
ñàìî÷óâñòâèå

За втора поредна го-
дина клуб „Надежда” в 
Стралджа бе организатор 
и домакин на изложбата 
„Произведено в община 
Стралджа”. Преминала 
при повишен интерес в 
първото издание сега из-
ложбата отново  фокусира 
вниманието на общество-
то. В ритуалната зала на 
общината бяха експони-
рани  изделия произведени 
от местни фирми, коопе-

рации, сдружения. Тради-
ционно  винопроизводство-
то  имаше своето достойно 
място с бутилките бяло и 
червено вино  производство 
на „Панда инвест” Ивай-
ло Пандов, винарска изба 
„Мараш” Евгени Тренчев, 
винарска изба „Лозенец”, 
Христо Стойнов. Като ем-
блема на общината се приема 
и великолепното биволско 
кисело мляко представено 
от МУРРА –Лозенец.Разнообразие и оригиналност беляза  представянето на 
хлебопроизводителите  ППК”Съгласие”,  Стоян Тенев „Мели Ст ЕООД”, Кина 
Кабранова „Ебру”. Гостите  не скриха впечатлението си от аранжировката на 
блюда  на Таня Стоянова и Станислава Миланова. Поздравления за гроздето 
„лисича опашка” имаше и за Иван Железчев.  Възхищение предизвика  красотата 
на рисуваните шалове на Ирина Урумова , кукерските маски на Тонко Йорданов 
от Стралджа и Владислав Тодоров от Воденичане, майсторството на железаря 
Стойчо Стойчев  и гоблените на Елена Тодорова  и двамата от Воденичане. 
Мнозина се спираха за да разгледат макетите на Панайот Андонов и Петър 
Кръстев, за да се увлекат в разговор за миналото на Стралджа и общината, за 
местните занаяти и майсторството на стопаните. Свое място в изложбата имаше 
и художничката Денка Иванова.  

 „Идеята на клуб „Надежда” с експониране на изложбата е да покажем колко 
богат и интересен и нашият край, колко талантливи , сръчни и интересни хора 
живеят тук, как се развиват във времето занаятите, търговията, производството 
на различни емблематични за района изделия”, подчерта  Йорданка Апостолова, 
председател на клуб „Надежда”.

Откривайки второто издание на „Произведено в община Стралджа” кметът 
Митко Андонов благодари както на организаторите така и на участниците в 
изложбата. Сподели своята радост от факта, че  тази инициатива дава възмож-
ност за изява на мнозина, тя събужда любопитство  и желание за предизвикване 
на туристически интерес. „Всички ние изпитваме заслужена гордост от  това 
което виждаме и в същото време знаем, че има още много какво да покажем!”, 
подчерта г-н Андонов припомняйки, че през 2014 г. предстои юбилейна изложба 
посветена на 45-годишнина от обявяването на Стралджа за град.

Между посетителите на изложбата бяха  Иван Иванов, зам.областен управи-
тел, Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева, зам.
кметове, Атанаска Христова, секретар, цялото ръководство на клуб”Надежда”, 
съветници, кметове на населени места, ръководители на училища, социални и 
културни организации.

Ñâåòúò 
îêîëî íàñ 
ñå ïðîìåíÿ
Екип на Областен информационен 

център Ямбол гостува в Стралджа с 
полезна информационна среща на тема 
„Света около нас се променя с евро-
фондовете”. Присъстващите в залата 
специалисти от различните отдели на 
общинска администрация ,представи-
тели на НПО, граждани изслушаха с 
внимание  информацията на гостите 
като интересът беше видимо насочен 
към проектите в област Ямбол. Два 
месеца преди края на годината отчетът 
показва, че общият брой на проектите 
по оперативните програми в областта 
е 146 на стойност 241 млн.лв. От тях 
приключени 61, в процес на изпълне-
ние -38. Най-много – 88 са проектите 
по Програма”Развитие на човешките 
ресурси”. Община Стралджа се пред-
ставя с общо 12 проекта на стойност 
близо 5 млн.лв. Три са договорите на 
общината по ОП”Околна среда” на 
обща стойност 3 212 342 лв. Още три 
са договорите по ОП ”Конкурентнос-
пособност”, най-много – 8 са сключе-
ните договори по ОП”РЧР”.

От направената анкета с присъст-
ващите стана ясно, че този вид ин-
формационни срещи се приемат като 
полезни и необходими, а поднесената 
информация е актуална.

Ïîäêðåïà çà äîñòîåí æèâîò
 В изпълнение на проекта "Подкрепа за достоен живот" в периода 11 -15 

ноември в общината се набират кандидати за ползватели на социалната услуга 
в домашна среда "Личен асистент". Могат да кандидатстват хора с трайни ув-
реждания, нуждаещи се от постоянна грижа, в т.ч. деца с трайни увреждания, 
отговарящи на определени условия. Екипът за управление на проекта приема 
документи и за лични асистенти, които могат да бъдат безработни лица, трудово 
заети, наети или самонаети, неактивни лица. За необходимите документи и 
всички други условия може да получите информация чрез Атанаска Кабакова, 
администратор по проекта или Росица Тенева, технически сътрудник, както и 
в Информационния център на общината. Тел. за справки 69-72

 Повече подробности на стр. 6

Институциите в област Ям-
бол са в готовност за зимния 
сезон на 2013-2014 г. Това стана 
ясно от днешното заседание 
на Щаба за координация на 
неотложните аварийно-въз-
становителни работи, което се 
проведе под председателството 
на областния управител Нико-
лай Пенев.
Във връзка с издадените от 

него заповеди за подготовка и 
предприемане на превантивни 
мерки, ръководителите на ин-
ституции и общини докладваха 
за изпълнените до момента 
мероприятия.
Извършени са проверки на 

фирмите, които имат договори 
за зимно поддържане на репу-
бликанската пътна мрежа и на 
участъка от магистрала „Тра-
кия“ на територията на област 
Ямбол. Всички разполагат с 
необходимата техника и обо-
рудване. На места са констати-
рани недостатъчно количества 
студена асфалтова смес и луга. 
На фирмите е даден срок за 
снабдяване с тях, след който 
ще бъдат проверени повторно.
Областно пътно управление 

е разработило Оперативен план 
за зимно поддържане на пъти-
щата и на АМ „Тракия“. Сфор-
миран е и Щаб по снегопочист-
ване, с председател – директора 
на ОПУ. От 1 ноември в ОПУ 
се въвежда 24-часово дежур-
ство за събиране и предаване 
на информация за актуалната 
пътна обстановка.

