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Ãîðåùî ñòðîèòåëíî ëÿòî

Най-сетне  настъпи момен-
тът за ремонт на  проблемната 
ул.“Хемус“ в Стралджа. Предис-
торията е дълга и сложна. Повече 
от 20 години  централната и най-
натоварена стралджанска улица 
очакваше намесата на политици 
и управници и все не идваше 
ред за това. Оказа се, че всичко 
е много просто. Само трябва 
да има желание за решаване на 
проблема. Положителна роля 
изиграха  проведените поредица 
от срещи на Атанас Киров, кмет 
на общината,   с  представители 
на институции, от които зависи 
решаването на въпроса. Разбира-
не към проблема и готовност за 
решаването му   засвидетелства  
и  Дончо Атанасов, директор на 
Агенция Пътна инфраструктура.   
Важно се оказа и гостуване-
то  на 22 май  в Стралджа на 
народния представител Волен 
Сидеров, който  се запозна с 
проблемите на града, сред които 
като най-важен бе изведен този 
по състоянието на ул.“Хемус“. 
Дни по-късно бе инициирана и 
проведена среща  на г-н Сидеров 

с министъра на МРРБ Николай  
Ненков с участието на Христо 
Колев, зам.областен управител 
на Ямбол и Гроздан Иванов, зам.
кмет на община Стралджа. Като 
последица от разговора месец 
по-късно началото на ремонта 
е сложен.  Почти светкавична 
се оказа реакцията на минис-
терството, а от там на Областно 
пътно управление Ямбол, за взе-
мане спешни мерки по ремонта 
на ул.“Хемус“,която е част от 
републиканската пътна мрежа.

 Осъщественият предварите-
лен оглед на проблемната улица 
доказа необходимостта от нало-
жителния ремонт. С държавни 
средства ще бъде отремонтирана 
цялата 3,6 км.  отсечка с пола-
гане на два пласта настилка и с 
договорено заустване по кръс-
товищата. Обновлението е на 
стойност  920 хил.лв. осигурени 
от държавната хазна. И проблем   
номер едно на града е на път да 
бъде решен. Най-сетне! С помо-
щта на хора, които  доказаха, че 
и малката община има нужда от 
внимание.   

Çàïî÷íà  î÷àêâàíèÿ 
ðåìîíò íà óë.“Õåìóñ“!
Çàïî÷íà  î÷àêâàíèÿ 
ðåìîíò íà óë.“Õåìóñ“!

Горещото строително лято в 
община Стралджа има и дру-
ги измерения. Със средства 
от общинския бюджет до края 
на юли ще приключи  основ-
ния ремонт на общинска улич-
на мрежа в гр.Стралджа по 
улиците  „Г.М .Димитров“ и 
„П.Хилендарски“  на стойност 
55000лв. 

 В помещения в сградата на 
общинска администрация  тече 
преустройство  на стойност 58 
000лв., финансирано по Проект 
„Красива България“ с 50% учас-
тие на общината със собствени 
средства и срок за завършване 
до средата на  м.август.

Основният ремонт по целите 
пътни платна на улиците „Хемус“ 
и „Радецки“, които са част от 
Държавен път III-707 в рамките 
на гр.Стралджа, финансиран от 
държавен бюджет, е със срок за 
завършване до края на м.юли.

До края на август ще при-
ключи санирането на четири 
жилищни блока на ул. Хемус, гр. 
Стралджа, финансирани по На-
ционалната програма за енергий-
на ефективност в многофамилни 
жилищни сгради.

Ðåìîíò íà îáùèíñêà 
ïúòíà ìðåæà, ñàíèðàíå

Ïîëñêà îõðàíà è â Çèìíèöà
Патрул към зве-

ното на Общинска 
охрана ще охра-
нява земеделската 
продукция в зем-
лището на село 
Зимница .  Обхо-
дите стартират от 
средата на този ме-
сец и ще продъл-
жат до началото на 
месец октомври, 
когато земеделски-
те производители 
прибират  послед-
ните  плодове  и 
зеленчуци от ни-
вите и градини-
те си. Патрулът 
в с.Зимница ще 
работи съвмест-
но с  Общинска 
охрана – Страл-

джа и РУ-Стралджа, като се 
очакват съвместни акции през 
целия период до приключване 
на гроздобера.  От общинска-
та администрация заявяват, че 

тази практика ще продължи и в 
следващите години на мандата и 
е поредната изпълнена част от 
поетите предизборни обещания 
към жителите на общината. 
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МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи и предмети, може и без 

качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни постройки и дворно място в Страл-

джа. Цена по договаряне. 

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

с двор в Стралджа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълни-

телни постройки, гараж и двор. Цена по договаряне.
Тел.04761 50-32 продава Лада 1500S, в движение.ИЗГОДНО.

На своето юлско за-
седание ОбС Стралджа  
единодушно и катего-
рично потвърди ,че въ-
просите предложени от 
ИК  за провеждане на 
местен референдум в 
общината са незаконо-
съобразни.  Те влизат 
в противоречие с нор-
мативната уредба, по-
твърждава и Адвокат-
ски съвет Ямбол, а от 
това следва отказът на 
ОбС за произвеждане 
на желания референ-

ÎáÑ – Ñòðàëäæà îòêàçâà ïðîâåæäàíåòî íà ìåñòåí ðåôåðåíäóì
Íåçàêîíîñúîáðàçíè âúïðîñè ñïúâàò ïðåäëîæåíèåòî

дум. В същия смисъл 
са се произнесли и ПК, 
такова е и Становището 
на г-н Киров,кмет на 
общината. Информи-
райки  присъстващите 
на заседанието на ОбС 
за предисторията пред-
седателят инж.Живко 
Ангелов  потвърди , че в 
община Стралджа няма 
заплаха от бежанска или 
мигрантска вълна , нито 
има такива в общината.  
В крайна сметка 15 от 
присъстващите 16 съ-
ветници, позовавайки 
се на Закона за прякото 
участие на гражданите 
в държавната власт и 
местното самоуправле-
ние,  отказаха провежда-
нето на местен референ-
дум по всичките четири 
въпроса. В решението 
изрично се посочва, че 
въпросите са от нацио-
нално значение и кмета 
на общината няма пра-
вомощията по отделните 
казуси.   

      На свое заседание  
от декември м.г.  ОбС 
Стралджа прие деклара-
ция против изграждане-
то на бежански центрове 
от отворен и затворен 

тип и заселване на не-
легални имигранти на 
територията на Община 
Стралджа. Тази позиция 
бе първата  адекватна 
реакция на ОбС Страл-
джа след  постъпилото 
уведомление от ИК за 
иницииране подписка 
за местен референдум 
с четири конкретни въ-
проси:1. Подкрепяте  
ли кметът на Община 
Стралджа да прекратя-
ва споразумение, да не 
сключва и/или да не из-
пълнява споразумение за 
интеграция на чужденци 
с предоставено убежище 
или международна за-
крила  в РБългария, 2. 
Подкрепяте ли да не се 
изграждат центрове за 
мигранти на територия-
та на общината, 3. Под-
крепяте ли мигрантите 
да бъдат екстрадирани 
извън територията на 
РБългария,4. Подкре-
пяте ли да бъдат създа-
вани  национални и/или 
местни референдуми 
за допитване на насе-
лението преди вземане 
на решения, касаещи 
в голяма степен граж-
даните на РБългария, 

техните човешки права 
и обществен интерес?. 
През м.февруари т.г.  в 

ОбС –Стралджа постъпи 
подписка за произвеж-
дане на местен референ-
дум по горепосочените 
въпроси., но беше уста-
новено  некоректно по-
ставени подписи с опре-
деляне на едномесечен 
срок към вносителите  за 
отстраняване на допус-
натите нередности. На 
заседанието си от 03.07 
2017г.   обсъждането на 
подписката бе включено 
в дневния ред на засе-
данието на ОбС като 
точка 1 придружена с 
мотивирано становище 
от Адвокатска колегия 
Ямбол, становище на 
кмета на общината, ста-
новище от проведено 
заседание на всички ПК. 
Обсъждайки проблема 
г-н Киров обърна вни-
манието на съветниците 
по-скоро към тревогата 
около назряващата необ-
ходимост от събаряне на 
незаконно строителство 
в Стралджа, когато ще е 
важно както  становище-
то така и поведението на 
всеки от съветниците. 

Общинските съвет-
ници  от  групата  на 
ПП“ГЕРБ“ Росица Сто-
ева и Стефка Балтова  
посетиха с.Маленово и 
се срещнаха с местните 
жители. Възползвайки 
се от  откритата при-
емна хората споделиха 
свои  предложения за 
развитието на селото 

свързани с  подобряване 
състоянието на улиците 
и осветлението, изра-
зиха очакванията си за 
помощ по ремонта на 
местната църква, която е 
истински уникат. Според 
кметът на селото Мария 
Димитрова начинанието 
е много добро. Остава 
надеждата, че  подобни 

срещи ще изиграят своя-
та роля и действително 
в Маленово  ще настъпи 
очакваната промяна. 

   Общинските съ-
ветници имаха среща 
и с жителите на селата 
Лозенец и Палаузово. 
Ще последват открити 
приемни в Зимница, Во-
деничане и Поляна. 

Îòêðèòà ïðèåìíà íà ñúâåòíèöè

Ïîìîùè íà 
Á×Ê çà äåöà îò 
Ñòðàëäæà
Повече от 30 деца, 

ползватели на социални 
услуги в ЦСРИ и ЦОП, 
получиха пакети с хра-
нителни стоки от БЧК. 
Съгласно указанията  по-
лучилите от пакетите са 
деца, които до момента 
не са ползвали подобни 
помощи. Съдържанието 
на пакетите е брашно, 
захар, спагети, местни 
и зеленчукови консерви, 
компот и др.

В  края на юли 
в ОУ – Зимница  
приключва  един 
полезен проект." 
Нов шанс" има за 
цел  ограмотяване 
на възрастни. Про-
ектът , който е с 
продължителност 
пет месеца, помог-
на  на  възрастни 
мъже и жени да се 
ограмотят, да доби-
ят самочувствие на 

Íîâ øàíñ
пълноценни хора. Благода-
рение усилията на учени-
ците и с настойчивостта 
на учителите в края на обу-
чението всички получават 
удостоверение за начално 
образование. Заслужени са 
благодарностите към педа-
гозите  Събина Тончева и 
Янка Карамфилова.
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Ïðîäúëæàâà ñúáèðàíåòî íà 
ñðåäñòâà çà ìåìîðèàëåí çíàê 
Необходи-

мите средства 
за мемориал-
на плоча на 
Васил Левски 
вече са събра-
ни в община 
Стралджа, но 
кампанията 
продължава. 
Инициатива-
та за поста-
вяне на паме-
тен знак на 
Апостола  е 
свързана със 
180 години от 
неговото рож-
дение и цели 
в кампанията 
да се вклю-
чат възможно 
най -  много 
жители на община Стралджа, макар и с малки суми, 
каза зам. -кметът на общината Гроздан Иванов: „Учуд-
ващо средствата бяха събрани страшно бързо. Идеята 
беше да направим паметна плоча на Апостола, защото в 
Стралджа няма такава плоча, не само за Васил Левски, 
но и за нито един национален герой, така че това беше 
нужно за града ни“, коментира Иванов. Събирането на 
средства продължава с идеята да бъде издигнат бюст 
паметник на Апостола. Той ще бъде монтиран в обно-
вения парк на град Стралджа. Събирането на средства 
продължава.

 За тези, които искат да приведат средства – открита 
е банкова сметка :

IBAN: BG88СЕСВ 9790 50G9 8174 00

ТЕЛ. 0884592974 
ПРОДАВА ИЗГОД-

НО  16 БР. ПЧЕЛНИ 
КОШЕРИ 

С отпуснати от общи-
ната бюджетни средства 
доброволци във Водени-
чане ремонтират базата на 
стадиона. Преобразяване 
на помещението – тази 
цел си поставят кмета на 
селото Милен Ангелов 
и местните спортисти, 
които се трудят усилено. 
Ръка подаде общинското 
ръководство, което отпус-
на бюджетни средства за 
закупуване на необходи-
мите материали. Въпре-
ки горещите летни дни 
момчетата се лишават от 
свободно си време и рабо-
тят като надеждите най-

вече са към майсторите 
Манчо Иванов и Стефан 
Щерев. „Организирани-
те пролетни футболни 
срещи във Воденичане 
доказаха интереса към 
този спорт и желанието на 
местните хора да разпо-
лагаме с добра база. Това 
е достатъчен стимул, за 
да се организираме и да 
създадем спортната база 
от която се нуждаем.“, 
обяснява г-н Ангелов като 
добавя и благодарността 
за подкрепата от страна 
на общината. Идеята е 
едното от помещенията 
да бъде предоставено за 

фитнес зала, а другото – за 
ползване от футболистите. 
Работата трябва да при-
ключи до есента когато 
обмислят провеждането 
на следващия футболен 
турнир. Кметът споделя 
и желанието си Водени-
чане да бъде домакин на 
полезни срещи с изяве-
ни български спортисти. 
„Това ще повиши интереса 
на децата към различните 
видове спорт, за да тре-
нират и да се доказват.“, 
категоричен е бившият 
състезател по борба с по-
стигнати не малко успехи 
и отличия.

Ñïîðòèñòè ñ äîáðîâîëåí òðóä
Лятото е сезон за развле-

чения, но когато умело съче-
таеш полезното с приятното 
ефектът е двоен. С тези ми-
сли ръководството на ДВУИ 
Маленово организира за по-
требителите си  разходка до  
общинския център. Особено 
интересно се оказа посеще-
нието в музея където всички 
бяха впечатлени от експона-
тите. Докосвайки кукерския 
костюм, буенешката шапка 
посетителите пожелаха да 
научат повече да изработката 
им. Вниманието им беше при-
влечено и от занаятчийския 
кът, от древната история на 
селището и задаваните въпро-
си ставаха повече. С продъл-
жение на темата „родолюбие” 
групата  посвети време и на 
разходка в парка  с пожела-
ние през есента отново да се 
върнат в Стралджа.