„Най-важна е координацията 
между институциите, всеки 
един от нас трябва да е наясно 
с отговорностите и правомо-
щията си при овладяване на 
ситуацията“, подчерта област-
ният управител Николай Пенев.
Той обяви намерението си да 

организира специална среща 

Â çèìíà ãîòîâíîñò
с ангажираните институции, 
с цел да се подобри процеса 
по подаване на информация 
за пътната обстановка към об-
ществеността в област Ямбол. 
„Гражданите трябва да могат 
лесно и бързо да разберат кои 
пътища са затворени, кои са по-
чистени и кои не. Навременна-
та информация е изключително 
важна при усложнена зимна 
обстановка“, заяви Николай 
Пенев.
От Областно пътно управле-

ние отново обявиха дежурните 
телефони, чрез които денонощ-
но може да се получава акту-
ална информация – 046/662304 
/ОПУ Ямбол/ и 070013020 /
Агенция „Пътна инфраструк-
тура“/.
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От началото на 2013г. социални 
услуги в центъра са ползвали общо 117 
души от които 69 възрастни и 48 деца.

ЦСРИ –Стралджа навърши седем 
години от учредяването си  и отбеляза 
това с мило тържество в което взеха 
участие гости и  деца, дългосрочни 
ползватели на услугата. Малките по-
казаха своята изложба - квилинг "Да 
творим красота", а след това участваха 
в празнична викторина, получиха на-
гради и истински се забавляваха. Пред 
гостите от общината, отдел "Социално 
подпомагане", ЦОП Живка Иванова 

представи дейността на центъра, а 
логопеда Меглена Митева обърна 
вниманието към тази дейност която 
обхваща не малко деца. Колективът 
на ЦСИР получи поздравления от 
гостите и пожелания да продължава с 
активната и полезна работя в помощ 
на потребителите.

Предоставянето на услугата ЦСРИ 
цели подкрепа на индивидуалното раз-
витие, поддържане и придобиване на 
нови способности и самостоятелност 
на деца и лица с различни вид и степен 
на увреждане, както и подкрепа на ли-

цата от различни рискови групи, чрез 
целенасочени дейности за интеграция 
и превенция на социалното изключва-
не. ЦСРИ предоставя консултативни 
дейности, терапевтични дейности, 
медицинска рехабилитация, вкл. кине-
зитерапия и физикална терапия. Към 
него функционират социалните услуги 
физиотерапия и двигателна рехабили-
тация, логопедична терапия, психоло-
гическа подкрепа и консултиране  и 
ателие по занимателна трудотерапия. 
Някой услуги може да бъдат ползвани 
и мобилно.

Ñåäåì ãîäèíè ñîöèàëíèÿò öåíòúð 
â Ñòðàëäæà ïîìàãà íà õîðàòà

Интерес към спортната стрелба де-
монстрираха за пореден път учениците 
от СОУ”П. Яворов”, които тази година 
посветиха традиционния есенен тур-
нир както на Празника на общината, 
така и в памет на своя бивш треньор 
Тодор Тодоров. 

В  доста оспорваното състезание 
взеха участие представители на Клуба 
по спортна стрелба, който в момента 
се ръководи от председателя на клуба  
м.с. Янко Добрев.  При обобщаване 
на резултатите стана ясно, че до-
брата подготовка си казва думата и 
дава шанс на най-добрите. Така при 
стрелба  с пистолет първото място 
защити Симона Георгиева  След нея 
се наредиха  Габриела Кавалджиева и 
Петя Чавдарова.  Мария Богданова по-
стигна най-висок резултат при стрелба 
с пушка и зае достойно първото място. 

Òóðíèð ïî ñïîðòíà ñòðåëáà

На второ място остана Ина Колева , а 
на трето -  Пламена Тончева. С добри 
резултати на пушка се откроиха още 
Цветан Пенев, Пламена Йорданова, 
Жанет Добрева, Евгения Георгиева. На 
пистолет добри заложби демонстри-
раха  и Ивелина Николова и Силви 

Миленова.
Наградите и медалите връчи лично 

кмета на общината Митко Андонов, 
който поздрави всички участници, 
изрази задоволството си от факта, че 
спортът продължава да се развива и 
печели своите млади привърженици.

Ãîäèøíèíè
Кръгли годишнини от-

белязаха заедно със свои-
те колеги от общината 
две дами от отдел ТСУ. 
Инж. Радостина Василе-
ва, началник на отдели  
получи поздравления за 
своите 2Х30. Щастлива 
да отбележи 2х25 беше и 
Мими Кирова. 

Цветя за юбилярките 
поднесе лично кметът 
Митко Андонов заедно 

с пожеланието да 
работят все така 
усърдно и всеот-
дайно в името и 
за доброто на об-
щината. Всяка от 
дамите има кон-
кретен принос за 
осъществяване ра-
ботата на отдела, 
който  през послед-
ните години има-
ше водеща роля в 
обновлението на 

редица обекти и инфраструктурата както в града и така и по селата.
С първата наздравица  строителните специалисти благодариха за 

вниманието и изразиха готовността си да бъдат част от екипа на г-н 
Андонов в изпълнение на основните задачи от неговата програма.