Eäíà ðàçõîäêà äî Ñòðàëäæà

Ñðåùà ñ îíîâà, êîåòî òðîãâà

Годишен план на дей-
ностите за подкрепа на 
личностното развитие на 
децата и учениците от 
община Стралджа през 
2017г. утвърдиха съвет-
ниците на своето юлско 
заседание .  Основните 
приоритети на новопри-
етия документ са няколко: 
гарантиране участието  
и изявата на децата  в 
образователния процес и 
в дейността на детската 
градина , осигуряване на 
допълнителна подкрепа  
за личностно развитие 
на деца и ученици със 
специални образователни 
потребности, предоставя-
не на допълнителна под-
крепа  за личностно раз-
витие  на деца и ученици 
с хронични заболявания, 
предоставяне на допълни-
телна подкрепа за лично-
стно развитие на деца и 
ученици в риск, предос-
тавяне на допълнителна 
подкрепа  за личностно 
развитие на деца и учени-
ци с изявени дарби. Всеки 
от приоритетите  съдържа 
дейности  с посочване 
на очакваните резултати, 
индикатори, отговорни 
институции и предвиде-
ни средства. Усилията по 
изпълнение на годишния 

план  ще бъдат подчинени 
за постигане на стратеги-
ческите цели: формиране 
на приобщаваща образо-
вателна среда  за осигуря-
ване правото на достъп до 
качествено образование  в 
общинската образовател-
на система на всяко дете 
и ученик, осигуряване на 
физическа , психологиче-
ска и социална  среда в ДГ 
и училищата за подпома-
гане на процеса  на при-
общаващото образование  
и подкрепа на личностно-
то развитие  на децата и 
учениците, осигуряване 
на квалифицирани , мо-
тивирани и ангажирани 
с ефективно посрещане 
на потребностите на де-
цата и учениците педа-
гогически специалисти, 
организационно развитие 
на образователните ин-
ституции за ефективно 
интегриране на целите , 
принципите, подходите 
и процедурите  свързани 
с приобщаващото образо-
вание и др.  

    В изпълнение на 
дневния ред съветниците 
бяха единодушни и при 
вземането на решения 
по останалите докладни 
записки. На публичен 
явен търг, /след двукратно 

обявяване без проявен 
интерес/ ще се прода-
ва  бившето училище в 
с.Каменец като началната 
тръжна цена  е 45 000 лв. 
На явен търг ще се раз-
продават и леки автомо-
били  на общината „Нива 
Шевролет“  и „Форд ку-
риер“ съответно с начална 
тръжна цена  2172 лв. 
и 778 лв. без ДДС. ОбС 
даде своето съгласие  да 
се продава чрез публичен 
явен търг едра дървесина- 
топола 10 куб.м. с начална 
тръжна цена 420 лв. с 
ДДС. Подкрепено бе и 
предложението на кмета 
г-н Киров общината да 
сключи договор за кредит 
по ФЛАГ за реализацията 
на проект „Звена към ДСП  
в община Стралджа-2“ с 

Â ïîäêðåïà íà ëè÷íîñòíîòî ðàçâèòèå íà äåöàòà è ó÷åíèöèòå

максимален размер 99 963 
лв., който ще бъде погасен 
до 1 год. Гласувана беше и 
промяна в наименованието 
на Дом за възрастни хора 
с умствена изостаналост 
Маленово  в Дом за пъл-
нолетни лица с умствена 
изостаналост.   

Â Ñòðàëäæà îòáåëÿçàõà ðîæäåíèåòî íà Âàñèë Ëåâñêè
С  припом-

няне на исто-
рически факти 
от живота на 
славния бъл-
гарин и реци-
тал на стихо-
ве посветени 
на Апостола, 
в град Страл-
джа  отбеляза-
ха 180 години 
от рождението 
му. Организа-
торите от БАС, 
Пенсионерски 
клуб „Дълго-
летие” и Об-
щина Стралджа бяха под-
готвили и презентация със 
снимки и кадри от живота 
на Апостола. Изложба с  
негови портрети  рисувани 
от ученици учащи и учили 
в СУ”П.Яворов” допълни-
телно обогати програмата 

свързана с честването на 
тази дата. Слово пред жи-
телите на града уважили 
различните мероприятия 
изнесе заместник-кме-
та на Община Стралджа 
Гроздан Иванов, който 
припомни, че ръковод-

ството на Общината пое 
инициатива за събиране 
на средства за поставяне 
на мемориална плоча в 
град Стралджа на Васил 
Левски, поставянето на 
която се очаква да бъде 
през есента на тази година.
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В препълнената зала  
сред ученици , учители, 
граждани  да проследят 
филма на талантливото 
момче от СУ”П.Яворов” 
и неговия екип бяха Гроз-
дан Иванов, зам.кмет на 
общината, Валентина До-
брева, директор на СУ”П.
Яворов”.  Още в началото 
домакинът на събитието 

благодари за оказаното 
внимание и пожела да 
връчи изпратените от ор-
ганизаторите на фести-
вала във Варна Грамоти 
на Атанас Киров, кмет 
на общината и Гроздан 
Иванов, зам.кмет, за от-
говорността и любовта 
към децата и младите 
хора на Стралджа. При-

емайки ги г-н Иванов 
подчерта  постоянство-
то на общинското ръко-
водство в подпомагане 
на талантливите деца на 
града, неизменната грижа 
за мотивирането им за 
постигат мечтите си. Като 
човек, който добре по-
знава журналистическата 
работа и подготовката на 

един филм, г-н Иванов 
поздрави Дончо и неговия 
екип с пожелание това 
да е само първия филм, 
да последват още много 
други за радост и гордост 
и на общината. Грамота за 
отлично представяне във 
фестивала и умението му 
да организира и ръководи 
екип  е изпратена и за 

Андон Иванов.
След представяне на 

екипа подготвил филма 
Дончо пожела на всички 
приятно гледане. И затан-
цуваха звезди на екрана, 
сменяха се събеседници 
които вдъхновяващо спо-
деляха своите мисли и 
добротворство. Най-често 
повтаряните думи във 

филма се оказаха вяра, 
надежда, любов, добро-
та. Шесте вдъхновяващи 
истории  стигнаха до сър-
цето на всеки от  публи-
ката. И заслужени ръко-
пляскания възнаградиха 
авторите, които споделиха 
готовността си догодина 
да участват във фестивала 
с репортажен филм.

В бр.1-2 на авторитетното 
списание „Родинознание“ в 
частта „Рецензии“ е отпечатана 
такава за книгата „Загоре меж-
ду Източна Стара планина и Ба-
каджиците“. Със заглавието „В 
позитивен спор с историците“ 
рецензията дава ясна, подробна 
и интересна представа за пости-
женията на автора. Проследени 
са всички най-важни части на 
изследването , обърнато е вни-
мание върху достоверността на 
фактите и цитираната литерату-
ра. Повествованието  печели и 

с добрия подход на историята 
и на топонимията за изследване 
на  т.н Царски път“. Особено 
интересна е частта в която авто-
рът описва „цялата огърлица от 
могили  около Стралджанското 
благо“ както и вниманието към 
„Руини на крепости в областта 
Загоре“.

„В историческия разказ 
всичко трябва да бъде насочено 
така, че да съобщава истината 
на хората…“ категоричен е д-р 
Стоянов. Той остава верен на 
това верую до последната стра-

ница на книгата, което увели-
чава достойнствата й. Всички, 
които притежават  книгата са 
единодушни, че тя е полезно и 
приятно четиво, което обога-
тява и дава самочувствие. Не 
напразно акад.Георги Марков, 
в препоръката си за издаване 
на изследването  подчертава, че 
краезнанието е важен клон от 
хуманитарните науки, защото 
допринася за националното 
възпитание и любовта към 
родното огнище. Евристичната 
му стойност е особено висо-

ка и значима в съвременната 
епоха на глобализация, която 
застрашава националната иден-
тичност. „Ето защо, подчертава 
акад. Г.Марков, появата на вся-
ка книга в защита на паметта 
за вековната ни история  е 
народополезно явление, което 
заслужава да бъде поздравено и 
поощрено. На тази кауза трябва 
да служат всички независимо 
от тяхната професия , защото 
всеки с усет за смисъла на 
миналото може да даде своя 
принос в общото дело“. 