Ãîëåìèÿò ôóòáîë çàïî÷âà 
îò ìàëêèòå òóðíèðè
Турнир за детски футбол събра 

на стадиона в Стралджа най-мал-
ките привърженици на Голямата 
игра. Деца от начален курс , обе-
динени в своите отбори „Изток” 
и „Запад”, активно подготвяни 
от треньора  Стефан  Танев отго-
ворно и много сериозно влязоха в 
ролята на състезатели, които знаят 
какво искат и как да го постигнат. 
Перфектно поддържания стадион 
в общинския център не само рес-
пектира малките футболисти, но 
и ги накара да играят със сърце и ум, да приложат на терена всички усвоени 
по време на тренировките умения. Пред погледа на Митко Андонов, кмет на 
общината и президент на ОбФК ”Стралджа”, родители и приятели  малките  
направиха истинско футболно шоу. Постигнаха неочакван равен резултат 6:6, 
което доведе и до тръпката с дузпите. С умения и не малко късмет все пак 
победител в турнира стана отборът „Изток”. И огромна радост заля  стадиона.

 „Браво на желанието ви да докажете, че можете да бъдете наследници на 
големите български футболисти!”, сърдечно ги поздрави г-н Андонов, който 
връчи и наградите за двата отбора.

Ìîÿò ðàé å ìîÿò ðîäåí êðàé!
Клубът на жената в с. Чарда организира тематична вечер 

посветена на  историята на селището и приносът на учителите в 
неговото развитие. Пред гостите от клуб „Надежда” –Стралджа 
Мария Монева, председател на клуба, с характерното чарденско 
красноречие разказа интересни подробности за създаването на 
селото  още в далечната 1808г., за преименуването от Сурджелий 
на Чарда през 1934г., за първите родове –заселници Хаджийски и 
Керанови, за традиционното отглеждане на коне, чиято бройка е 
достигала до 3000!.. Според страниците на историята Чарда  вина-
ги е било чорбаджийско село, защото жителите притежавали  по 
не малко земя. Оказва се, че Чарда е село без партизани, но и без 
предатели. Сериозно кооперативно движение съхранява развитието 
на земеделието. Социализмът е  времето през което се изграждат 
училище, читалище, нови жилища, ЦДГ. Не беше отминат коментара 
за първите години на демокрацията, когато за съжаление, започва 
и времето на рушене. Според Мария Монева  сега на дневен ред 
е новия възход на Чарда за което помага както ръководството на 
общината, така и всички будни чарденци.

Разговорът продължи със спомени за образованието в Чарда. Дон-
ка Марчева върна времето назад  , преди 62 г., когато класната стая 
е само една, а учителите известни като баба Еленка и баба Станка 
преподават народните уроци. Учениците учат до 7 клас. С особен 
авторитет по-късно са учителите Кольо Монев, Райно Парушев, 
които освен на четмо и писмо учат децата и на труд.

 „Благодаря ви за тази хубава и интересна среща!” каза в поз-
дравлението си към жените от Чарда Атанаска Христова, секретар 
на общината и член на ръководството на клуб „Надежда”. От името 
на кмета Митко Андонов тя прочете поздравителен адрес, приет с 
особена радост и задоволство от чарденки. Изразено беше всеобщото 
желание дамските клубове да работят съвместно в изпълнение на 
една обща кауза. В допълнение Йорданка Апостолова, председател 
на клуб „Надежда”, разказа историята по създаването на клуба и 
представи неговата дейност. Обсъждайки възможности за изпълнение 
на нови и интересни идеи жените продължиха срещата с песни и 
танци. Най-активни бяха талантливите певици Мария и Маринка, 
бай Васил с гайдата  подреди хорото, Мара Василева почерпи  с 
точена баница авансово за утрешния си рожден ден. Ръкопляскания 
имаше за рецитацията от Донка на трогателна народна песен 
със сто годишна  история.

Не, никак не е малко с.Чарда, защото в него живеят богати 
по душа хора, способни на горещи чувства и решени да живеят 
щастливо заедно в своя роден край, който те приемат като рай. 

Ïàðàä íà ïðèêàçêèòå
Като празник на 

националното ни съз-
нание и българския 
дух  бе  определен 
Първия Парад на при-
казките в Стралджа 
организиран от общи-
ната и библиотеката 
при читалище „Про-
света ” Стралджа. Съ-
битието, посветено 
на Деня на народните 
будители и 8  ноем-
ври, Ден на община 
Стралджа, събра в 
залата на читалището 
деца от ЦДГ,  уче-

ници от всички училища, настоящи и бивши учители, 
културни дейци, граждани. Поздравявайки ги кметът на 
общината Митко Андонов  подчерта ролята и значението на 
народните будители за развитието на книжовността и кул-
турата у нас, благодари за всеотдайността на днешните им 
следовници и изрази увереността си, че този Първи Парад 
на приказките  ще се превърне в традиция. От балкона в 
залата на  читалището г-н Андонов и останалите официал-
ни гости между които Атанаска Кабакова, председател на 
ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева, зам.кметове, Атанаска 
Христова, секретар преживяха незабравими мигове  с ори-
гинално пресъздадените приказни герои от малки и големи 
артисти. На сцената оживяха Пепеляшка и Хитър Петър, 
Котаракът в чизми и Аладин, Хари Потър и Пипи дългото 
чорапче…Впечатляваща фантазия , сливане на традиция и 
модернизъм показаха всеки от екипите и спечелиха пуб-
ликата която щедро ръкопляскаше на всички изявили се. 
Смешни  или тъжни приказките винаги са поучителни и 
това е достатъчно, за да проявяваме интерес към тях, да 
ги разказваме и пресъздаваме, подчертаха организатори-
те с обещанието догодина да бъдат още по-оригинални.   
Всички участници в парада получиха грамоти и парични 
награди от г-н Андонов, който благодари  за проявеното 
майсторство, за артистичността и желанието за доказване 
на познания на приказния свят.
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По покана на кмета на общината 
Митко Андонов в Стралджа се про-
веде среща с живеещи в столицата 
стралджанци. На поканата се отзо-
ваха хора от различни поколения. 
Представители на по-възрастните 
бяха   многоуважавания математик 
Калчо Тодоров, д-р Трифон Манчев, 
както и о.р.полк. Неделчо Атанасов 
чиито корени са пък от Зимница. По-
младите бяха представени от Татяна 
Атанасова, Иван Георгиев, Пламена 
Андонова, Женя Атанасова, Елена 
Симеонова…Общото, което свърза 
домакини и гости, беше любовта към 
родния край. Затова в своето обръ-
щение г-н Андонов обърна внимание 
на здравината на родовите корени, 
силата на кръвта, която тегли винаги 
към родния дом и голямата любов към 
Стралджа, която всеки съхранява в 
сърцето си  където и да се намира по 