Ñïèñàíèå „Ðîäèíîíàíèå“

Ñ âíèìàíèå êúì êíèãàòà íà ä-ð Òðèôîí Ìàí÷åâ
"ТАЛАНТИ"

ÌÀÉÑÒÎÐ ÍÀ ÕÀÉÊÓ 

Станка Парушева

*
нощен разговор
блъскат по стъклата
голи клони

Стралджанската поетеса Станка Парушева спечели 
престижното второ място- първо място не е се присъж-
да-  за хайку на свободна тема в Десетия Национален  
конкурс. При една доста сериозна конкуренция Таня 
остави зад гърба си  не малко претенденти,което доказва 
таланта й. Честито! 

Òå
Спуска се булото на нощта. Сълза.
Виждам през тясно прозорче. Звезда.
Бродят по хладни пътеки. Деца.
Бият студени в гърдите. Сърца.
Следва ги, свела глава. Жена. 
Скрила умело следи от ръка. 
Плаче под черните дрехи. Коса.
Нежна, ефирна сестра на нощта.
Боси, те тънат в калта.
Спуска се булото на нощта... Сълза...

© Димитър Драганов Драганов- 17.05.17 г.

Росица  Танчева , 
"Житен букет"  мас-
лени бои

Златото никога не губи сла-
вата си. Затуй и златотърсачите 
не само не намаляват, но и ста-
ват  повече. Както и да наричат 
търсенето на ценния метал, то 
си има оправдание. Имаш ли 
злато, имаш пари, имаш ли пари, 
имаш живот, това е. Останалото 
са подробности. 

Златотърсачеството винаги 
е имало привърженици. На-
всякъде. И Стралджа не прави 

изключение. По-възрастните 
познават пословичния иманяр 
Жеко Петров известен повече 
като Калото. Имах щастието да 
направя интервю с този ори-
гинален и интересен човек. За 
вас лъжа, за мен истина: той не 
само ми показа стара иманярска 
карта, искаше да ми я подари, за 
да намеря и аз моето съкровище. 
Тогава ми разказа интересни 
истории, те още стоят записани 
с гласа на Калото, който посвети 
целия си живот в търсене на 
безценното. В Стралджа хора, 
които твърдят, че през нощта 
срещу  Еньовден са виждали 
как играе пламък над земята, а 
според поверията точно това бил 

най-добрия нишан за наличието 
на злато. Но до сега никой не се е 
похвалил, че е забогатял. Земята 
добре крие своите тайни!   Не 
по-малко любопитен е факта, 
че     златотърсачите  в Трънския 
регион водят/винаги са водили/  
истинска война за българския 
Клондайк.  Хора от близките 
села и роми от град Трън са 
в непрестанни конфликти кой 
да добива благородния метал 
от извиращата от Руй планина 
река Пръвня. Златотърсачите 
открили, че по малкото поточе/р.
Злата/, което минава през затво-
рената през 70-те години мина 
“Злата”, тече ситен златен прах. 
Той е невидим с просто око, но 
с необходимото оборудване на 
ден спокойно се докарвали по 
2 грама от благородния метал. 
Това правело чиста печалба 
от поне 140 лева без особени 
усилия. Мълвата за лесните 
пари бързо се разнесла из целия 
град и близките села и всички 

Èìàíÿðñòâîòî èìà ïî÷âà è ïðè íàñ

Êàê òðåñå òðåñêàòà çà çëàòî! 
безработни, повечето от които 
роми, се захванали да добиват 
злато. Те изкопавали подобни на 
центрофуги ями, в които водата 
се събирала и след оттичане 
на дъното се утаявал златният 
прах. Колкото по-близко до 
мястото, където извира реката 
се намирал въпросният изкоп, 
толкова по-голям бил шансът 
да се “улови” злато според за-
познатите. Сред авантюристите 
решени да открият своето злато 
в Трънско е и Атанас Симеонов 
от Лозенец, който през 1985г. по-
сетил прелюбопитната р.Злата. 
Бродейки из ловните полета на 
Осоговската планина, не пропу-
ска да се отбие до ждрелото и 
да утоли златарската си страст 
припомняйки си сладки спомени 
от  едни други времена в Амери-
ката, когато  на една друга река 
любителя на силни усещания е 
един от щастливците  добили 
своя златен прах.

Да, всеки със страстите си, 
всеки с мечтите си. Някой имат 
късмета да ги постигнат, други 
остават само с надеждата. 

Àíäîí Èâàíîâ ïðåäñòàâÿ 
ôèëìà ñè â Ñòðàëäæà
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ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÎÒ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈÒÅ

Съветниците от МК“Промяна“ и ПП“ГЕРБ“ от 
Стралджа подкрепиха с лични средства инициативата 
за изграждане  мемориал на Левски в Стралджа. Даре-
нието беше връчено   на Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината, лично от председателите на групите при ОбС 
: Георги Узунов - на МК“Промяна“ и Росица Стоева-  на 
ПП“ГЕРБ“ с очакване  в най-скоро време идеята да се 
реализира и общинският център да има своето достойно  
място за преклонение, почит и уважение към най-вели-
кия българин – Апостола на свободата. 

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀ ÄÀÐÈÒÅËÑÊÀ ÀÊÒÈÂÍÎÑÒ   
Жителите на Стралджа  изразиха подкрепата на иде-

ята за изграждане мемориал на Апостола  с внасянето 
на лични средства. В поставените кутии на няколко 
възлови места в града са събрани общо  691,54 лв.  като 
прави впечатление, че преобладават банкноти по 2, 5 и 
10 лв., което предполага участие в благотворителността 
на хора без големи материални възможности. Средства 
продължават да постъпват и по обявената банковата 
сметка. 
Поклон към всички истински българи!

Íà 18 þëè ñå íàâúðøâàò 180 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Àïîñòîëà

Âàñèë Ëåâñêè, ðåâîëþöèîííèòå 
êîìèòåòè, Çèìíèöà è çèìíè÷àíè
От Светото писание знаем, че   Апостолите са хората 

приели християнската вяра и тръгнали да я проповядват 
между народа.  А България има своя един син, Апостола на 
свободата, който осмисли, прие и тръгна  като Апостол да 
разпространява  идеята за борба срещу поробителя, идея, 
която революционните комитети основани по цялата страна,  
трябваше да  претворят в действие под негово ръководство 
и ВРО.

Левски, със своя прозорлив ум,  пръв измежду револю-
ционните дейци  прозря необходимостта от една стройна  и 
всеобхватна организация в  родината и обединяване на  цялото 
българско население за освобождение  от 5-вековния поро-
бител.  Той претвори в живо дело урокът на Кубрат изнесен 
пред неговите синове със снопа пръчки, в потвърждение на 
това, че когато  са единни и здраво свързани  всички в едно, 
те са  непобедими - урок, който  днес нашите политици са 
го забравили, макар че на Народното събрание  е изписан 
текста: „Съединението прави силата!“

Затова именно за  пламенната душа и свободолюбив дух  
на Васил Левски манастира се оказва тесен. Преживял нес-
годите на хъшовския живот, скитал се като немил- недраг по 
тая тежка чужбина, преминал през четническото движение 
като знаменосец на четата на Панайот Хитов, сражавал се 
като разярен лъв по редутите на Болградската крепост в ле-
гиите на Раковски за свободата на Сърбия, която води борба 
за освобождение от отоманско робство,  нашите съседни 
страни Гърция и Румъния вече са получили що годе свобода, 
а България си остава майчица клета робиня. С това Левски 
не може да се помири  и затова тръгва сред народа  да про-
повядва словото на бунта след което от него да се разгори 
пожара на бунта през Април 1876г.

Идеята на Левски за революционни комитети е точно и 
правилно обмислена , обнадеждаваща е мечтата на народа  за 
свобода и той прокламира сред народа  идеята, че не трябва 
да чакаме наготово други да ни освободят, а  ние трябва да 
направим  нещо със свои сили,  тогава и другите да заповя-
дат. При своите срещи   с българското население той вижда  
желанието на народа  и неговата готовност и себеотдаденост 
с оръжие в ръка да извоюва  своята свобода. Това свое убеж-
дение, че народа е готов за борба , но стига да има кой да го 
поведе и изведе на победния път, това становище още повече  
се утвърждава в него  при неговото пътуване до Цариград и 
обратно посещавайки  Северна и най-вече  редица населени 
места в Южна България.

Но къде той създава първообраза на революционните ко-
митети, техните задочни организации, дейност вглеждаща се 
в историята,  ще видим, че  това става когато  той е учител 
в с. Еникьой, Тулчанско където  учи децата на българите на 
четмо и писмо /1860-1867г./ той проповядва своите револю-
ционни идеи  сред населението и най-вече сред младежите от 
Еникьой и околните села, но той ги организира и  в дружини, 
които имат задача да защитават своите селища  от черкезки и 
башибозушки банди  ,  учи младежите на бягане, прескачане 
на ровове, катерене, езда и тайнопис и др. военни похвати.

Кои са българите в Еникьой - това са българи, потомци 
на днешните  зимничани /тогава Кашлакьойци/ преселили 
се в Бесарабия през Руско-Турската война 1828-1829г. които 
след няколко години престой  в с. Кубей решават отново да 
се върнат в родината като по пътя си към родните места  те 
остават в с.Еникьой където построяват църква и училище и 
там Левски през 1866г. е главен  за учител.

През 1867г.  той отива в четата на Панайот Хитов, а през 
1868г. той започва своите обиколки из България и пропаган-
дира идеята за създаване на революционни комитети.

През есента на 1869г. Левски посещава в Тракия редица  
градове в това число и Сливен. През август 1869г. Левски на 
път за Сливен посещава Чирпан и Стара Загора  където осно-
вава революционни комитети, по това време основава комитет 
и в Сливен. Тук ще отбележим и сведенията  за дейността на 
Левски в Сливен и Сливенско.  Според изследователите му  те 
са най-оскъдни именно от този район  поради необходимостта 
за секретност в името на сигурността на революционните 
комитети, а и сам Левски ги е прикривал грижливо.

През 1872г. се основават окръжни центрове /революционни 
окръзи/ със съответния революционен комитет в подчине-
нието му селища.  Ст. Загора се определя за революционен 
окръг на 6.11 1872г.,  а Сливен на 9.11. 1872г. като Сливенски 
революционен окръг е най – обширния  и в него се включват 
Котел, Търговище, Омуртаг, Провадия , Добрич и Тулча. В 
обсега на Сливенския революционен окръг са и селищата в 
Ямболската кааза /околия/ в т.ч. и Кашлакьой.

Дали в Зимница е имало изграден революционен комитет  
може да се съди  по някой  податни предания  и факти, които 

ни навеждат на това заключение, а именно:
• Към църквата е имало  и църковно кафене, което е играело  

ролята на читалище, а на читалищата Васил Левски държал 
много защото там може да се събират много хора за развитие 
на просветна дейност, а заедно с това и революционна дейност 
без да извикват подозрение от турските власти.

• Именно в църковното кафене х.Дани е четял революцион-
ната преса  на присъстващите и им разяснявал събитията по 
време на Априлското въстание, а там при църквата е било 
училището и общината.

• От Къшлакьой към въстаниците от Април 1876г.  се при-
съединява и Кънчо Георгиев, който е учител в училището към 
църквата.  Един от свещениците към църквата поп Тиньо е 
измъчван, дори му е отрязан езика, за да изкаже някой комита, 
а комити са наричали хората свързани с  революционните 
комитети  на Левски и от комитет идва и комита.

Както подчертават изследователите  на делото на В.Левски, 
че най-малко сведения за дейността на Левски има за Сли-
венския революционен окръг, това вероятно  се налага  от 
обстоятелството, че той обхваща най- голяма територия и 
един провал би нанесъл огромни щети  на революционната 
организация.  Конспирацията в Сливенския революционен 
окръг е  още по-задължителна  за Кашлакьой като се има 
предвид, че Левски е бил една година,  както посочихме,  
учител в Еникьой, Тулчанско, а българите там са преселници  
от Кашлакьой, а това няма начин да не е известно  на властта 
и тя да не бди зорко за развитие на революционна дейност. 
Имайки предвид, че по време на потушаването  на Април-
ското въстание  нападението на Шевкет паша в Кашлакьой 
през 1876г. , а през лятото на 1877г. когато Сюлейман паша 
подлага на изтребление безогледно населението  на трона и 
най-вече  всички по-будни българи, голяма част от население-
то бяга от ужасите към големите градове, а за кашлакьойци  
това се оказва гр.Сливен, а това са предимно хора, които са 
компрометирани пред турската власт със своята поборниче-
ска дейност, показател за това  е и че днес в гр.Сливен има 
фамилии: Кашлакеви, Къшлакеви, Шивачеви, Палашинови 
, Сярови и др.

Конкретно връзките на Кашлакьойци с В.Левски са доку-
ментирани в някой предания за това, а именно: 

първо- х.Дани се е срещал  с В.Левски в с.Кабиле в дома 
на баба Димовица където той е имал тайна квартира където 
са ставали тези срещи, 

второ- х.Дани е бил и член на революционен комитет в 
с.Мансарлии/Победа/ където имало основан такъв комитет 
от В.Левски с активната дейност на свещеника Георги и 
учителя Петър Кънчев, 

трето – х.Дани  е имал връзка освен с комитета в Победа и 
със Старозагорския комитет, това идва да ни покаже идеята на 
В.Левски, че връзката между комитетите  в революционните 
окръзи трябва да се осъществява  от хора измежду тях с цел 

конспирация и изискване  на народна работа . И х.Дани може 
би  е бил един от тези хора  подходящи и за това, че е бил 
учител и кмет ползващ се с доверието на властта, 

четвърто – че х.Дани е вършел революционна дейност е 
видно от това, че когато го изкарват да го бесят е замерян от 
тълпата турци  с викове „Този х.Дани дето учеше българите  да 
стават комити!“, а това  е дело на революционните комитети, 

пето – когато в тях в обора са събрани негови съмишленици 
и очакват х.Дани да дойде  при тях  след някаква среща  и той 
се явява при тях  след известно време и още с идването при 
другаря си той  силно е амбициран и емоционално възбуден 
изважда ятагана си  с който прави няколко удара и дълбоко 
изрязва на едно дърво  думите:“България ще бъде освободе-
на!“ От къде тази увереност не е трудно да се досети човек, 
че от височайшо място  и човек е известен, от човек, който 
е посветен в делото и е дълбоко убеден в това   и авторите-
тен, а такъв човек може да бъде само В.Левски или негови 
близки съратници. 