света.  „Не сме правили статистика, но 
съм сигурен, че ако преброим всички 
стралджанци, които живеят или рабо-
тят в столицата, то ще имаме проекция 
на още един град Стралджа, само че 
на 300 км по-на запад”, пошегува се 
г-н Андонов  и подчерта, че се чувства 
щастлив от факта, че стралджанските 
столичани са хора интересни и стой-
ностни. Той представи екипът с който 
работи и предложи на вниманието на 
присъстващите един филма за община 
Стралджа, който видимо развълнува 
гостите. Всички потвърдиха жела-
нието си да се възстанови старата 
традиция на земляческите срещи, 
които са трогателно мили и винаги 
зареждат с много позитивизъм , щас-
тие и патриотизъм.”Благодаря на г-н 
Андонов за поканата и съм сигурен , 
че заедно можем да обединим усили-
ята си догодина тази среща да бъде 

много по-широка”, каза от името на 
стралджанци живеещи в София Калчо 
Тодоров. Не скривайки вълнението си 
д-р Манчев просто изригна „Обичам 
Стралджа!”Естествено продължение 
на това откровение беше най-страл-
джанската песен „Алтънлъ Стоян вой-
вода” в изпълнение на Симо Петров 
и оркестър „Стралджа”. По-нататък 
имаше достатъчно време за споме-
ните на  Иван Георгиев, зам.-кмет 
и Велчо Тончев, за поздравлението 
на Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС. Мило прозвучаха  топлите 
приветствени думи на Елена Монева 
и Женя Атанасова. „Стралджа не само 
е наше родно място, Стралджа е на-
шата голяма любов, която предаваме 
и на децата си!”, каза Елена, а Женя 
допълни „Една огромна част от мен 
винаги е тук, в Стралджа. За мен е 
чест да бъдат на тази среща!”

Ñðåùà çàðåäåíà 
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Читалище „Възраждане-1928” Войника гордо носи факела на 

духовността , запален от неугасимия огън на народните будители. 
Създадено от местни учители на 18 март 1928г., поело от техния 
духовен плам, 8 и половина десетилетия  то гради културния живот 
на селището. В своята книга  краеведа Енчо Енчев отбелязва, че 
читалището е основано от 30 члена с надлежния устав на Минис-
терство на народното просвещение според тогавашните изисквания. 
И остава средище на духовния живот, разширявайки и разнообразя-
вайки непрекъснато своята дейност. Първият председател е Димитър 
Попжелязков, а читалището се помещава в сградата на началното 
училище. Става организатор на вечерно школо посещавано от 38 
души, следват земеделски курс с лекции по земеделие, скотовъдство, 
градинарство, овощарство, лозарство. Селяните стават участници 
в сбирки за изнасяне на сказки, реферати и беседи. В читалищния 
салон се провеждат забави, утра, седенки, поставят се пиеси. Ожи-
вяват не малко народни обичаи. Създава се прословутия войнишки 
читалищен коледарски хор от 100 човека под ръководството на учи-
теля Слав Бозаджиев. През 1937 г. е закупен първия радиоапарат в 
селото, а нарасналият интерес към читалището събира все повече 
хора. Иде ред и на новопостроената сграда през 1966-67г. ,която 15 
г. по-късно е разширена. Сега в нея има 7 помещения с библиотека, 
клуб на младежите, зрителна зала с 235 места, клуб на пенсионери-
те. В читалището членуват 83 души, което означава, че всеки пети 
жител на селото е член на културния институт. Извършва се богата 
културно-информационна, просветна и художествена дейност. Ак-
тивно работят женска певческа група „латинка”, Група за народни 
обичаи, група по худ. слово, група за хумор и сатира, коледарска, 
лазарска групи. Читалището се гордее с множество награди осигу-
рени от изявите на самодейците в различни общински, регионални 
и национални прояви. То е истински обществен център на селото 
като досега има успешно защитени 7 проекта в т.ч. по Програмата 
за развитие на ООН и Европейския съюз.

Кметът на община Стралджа  Ми-
тко Андонов прие поканата  на фонда-
ция „Българска гордост” Стралджа да 
се нареди в семейството на общините, 
които да посочат 100-те причини за 
гордостта да си българин. Предста-
вителите на фондацията гостуваха в 
Стралджа и при голям интерес пре-
зентираха своя уникален проект „1000 
причини да се гордея, че съм бълга-
рин”.  Това е началото на работата по 
подготовка на книгата за Стралджа, 
забележителностите и личностите на 
града и общината.

 „Нашата община е малка, но  има 
с какво да се похвали пред България , 
а защо не и пред света! Неведнъж сме 
доказвали, че  Стралджа и районът 
имат своята уникалност. Това могат да 
бъдат природните забележителности, 

могат да бъдат отделни продукти, про-
извеждани в общината, могат да бъдат 
интересни и националнозначими лич-
ности от различни области на живота. 
Сега е момента да сглобим пъзела, да 
напишем заедно своята съвременна 
библия, за да я притежаваме всички и 
да защитим самочувствието си.”, каза 
в своето обръщение г-н Андонов преди 
да представи екипът, с който ще работи 
общината. Г-жа Николина Горова , 
представител на фондацията,  не скри 
удоволствието си, че организацията 
ще може да  работи с активни и заин-
тересова млади и по-възрастни хора, 
защото видя в залата кметове и кметски 
наместници, културни  и читалищни 
дейци, представители на общинска ад-
министрация, НПО, педагози, ученици, 
граждани. Тя успя накратко да разкаже 
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и за създаването на книгата „1000 при-
чини да се гордея, че съм българин”, от 
която общината притежава десет броя. 
За да завърши с пожеланието: „Нека за 
следващия празник Стралджа да има 
своята уникална книга!”

В работен план стана ясно, че две 
групи ученици ще бъдат основните 
помощници на екипа, които ще се 
занимават с издирвателска и съби-
рателска работа. Техен най-близък 
приятел и помощник ще бъде Ани 
Граматикова. Подготвените материали 
ще се предават за селектиране на група 
научни преподаватели, професори , 
изявени българи. След приключване 
на официалната част на събранието  
бяха направени и първите снимки с 
обещанието, че това вече е стартът 
на работата.

И в малкото село Чарда Де-
нят на народните будители   се 
свързва с традиционен концерт 
в който вземат участие предста-
вители на местното читалище 
и гости. „Нашите самодейци от 
читалище „Пробуда” са чарден-
ските радетели на българския 
фолклор, те са тези, които съхра-
няват и разпространяват богатите 
ни народни обичаи”, подчерта в 
приветствието си км.наместник 
Марин Петров отправяйки поз-
дравления към присъстващите в 
залата по повод Деня на народни-
те будители.  Програмата започна 
с песните на фолклорната певче-
ска група „Росна китка”. Репер-
тоарът, обогатен с нови местни 
народни песни , достави истинско 

удоволствие на присъстващите в 
залата, между които кметът на об-
щината Митко Андонов и Мария 
Толева, зам.кмет. Ръкопляскания 
имаше за индивидуалните изпъл-
нения на Маринка Георгиева и 
гайдаря Васил Петров. Гостите 
от клуб „Дълголетие” Стралджа 
грейнаха  на сцената с прекрас-
ните буенешки носии. Изненада 
беше дебютът на Йордан Данев, 
който спечели публиката с „Нягул 
на Милка думаше”. „Работата на 
читалището в Чарда е постоянна, 
упорита и увличаща все повече 
хора.,”, подчерта в обръщението 
си към чарденци г-н Андонов. 
Той изрази своята благодарност за 
това, че млади и стари  се надпре-
варват да се изявяват, имат своите 

Áóäèòåëñêèÿò äóõ íà ×àðäà

успехи, които радват публиката и 
носят самочувствие. Г-н Андонов 
предаде сърдечните поздравления  
към чарденци и от името на пре-
миера Пламен Орешарски, което 
видимо зарадва хората.

На сцената се сменяха хумо-

ристи от Стралджа и певици от 
Воденичане. Песента „Йордан 
Величке думаше” в изпълнение 
на Господинка Маринова раз-
плака  мнозина. Живко Манчев 
обогати програмата със своите 
песни, а Живка Йорданова прико-

ва вниманието с  великолепното 
изпълнение на откъс от поемата 
„Зорница” на Орлин Орлинов. 
Празничната вечер завърши с на-
здравици край масата подредена с 
кулинарните изделия на местните 
самодейци.  
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Само дни след Деня на на-
родните будители и в навече-
рието на Празника на Страл-
джа, 8 ноември, по покана 
на кмета Митко Андонов в 
Стралджа гостуваха четирима 
от Големите българи, прос-
ветители, родолюбци- акад. 
Георги Марков,  професор 
Стоян Райчевски, докторът 
на науките 
Иван  Гра-
ни т с ки  и  
писателят, 
гл.редактор 
н а 
в.”Делник” 
Л ю б о м и р 
Котев,”най-
интересния 
и сладкоду-
мен разказ-
вач”, както 
г о  п р е д -
стави Иван 
Гранитски . 
Поради го-
лемият ин-
терес  към 
гостите  планираният „Урок 
по родолюбие” се проведе  на 
две нива:  с обществеността и 
с ученици и учители от СОУ 
”П. Яворов”.

„Да  разгърнем  заедно 
страниците на историята, да 
възкресим героични събития,  
да поговорим за качествата 
на онези българи, които по-
казаха безпримерен героизъм 
по фронтовете в битка за 
свободата на България.  Това 
е поводът да се срещнем 
с едни от най-изявените и 
прогресивни личности на 
България”, подчерта Мария 
Толева, зам.-кмет и пред-
стави гостите пред  общест-
веността на града. От там 
нататък времето като че ли 
спря, вниманието на при-
състващите в залата беше 
приковано към  всеки един 
от  гостите, които  интересно 
и увлекателно  разказваха за 
Балканските войни, за  онези 
които с кръв и сълзи напи-
саха историята на битките и 
учудиха света с безпримерен 
героизъм и жажда за свобода. 
Обръщайки внимание върху 
ролята на ген.Радко Дими-
триев акад. Георги Марков 
припомни победоносния по-
ход на Трета българска армия, 
одобрението на тази  война от 
народа, който   изразява това 

с чудатия  поздрав „Честита 
война!”. Най-интересната 
тема,  представена от проф. 
Райчевски, беше  за бежа-
нците и етническото прочист-
ване на българите в Източна 
и Западна Тракия и  Мала 
Азия- тема, която  е близка 
до мнозина от жителите на 
Стралджа и особено болез-

нена за хората от бежанското 
с.Атолово. „Размишленията 
днес са, за да вникнем по-
дълбоко  в психологията на 
българската война и стремежа 
за постигане на националния 
идеал”, каза Любомир Котев,  
който ние българите имаме 
своята „душа на бежанец”, а 
в допълнение Иван Гранит-
ски прибави  стиховете си   
„Прах”, „Отечество” и „Кос”. 
Присъстващите използваха 
случая за да разширят знани-
ята си за т.н.”македонски въ-
прос”, за  вакъфските имоти,  
за суверинитета на България 
, за цената   от участието в 
Първата и Втората световни 
войни, за личността на цар 
Фердинанд и ролята на Сан 
Стефанския договор…

„За пореден път се убеди-
хме, че такива срещи може да 
продължават дълго, интереса 
към личности като нашите 
гости е заслужено висок и ние 
ще продължим да поддържа-
ме връзки, да организираме 
нови такива гостувания”, 
подчерта г-н Андонов, който 
на финала сърдечно благода-
ри на гостите за участието 
, подари на всеки книги и 
рекламни материали от об-
щината.