• че В.Левски е посещавал околните села Иречеково, Не-
дялско, Джинот и Победа е документирано от краеведската 
литература и предания за тези селища, а това е било възможно  
благодарение на „свободната територия и път между селата 
Чарган, Могила, Кашлакьой, Драгоданово, Есерлии. Този път 
напролет от Бакаджика към Матейския Балкан в Ст.планина 
на ден са минавали по 16-17 байряка на хайдушки чети „. 
Това свидетелства и Панайот Хитов.

   В заключение можем да кажем, че фактите убедително 
доказват връзките на В. Левски както в Еникьой, Тулчанско 
с потомците на кашлакьойци  там и от тук в Кашлакьой убе-
дително говорят за свободолюбивия дух на нашите предци.

   В знак на признателност към делото  на В.Левски  в 
селото има улица носеща неговото име и тя се оказва на 
точното си място, започваща от училището и църквата и 
завършваща до стадиона , все институции здраво свързани 
с живота на Левски.   

АТАНАС ДИМОВ, с.Зимница
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Георги АЛЕКСАНДРОВ

След катастрофалната за България  Междусъюзни-
ческа война  през 1913 г. над 300 хиляди българи от 
Източна Тракия  са прогонени от родните си места.

Такава е съдбата и на моите родители. Те са били 
осем годишни, когато всичките жители на селото, в 
което са живеели, са принудени да се спасяват с бяг-
ство, защото настъпващите турски войски подлагали 
на сеч беззащитното  българско население.  Тяхното 
село се наричало Търново, намирало се в обл. Узун-
кюпрю, Одрински вилает, Турция. 

Селото било чисто българско. Имало само 5-6 
представители на полицията и 1-2 гърци. Моят пра-
дядо известно време е бил кмет на селото.  Когато се 
наложило да се спасяват дядо ми Георги Николов бил 
мобилизиран. Баба ми натоварила каквото може от 
покъщнината си и заедно с двамата си братя Никола 
и Иван, начело с баща им Ангел Камберов преминали 
българската граница. След продължително скитане из 
страната четата на Ангел Камберов се установила за 
по-продължително време в с. Дъбово, Казанлъшко. 

За да оцелеят те трябвало да свържат живота си  с 
местните жители на някаква взаимноизгодна  основа. 
Тежките социално-икономически условия , в резултат 
на войната , създавали  реални предпоставки за това. 
По онова време българите са имали много деца. За 
да работи майката някой трябвало да гледа децата 
им. За майка ми се открила възможност да започне 
трудовата си дейност като бавачка.  „Едно гърло по-
малко!” – въздъхнал старейшината на четата Ангел 
Камберов. Но когато стопаните започнали да карат 
малкото момиче  да изкарва на паша биволите им, 
работата загрубяла. Плашело се то от големите им 
очи и силното сумтене, а те вероятно усещали това 
и не му се подчинявали. Една сутрин когато майка 
му го подканяла да тръгва , че времето напредвало и 
хората ще се сърдят, ако закъснее, то заплакало жално:

- Какво ти е, мари чедо? – с тревога я попитала 
майката и съвсем се объркала от неговото обяснение 
с хълцане и сълзи на очи. Дядо му Ангел като раз-
брал болката на внучето си  отишъл при неговите 
работодатели  и с достолепие на някогашен кмет 
ядосано им казал:

-  Яс не съм ви дал дете да ви пасе  биволите. 
Какви хора сте , бре? Не мислите ли, че може да го 
побъркате?

Неудобно им станало на хората. За разлика от 
сегашното време тогава все още е имало срам.  Изви-
нили се и обещали да бъдат по-внимателни занапред. 

Върнала се майка ми и като старателна бавачка е 
била  оценена високо.  Хората я обикнали и тя жи-
вееше  с много добри спомени за тях.

Възрастните членове на дядо Ангеловата чета 
търсели препитание с наемен труд. Те разбирали 
от земеделие, а в с.Дъбово имало нужда от такива 
хора.  Много семейства срещали затруднения при 
обработката  на земята си,  защото войните са им 
отнели младите мъже- едни убити, други все още  
мобилизирани – реквизирали са им били животните  и 
всичко това омаломощавало  тяхната производителна 
сила. По онова време ралото, мотиката, сърпа и па-
ламарката са били основни средства  за обработка на 
земята. Механизацията е била нещо съвсем далечно и 
непознато. Като квалифицирана работна ръка, дошла 
от Турция със своя работен добитък, бежанците са 
били търсени  често да помагат в селскостопанската 
работа. Между тях и местното българско население  
се създават производствени връзки, от които зависи 
взаимното им оцеляване. 

    Но положението на бежанците било все пак по-
неизгодно и несигурно.  Сезонната и недостатъчно 
платена земеделска работа им осигурявала тежко 
съществуване.

    Много съжалявам, че когато родителите ми бяха 

живи,  не съм ги разпитвал как, все пак,  са успели 
да оцелеят през онези тежки за българския народ годи-
ни. Чувал съм, разбира се, от майка си, че немотията 
е била голяма и че детските й ръце отрано опознали 
различните видове  селскостопански труд. Чувал съм 
също, че през зимата някой от по-заможните   хора са 
давали на баба да преде вълна, да тъче разни черги, 
аби за ямурлуци и др. и тя включвала в тази дейност 
най-голямата си дъщеря – моята майка. Трябвало да 
ходи на училище, но възможности в това отношение  
получили по-късно по-малките й сестри. Тя и след-
ващата след нея Тодора останали неграмотни.

   Многобройните бежанци от Тракия и Македония 
създавали големи проблеми за нашата тримилионна 
държава. Окаяното им положение намирало съчувст-
вие  в обществото и създавало големи  проблеми на 
правителствените органи. Имало е някаква надежда, 
че великите сили ще помогнат на България да се 
освободи от тежкото бреме и че бежанците ще могат 
да се върнат по родните си места, но тя постепенно 
угасвала. Многобройните молби, призиви, протести, 
дипломатически усилия и др. не давали резултат. 
Европа уж оплаквала горчивата съдба на прокудените 
българи, но от тази показна хуманност  имало само 
разочарования и никаква полза. Голямото етническо 
прочистване на Източна Тракия се приемало като 
нормално историческо дело.

Българските управници трябвало да търсят други 
начини за разрешаване на бежанските проблеми. 
Един от тези начини бил бежанците да бъдат приети 
за български граждани / 1-12 г. те се подвизавали  в 
страната като турски граждани/ и да бъдат оземлени. 
За тази цел трябвало да се осигурят необходимите  
земни площи. Набелязан бил план за пресушаване 
на блата, изсичане на гористи масиви, уточняване 
на свободен поземлен фонд и т.н. В рамките на този 
грандиозен план за осигуряване  на земеделска земя 
влизало  и отводняването на стралджанското блато, 
което отдавна се считало за развъдни  на комари и 
причинител на малария.

Ангел Камберов и семейството на трите му деца 
напуснали Дъбово.  В Стралджа те получават дворни 
места и получават по 40 дка земя.  Не чакали да им се 
построят държавни къщи и си построили на стопански 
начала защото бързали и защото искали да понамалят 
размера на т.н. „Шоронов заем”. Къщата на моя дядо 
е била по-примитивна, затова по-късно я престроил в 
плевник и пожелал да му построят държавна. Известно 
време докато влязат в своя дом те са били подслонени 
някъде, но да ме пита някой защо не съм се интере-
сувал! Знам само, че майка ми и нейните по-малки 
сестри бързо се сближили със своите връстнички и 
са имали хубави отношения с тях. Когато ги завели за 
пръв път на хорото, те били впечатлени от красотата 
на хората и величието на самото хоро. Странно им 
се видяло, обаче, , че хорото е „мешано” – мъжете 
се хващали до жените. В тяхното село хорото имало 
две части -  мъжка и женска. За да образуват общо 
хоро употребявали кърпа- единия край държал мъж, 
а другия – жена.  Гледали са се момите е ергените, но 
публичното докосване се е считало за недопустимо.  
А в Стралджа – „Въз , Боже, ергените и момите се 
фатали за ръцете!”, коментирали с недоумение моите 
предци, но не за дълго. По-късно и хорото в нашата 
бежанска махала беше вече мешано.