Срещата в СОУ ”П. Яво-
ров” имаше свой оттенък 

и за това допринесе малка-
та Симона Георгиева, коя-
то направи презентация по 
спомените на своя прадядо  
Борис Янев, един от многото 
бежанци с трогателна съдба. 
При представянето на уче-
ничката директорът Валенти-
на Маринова  не без гордост 
съобщи, че Симона и нейния 

преподавател 
по информа-
ционни тех-
нологии Боря-
на Георгиева,  
на 8 ноември 
ще защитават 
първото мяс-
то в Нацио-
налния кон-
курс „Ние сме 
във времето 
и времето е в 
нас…” Учуд-
ващо зряло, 
компетентно 
и впечатлява-
що момиче-
то  не само 

представи темата „Произход 
на тракийските българи”, но   
трогна присъстващите с лич-
ната драма на своя прадядо. 
„Това е един филм подготвен 
с умения, зареден с много 
емоция и аз съм сигурен, че 
Симона  ще продължи да се 
развива защото тя има залож-
би”, подчерта в поздравление-
то си към присъстващите на 
срещата в СОУ ”П. Яворов” 
Иван Гранитски. Прибави 
и обещанието да публикува 
материала на ученичката в 
сп.”Везни”. Много интересно 
прозвучаха думите на акад. 
Георги Марков, който насочи 
вниманието към личността 
на Яворов като участник в 
Балканската война. С призив 
за събиране на други  семейни 
спомени се обърна към децата 
проф. Райчевски. „Участието 
на България в тези Балкански 
войни е героично и драматич-
но, но тъкмо това ни  прави 
по-устойчиви, креативни и 
несломими!”, прибави Любо-
мир Котев. Някак естествено, 
патриотично и трогателно 
накрая прозвуча  един възглас: 
„Да живее Стралджа! Да жи-
вее Отечеството!”, което до-
каза , че срещите в Стралджа 
докоснаха сърцата на всички 
участници, предизвикаха гор-
дост и заредиха самочувствие.
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Ñâàòáåí ìàðø çà ïåò 
ùàñòëèâè äâîéêè

Така както преди 50 години, 
с любов и вълнение, с трепет и 
радост, пет щастливи семейни 
двойки от Стралджа препод-
писаха своя брачен договор, 
показаха, че са добрия пример 
за деца и внуци. И публично за-
явиха любовта си пред кмета на 
общината Митко Андонов, кой-
то влезе в ролята на кръстник. 

Общината , организатор на 
традиционния ритуал „Златна 
сватба”, създаде обстановката, 
която предизвика умиление  и  
съпреживяване на празника от 
семействата. Спомените бяха 
свързващата тръпка, годините 

се оказаха  интересни, богати 
на преживявания, пълни с до-
брини и семейни постижения. 
До една двойките твърдяха, че 
най-хубавото нещо в живота им 
са децата и внуците.

Под звуците на Сватбения 
марш всяка от двойките преми-
на под арката, за да преподпише 
договора  за щастлив семеен 
живот до диамантена сватба. 
С треперещи ръце съпруг и съ-
пруга се захранваха  от питката 
с мед, имаше традиционното 
настъпване и топлата съпруже-
ска целувка.

 „Изминалите 50 години не 

са само един извървян път, не 
са само изброени лета. Те са 
реален образ на всяко от вашите 
семейства, те са всичко онова, 
което сте постигнали – двама 
по двама, ръка за ръка, сърце 
до сърце. Живяхте, ще живеете, 
за да поддържате жив огъня у 
дома, за да е топло  и светло, 
хлябът винаги да е пресен, 
а разбирателството – живата 
вода на радостта. Сигурен съм, 
че на трапезата ви винаги ще 
има и място,  и сърце , и вино 
поне за още двама : за Бог и за 
добър приятел.” Обърна се към 
виновниците за тържеството г-н 

Андонов и добави пожеланието 
да са все така жизнерадостни, 
влюбени и усмихнати, щастли-
ви и здрави още дълги години. 
Да съхранят вярата, надеждата, 
любовта и мъдростта.

Златка и Стефан Стефанови, 
Грозданка и Калчо Кавалджи-
еви, Ганка и Петър Петрови, 
Марийка и Димитър Георгие-
ви, Атанаска и Куни Русчеви 
щастливо се споглеждаха , 
търсеха ръцете си за кураж в 
изпитанието, щедро вдигаха 
наздравици и канеха всеки да 
опита от семейните специа-
литети на масата. Скромно 

споделяха живота си, профе-
сиите, трудностите и успехите. 
Готвачка и тракторист събира 
успешно животът при двойка-
та сем.Събеви и до днес все 
сладък им се струва всеки ден. 
При сем.Русчеви ж.п.гарата 
е основната връзка защото 
единият е касиер на гарата , а 
другият ръководител движение, 
а по-късно и началник гара 
Стралджа. „За да е приятен и 
лесен животът жената трябва да 
мълчи, по-често да отстъпва!”, 
категорична е дългогодишната 
баничарка Марийка Георгиева 
чийто съпруг посвещава целия 
си живот на овчарлъка. „Не пие, 
не пуши, не ревнува, обича да 
сме заедно, какво повече да 
искам!”, щастливо се усмихва 
стопанката.  В семейството 
на Златка и Стефан  обичта и 
сговорчивостта са водещи. И 
двамата са се научили да си 
отстъпват затова и стигнали до 
50 години заедно.  Той – ме-
ханизатор, тя –общ работник 
,всеки еднакво отговорен в 
работата си и доволен от свър-
шеното защото е  за доброто 
на семейството. Ценното при 
сем.Кавалджиеви е, че всяка 
работа започват заедно, че се 

допитват един с друг, заедно 
правят планове, заедно гледат 
деца и внуци. Надпреварват се  
кой по-майсторски да изпълни 
задълженията си. Затова когато 
са на маса с деца и внуци им е 
пълно и весело на душата.  