    Когато са се преместили да живеят в Стралджа 
майка ми е била вече на около 16 години. Докато се 
уреди въпроса с оземляването им / пък и след това/ 
трябвало да търсят работа при кореняците- страл-
джанци, някой от които срещали затруднения при 
обработката на земята си и се е налагало да я дават 
на ортак или да търсят помощници при различните 
операции, чрез които става отглеждането  на всяка 
земеделска култура. Работила е майка ми при различни 
стопани и това й давало възможност да опознае както 
семействата им, така и другите наемни работнички 
като нея.

Стопаните са били взискателни. Държали да се 
работи качествено, но аз не съм чул да са имало 
обидно или унизително  отношение към работници-
те си. Може би не е било голямо възнаграждението  
срещу което са работили,  но са им плащали редовно, 
според предварителната уговорка и са имали добро 
отношение към тях.  В някой случаи на базата на де-
ловите  производствени връзки са се създавали близки 
приятелски  почти роднински отношения.

Когато бях ученик в осми клас имах една много 
симпатична учителка по български език. Казваше се 
Янка Куртева. Дядо Димитър – Коцата, наш съсед и 
доведен вуйчо на майка ми, ме попита:

- Вярно ли е, че наша Янка ти била учителка?

 Отговорих му, че е вярно, а той се усмихна  дяво-
лито, завъртя глава и продължи:

- Яс ще й кажа на нея да внимава, оти…

След няколко дни Янка ме вдигна от място, за да 
кажа нещо за песента „У Недини слънце грее”, а на 
излизане от класната стая ме попита:”Ти си бил внук 
на дядо Димитър, така ли?”

„Окъсах я!”, помислих тогава, „Ако вземе да ме 
изпитва всеки час, спукана ми е работата!” Страхът 
ми беше неоснователен. Ние бяхме над 40 човека в 
клас. Но тази близост между дядо Димитър  и току 
що завършилата Университета млада учителка ме 
заинтригува много. Попитах баща си от къде идва тя.

„О, те са повече от роднини. Дядо ти Димитър и 
семейството му обработваха земята им…” Случаите на 
подобна близост между бежанци и местни жители на 
Стралджа бяха много. Моят дядо Георги също имаше 
добри отношения с няколко  заможни стралджанци 
при които дъщерите му са намирали работа. Принос за 
това сигурно са давали качествената работа и доброто 
поведение на младите момичета, на които дядо давал 
строги наставления  да внимават „оти не искам  да 
ви бера срамът!” Да създадат впечатление на добри 
работнички и сериозни хора за тях е било от голямо 
значение. От това е зависела не само материалната 
им издръжка, но и омъжването им, което също е било 
сериозен проблем. Пет хубави момичета е имал дядо 
ми Георги, но хубостта без зестра не е имала голяма 
цена тогава. Кой ще вземе за жена бежанка? Бежанката 
се е омъжвала обикновено за бежанец. Така е станало 
и с моята майка.

Веднъж само я видял баща ми, харесал я и като 
му обяснили коя е , хукнал след нея, настигнал я и 
категорично й заявил, че до една седмица ще я поиска 
за жена. Усмихнала се майка ми и продължила пътя 
си напред заедно със своите приятелки Това е станало 
в Нова Загора, където са се заселили много бежанци 
от тяхното село, някой от които са им били роднини 
и им отивали на гости.  Заинтересувала се майка ми 
кой е и какъв е  този неочакван кандидат и като се 
върнала разказала на родителите си  за заявката му.

„Въз, Боже!”, възкликнала майка й – „Та той беше 
в затвора, мари!” Такъв зет не й бил по сърце, но 
сестрите на мама се зарадвали.  Според обичая те не 
можели да мислят за женитба, докато не се омъжи 
каката. Отпадането на тази пречка ще ги зарадва, 
разбира се! Дядо ми пък си имал друга грижа- как 
да поиска кабаак / откуп/ от това момче като знае, че 
то няма пари. Той считал, че и за дъщеря му ще бъде 
обидно да я харижат без нищо  и решил,  че нещо 
символично все пак трябва  да поиска. А майка ми 
разбирала, че трябва да приеме, за да не пречи на 
сестрите си, ако им излезе късмета. Пък и баща ми  
е бил красив ерген. Когато се появил в Стралджа бил 
облечен модерно / с чужд костюм/ и всички / вкл. и 
баба/, решили, че не е за изпускане.

Така за най-голямата дъщеря на Георги  Драганов 
започва нов живот.

Продължава в следващия брой
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Човек никога не знае  в каква ситуация ще попадне. И 

никога не е подготвен за това. Изпитахме го на гърба си!
Тръгнахме  да посетим красиви родни места. Всичко 

добре, но на връщане  изведнъж на магистралата  колата  
започна да гасне, веднъж, втори път, светещите лампи 
сигнализират за проблем, трябва да отбием в аварийната, 
а слънцето пече та се пука. Далече сме, твърде далече от 
дома… Ами сега! Изтръпват ми крайниците от напрежение. 
Мисълта че може да останем сам сами там, в неизвестността, 
ми стопява лагерите. Край нас фучат колите и никой не го е 
еня за някакви там, никому неизвестни,  дето са спрели и се 
тюхкат край автомобила.  Да се оправят, нали? Дишам тежко, 
от жегата и от страха, който ме е обзел тотално. Шофьорът 
ми, достатъчно разтревожен, изпуска парата с  ругатните, 
прощавам му, дори  не го прекъсвам. При изгледани толко-
ва много новини  за агресия на пътя, за кражби, измами  и 
какво ли още не, почти не мога да си представя, че някой 
ще прояви съчувствие към нас, ще спре да ни помогне…

… От спирането ни са минали само няколко минутки 
които ми се сториха векове и… , хей Богу, не вярвам на 
очите си! До нас отбива автомобил с усмихнат млад мъж, 
който  пита какво става и дава уверения, че ще помогне. Аз 
съм останала със зяпнала уста, не вярвам, че всичко това се 
случва! Човекът пътува с две деца, има си вероятно планове 
за деня, а ето че ги променя заради нас, непознатите! Пред-
лага да ни тегли до близката бензиностанция, която е,  хей 
там, наблизо. Той е от Търговище и добре познава района. 
Ние нямаме никакво друго по- приемливо решение, въжето 
е опънато и двете коли се движат в аварийната лента. Близ-
ката бензиностанция се оказва почти на около… 30 км! Но 
нашият благодетел не се отказва, тегли ни! Мълча упорито 
и се опитвам да проследя хода на мислите си. Пълен хаос! 
Вече спираме, мъжете говорят нещо, обсъждат трудното 
положение, в което се намираме и без да ме информират 
виждам, че моят човек вече е в колата на момчето, тръгват, 
аз оставам да чакам. И да се моля да се намери решение! 
Минават минутите, опитвам се да бъда смела и спокойна, 
безмълвно се моля! Жегата е непоносима. Вече знам, че се 
намираме на 150 км от родния град! Ако ще викаме помощ 
от приятел трябва да планираме поне 4 ч.  до прибиране с 
друг автомобил. Ако Пътна помощ ни прибере ще трябва пък 
доста дълбоко да се бръкнем!  Мислите ми са прекъснати от 
моя човек, който пристига с непозната кола. От Нови пазар е 
човекът, собственик на авторемонтна  работилница, веднага 
откликнал на молбата да помогне. Носи ни нов акумулатор, 
монтира го, измерва, дава съвети за прибирането ни, усмих-
нат, лъчезарен, не иска нито стотинка допълнително за това, 
че прави излишни и непланирани разходи…

      Слънцето вече е на заник, разделяме се с благодарнос-
ти. Едва след километри спокоен път най-после  се сещаме, 
че не знаем нищо нито за първия ни благодетел, нито за 
втория. Нищо! И няма как да им благодарим! 