Приятно прозвуча поздрав-
лението към двойките от името 
на снахите. „Всяка от нас може 
да разказва за първата среща със 
свекървата, мило ще прозвучи 
как за първи път се обърнахме 
към нея с „мамо”, какво е първо-
то ястие, с което ни захрани, кои 
са уроците , които сме получили 
в новия дом за обич и разбира-
телство” каза в обръщението 
си Красимира Георгиева, за да 
завърши с признанието: „Оби-
чаме ви, майко и татко, живи 
и здрави да сте!” Трогателно 
прозвуча и поздравлението на 
Христина Апостолова от името 
на внуците. Присъстващите 
простиха вълнението на Калчо 
Кавалджиев, който поднесе бла-
годарност към всички уважили 
техния празник.

Празник като всеки празник. 
С емоциите, вълнението, танци-
те, наздравиците. По стралджан-
ски всички накрая се хванаха 
на хорото.

Деца, чийто корен е в малкото 
с.Правдино , показаха що е това 
родова памет и любов към род-
ния край. По повод 85-та годиш-
нина от създаване на местното 
читалище „Ал. Константинов”  
малката гостенка Цветослава 
Николаева изненада гости и 
местни жители с представяне на 
„Менует” от Моцарт. Притихна-
ли съсредоточено хората гледаха 
и слушаха без да крият прекло-
нението си пред детския талант. 
И тихо се радваха с надеждата, 
че Правдино има своята младост 
, макар тя да „живее” далеч от 
селото. Последваха  не по-малко 

Ìåíóåò îò Ìîöàðò â Ïðàâäèíî

интересните изяви на Вероника  
Николаева с изпълнение на 
„Еленчице” , а Мария Костади-
нова артистично изпя „Без радио 
не мога” и „Мечти”. Трите деца 
после показаха и артистично 
майсторство със сценката „Двете 
баби” по Елин Пелин. 

Това очарователно детско 
присъствие беше предшествано 
от слово на км. наместник Каля 
Михалева, която е и председател 
на читалищното настоятелство. 

Разгръщайки страниците на 
историята тя припомни най-ин-
тересните моменти от читалищ-
ната дейност, направи поклон 
и пред учредителите. Кметът 
на общината Митко Андонов  
сърдечно поздрави правденци 
с празника. „Всеки път когато 
стъпвам на правдинска земя си 
повтарям, че в това село има 
атмосфера, има нещо тайнстве-
но и любопитно, което те кара 
да питаш, да разпитваш, за да 

научиш повече. За природата, 
за легендите, за традициите, за 
хората… А днешният празник 
ни дава основание и повод да 
открехнем повече завесата на 
времето. Вие, като домакини, 
сте нашите водачи. И ще ни 
убедите, че жителите на това 
малко село имат право да се 
чувстват горди и щастливи, че са 
следовници на богата и истерес-
на история, която продължават 
да пишат със своите делници и 
празници”, каза г-н Андонов и 
поднесе за подарък на читали-
щето телевизор. Той   изрази 
желанието си следващата година 
на сцената да има изява и на 
местен фолклорен състав. Като 
продължение народните песни 
на Жана Тагарева предизвика-
ха още по-високо  настроение. 
Минути по-късно цялото село 
се събра на мегдана, за да се на-
слаждава  на красотата, таланта 
и богатството на костюмите на 
ФА ”Въжички” – Стралджа. В 
завихрилото се хоро, водено от 
г-н Андонов,  се наредиха деца 
и възрастни.

Ñïîìåíè çà âúçðàñòíèòå, 
íàäåæäè çà ïî-ìëàäèòå
През 1928г. по нареждане на 

Министъра на просветата учите-
лите и други просветени хора от 
Правдино учредяват  своето мечта-
но читалище. Главният подбудител  
е Атанас Добрев ,а около него са 
други 30-40 будни местни жители. 
За касиер е избран Георги Хри-
стов, даскала. Събира се чл.внос 
с който стартира и читалищната 
дейност. В една стая на старата 
община се провеждат първите 
четения, вечерното училище, сбир-
ките водени от Атанас Добрев, 
Георги Христов, Димитър Божи-
нов и секретар-бирника Димитър 
Чанков. Читалището е оземлено 
с 50 дка земя, която отдава под 
наем, а с получените средства се 
закупуват първите книги за библи-
отеката. Следва организацията на 
театрална група, която представя 
своите пиеси както в селото така 
и в съседни такива. Голяма радост 
за всички е закупения през 1934г. 
първи радиоапарат в  Правдино, 
който работел на батерии. И 
препълвал салона всяка вечер. 
Все по-често правдинци имали 
възможност да четат книги от 
такива автори като Максим Горки, 
Толстой, Достоевски, Майн Рид, 
Юго, Алеко Константинов, Яво-
ров и др. Техни първи съветници 
и помощници при коментарите 
са отново учителите. В по-късно 
време свой принос за развитие 
на читалищната дейност има и 
Пройко Георгиев.  Днес чита-
лището е под ръководството на 
председателя Каля  Михалева, 
км.наместник. Организират се 
чествания, просветни сбирки, 
отбелязване на народни празници. 
Най-приятните моменти са когато 
на село се връщат децата от града 
и се изявяват пред възрастните 
жители на Правдино, които ги 
аплодират от сърце. 

Öâåòÿ è ïîêëîí  çà ãåðîèòå íà Ïðàâäèíî
Поклон и цветя пред па-

метника на загиналите във 
войните правдинци поднесе 
кметът на общината Митко 
Андонов. В минута покой 
пред героизма и  родолюби-
ето застанаха след това  Ма-
рия Толева, зам.кмет и  Каля 
Михалева, км.наместник на 
селото. Паметникът, който 
се намира  в близост до 
църквата и кметството, е  построен само преди няколко години 
от общината и  се приема от правдинци като жест на уважение 
към загиналите. В камъка са издялани имената на 33 войни от 
Правдино взели участие във войните и дали живота за свобо-
дата на България.

Ïðàçíè÷íî çà ÷èòàëèùåòî âúâ Âîäåíè÷àíå 
И читалището на  Во-

деничане отбеляза своята 
85-годишнина. С тържест-
вено събрание в залата на 
културния институт, който 
помни безброй изяви на 
местните самодейци и гости, 
пази емоциите на различни 
поколения, разпръсква про-
света, култура, традиции. 

Днешните последователи 
на учредителите, на първите, които положиха основите на читалищ-
ната дейност в селото, оказаха необходимото внимание към предците. 
Докладът за историята, постиженията , наградите и новите планове, 
представен от читалищното настоятелство, бе посрещнат с интерес. 
Вълнуващо за присъстващите прозвуча обръщението на кмета на 
общината Митко Андонов. „Щастлив съм, че читалището на Воде-
ничане има постижения с които може да се гордеем. Тук фолклорът 
е на почит, местните обичаи са съхранени в техния автентичен вид, 
разпространяват се, обогатяват се, предават се на младите, които с 
еднаква любов се обличат като кукери, танцуват лазар и буенек, пеят 
красивите коледарски песни. Вие сте хората които превръщате Водени-
чане в едно от най-будните села на общината.Тук има инициативност, 
има екипност , има желание за оригиналност.Поздравявам ви за всички 
успехи и вярвам, че в бъдеще те ще станат още повече!”, подчерта 
той. Настроението се повиши двойно повече когато на сцената се 
качиха самодейците от фолклорната певческа група и представиха 
своята нова програма. Ръкопляскания имаше и за гостите от певческа 
фолклорна група „Росна китка” Чарда. Залата грейна   когато дойде 
ред на танцов състав „Божур” да поздрави присъстващите.

Красив, богат , емоционален , така ще запомнят воденичанци 
своя празник по повод 85-годишнината от създаването на читалище 
„Просвета”. По-нататък ще последват нови идеи, нови награди, 
нови изяви. 
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
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Обилно есенно слънце заля 
празничния 8 ноември в 
Стралджа. И създаде  въз-

можност на малки и големи да изля-
зат, за да присъстват на тържеството,  
посветено на Архангеловден, Празник 
на община Стралджа. 

Г-н Митко  Андонов, кмет на об-
щината, посрещна с „Добре дошли” 
своите гости между които  бяха об-
ластният управител Николай Пенев и 
двамата му заместници Иван Иванов 
и  Ахмед Мехмедов, ръководители на 
институции,  регионални звена, орга-
низации, кметове на съседни общини, 
съветници. 

След откриването на двата обно-

вени парка, паметника с посвещение 
на войните от ІІІ българска армия, 
поднасяне на венци пред паметниците 
в парк „Младост” и посещение в храма 
„Св.Архангел Михаил” множеството 
се отправи към площада, където в 
официална церемония бяха издигнати 
знамената на България, на общината 
и на ЕС. 

 „Всяка година по това време, на 
нашия празник, преживяваме своите 
мигове на вълнение, на гордост, на 
радост. И това е естествено, тради-
ционно, наложено през годините, с 
една цел – в този ден да се обръщаме 
към историята за поука, за признател-
ност към миналото и нашите герои, да 

даваме доказателства, че днешният ни 
ден е не по-малко градивен, интересен 
и полезен и да заявяваме бъдещите си 
планове”, подчерта в своето слово г-н 
Андонов. Той припомни значение на 
символа за Стралджа над 160годишна-
та църква, разказа за миналото където 
са подвизите на хайдути и войводи, 
не пропусна да спомене красотата 
на природата, културното богатство 
на района след което направи равно-
сметка на свършеното през годината. 
„Мястото на Стралджа в развитието 
на страната  се измерва с повече от 
50 защитени и реализирани проекти 
на обща стойност над 7 млн.лв., 
което означава, че на всеки жител се 

падат по 520 лв. европейски средства. 
Всичко постигнато има значение за 
настоящето и за бъдещето на Стралджа 
и общината. Онова, което ще остане 
извън докладите и словата, се нарича 
човешка енергия и воля за промяна. И 
когато тя е позитивна, целенасочена 
за доброто бъдеще на стари и млади, 
резултатите носят всеобщо одобрение 
и радост. Не само по празниците , но и 
в делниците.” По-нататък г-н Андонов 
благодари на всички за подкрепата като 
пожела „това да прозвучи не патетично 
, а загрижено, като обещание, че със 
силата на нашата заедност ще постиг-
нем още много”.

Топло приветствие към стралджан-

ци поднесе Николай Пенев, обл. упра-
вител. Прочетени бяха и  получените 
поздравителни адреси по повод праз-
ника от Президента Росен Плевнелиев, 
министър-председателя Пламен Оре-
шарски, от Сергей Станишев, предсе-
дател на НС на БСП и председател на 
ПГ на Коалиция  за България, както и 
от  народните представители Атанас 
Мерджанов и Кирчо Карагьозов, от 
министъра на икономиката и енерге-
тиката Драгомир Стойнев и министъра 
на отбраната Ангел Найденов. 

Концертната програма започна с 
изпълнение на Росица Кирилова, а след 
това настроението повишиха танцьори-
те от ансамбъл „Тунджа”.
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Центърът за обществена подкрепа в 
Стралджа има повод за радост. Децата се 
включиха в конкурса на сп.”Аз съм българ-
че” „Усмихландия празнува” и …спечелиха. 
Рисунката с веселото  и широко усмихнато 
слънце на 16г. Мария Савова е удостоена с 
поощрителна награда, а слънцето на Ани и 
Лейла Красимирови е  в групата рисунки  
представени от екипи. Мариана Пенева и 
Петя Петрова, психолог и педагог в ЦОП, 
са щастливи от успехите на децата и вече 
подготвят нови подобни изяви като доказа-
телство, че малките имат таланти и те ще се 
развиват успешно чрез ЦОП.

В  и з п ъ л н е н и е  н а 
проект”Подобряване на качест-
вото на образованието в средищ-
ните училища чрез въвеждане 
на целодневна организация на 
учебния процес” , финансиран 
от ЕС по ОП”Развитие на човеш-
ките ресурси” ПИГ  при СОУ”П.
Яворов” Стралджа получиха 
материали и пособия, пъзели, 
хартия , „Не се сърди човече” и 
други занимателни игри, които 
ще се използват в часовете за 
занимания по интереси. Първи-
те, които имаха възможност да  
ползват  новото попълнение не 
скриха радостта си.

Íàãðàäà çà óñìèõíàòî 
äåòñêî ñëúíöå
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