     Тези хора вероятно няма да прочетат този текст, но го 
пиша , за да споделя радостта си, че ми върнаха вярата, че ми 
дадоха доказателства - не всичко в живота ни е в черни кра-
ски, доброто е живо, има ги  свястните люде. Те са край нас, 
живеят, работят и когато се наложи помагат. Боже, пази ги! 
Нека са здрави и щастливи! Защото на тях се крепи светът!  

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Äà ïîìúë÷èì ïðåä ïîäâèãà

Да, последният ден на 
юни е прекалено горещ. 
И все пак не толкова, че 
да спре родолюбците от 
Стралджа, Поляна, Калче-
во, Първенец, Недялско, 
Иречеково, Карнобат и Ям-
бол в желанието си да отда-
дат почит и признателност 

пред подвига  на героите Ге-
орги Калчев-Ламята, Хрис-
то Брънков - Майстора, 
Костадин Дойчев- Васката. 
Какво са изпитанията на 
слънцето пред онова, на 
което са били подложени 
героите преди 73 години? 
При всяка среща на Дарже-

вица си припомняме нещо 
отминало, но много геро-
ично, нещо, което ни учи, 
нещо което ни прави хора. 
Измерва се с 9-часов нера-
вен бой и множество при-
зиви „Предай се!“ , измерва 
се с кънтящите картечни 
изстрели и мъжествения 

последен стон, с болката по 
отиващия си живот и вярата 
за едно красиво бъдеще.   
Даржевица е пантеон на 
подвига , Даржевица е вик 
за свобода. Няма сила, коя-
то да изтрие от народното 
съзнание подобна проява 
на любов към Отечеството. 

Да докажат това в горещия 
юнски ден на Даржевица 
пристигнаха  представители  
на БАС     от трите съседни 
общини, както  и родствени-
ци на загиналите. Мнозина 
се възхитиха на  90-годиш-
ната баба Каля, сестрата 
на Георги Калчев, която  
издържа на изпитанието на 
жегата. Възхищение пре-
дизвика  и 12-годишната 
му пра-пра- племенница 
Карина, която  на връх 
рожденния си ден пожела 
да бъде на Даржевица ,за 
да се поклони почтително, 
уважително и гордо.  Сред 
групата бяха  Роска Стой-
кова, секретар на община 
Стралджа, Янка Джендова, 
областен председател на 
БАС- Ямбол, Петя Мин-
кова, областен председа-
тел на БАС –Карнобат.  В 
тишината на героичната 
местност приветствените 

думи на Георги Алексан-
дров бяха последвани от 
словото за загиналите , 
подготвено от Николинка 
Стойчева, председател на 
БАС – Стралджа. За живота 
и делото на героите разка-
заха антифашистите- орга-
низатори на събитието от 
Стралджа, певческата гру-
па при клуб „Дълголетие“ 
спонтанно запя любими 
патриотични песни. Ехото 
пое думите на  „Хей ,поле 
широко“ и сякаш жегата 
отстъпи пред силата на 
преклонението. В минута 
мълчание пред мемориала 
бяха поднесени  венци  от 
името на кмета на община 
Стралджа Атанас Киров, 
от БАС Стралджа,  Ямбол, 
Карнобат, от представи-
телите на селата Недял-
ско, Иречеково, Първенец. 
Цветя обсипаха и лобното 
място  на загиналите.   

Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Когато рано сутринта 
тръгнахме на път към мо-
рето традиционно си по-
желах  чист и приятен път, 
интересни и мъдри места 
на познание и гордост.  По-
сле бяха километрите в на-
товарено движение, напре-
жението по изпреварвания, 
засилващата се жега…Пре-
красната гледка с  изум-
руденото Черно море ни 
подейства вдъхновяващо. 
В Приморско отпочинахме 
на сянка, поразходихме се 
сред местата, където преди 
35г. летувахме на ММЦ/
Международен младежки 
център/. Пътем  и от далеч 
видяхме резиденцията на 

бай Тошо. И тогава случай-
но   под погледа ни попадна 
табелата за Беглик Таш. 
Веднъж бяхме правили 
опит да открием пътя, но 
не успяхме. Този път без 
колебание тръгнахме в 
указаната посока.

Колкото навлизахме по-
навътре  по планинския 
път толкова по-пусто ста-
ваше. Излязохме от асфал-
та, за да продължим по 
т.н.мек път, все по-навътре 
и навътре. Вече се чудехме 
какво ще е това тайнстве-
но място когато изведнъж 
пред погледа ни изскочиха 
величествени скали. Да, 
това е точната дума, с която 
определихме първо гледка-
та – величествена. На фона 
на синьото небе огромните 
скали изглеждаха нереал-
ни. Извървях пътеката до 

там  с нетърпение и огро-
мно любопитство. Спрях 
пред Скалното светилище 

обзета от тишината на-
около. Слънцето жарко 
сипеше лъчите си отго-
ре, но не чувствах жега, 
само спокойствие и светла 
енергия. Тракийското ме-
галитно скално светилище 
ми се представи в пълния 
си блясък, тайнствено, 
величествено, неразга-
даемо. Вече знаех, че е 
посветено на свещения 
брак между Богинята 
Майка и Бога Слън-
це с култ към плодо-
родието. Всичко това 
обяснява грандиозните 
размери. Впечатляващо 
е  „брачното ложе“   и 
издяланата „възглавни-
ца“ върху което жрецът 
и жрицата ритуално 
представяли  свещения 
брак между  Бога Слън-
це и Богинята Майка в 

нощта преди лятното рав-
ноденствие, жертвеника 
с издълбаните ямички в 
които се изливали  чети-
рите свещени течности/
вода, вино, мляко, зехтин/. 
Поседнах с благоговение 
на каменния трон от кой-
то тракийския Цар- Жрец 
ръководел древните и ма-
гически церемонии, за да 
усетя  силата на космиче-
ската енергия. Спрях пред 
Големия заоблен камък /
менхир/ белязан с изсе-
чената на върху му  бо-
жествена стъпка на Бога 
Слънце, разходих се по 
скалната площадка с пен-
таграмите и символите 
застъпващи двете начала 
в природата – мъжкото и 
женското, допрях ръка и 
на Малкия заоблен камък, 
където е запечатана стъп-
ката на Богинята майка, 

видях Посеченият камък, 
Слънчевия часовник, Ла-
биринта… Твърде дребен 
се усеща човек когато за-
стане  пред Апостол Таш- 
гигантския скален къс с 
форма на обърнато сърце, в 
основата му с издълбан дъ-
говиден отвор, през който 
посветените преминавали 
от земния към подземния 
свят, т.е. от владението на 
Бога Слънце към царство-
то на Богинята Майка. 
Впечатляващ е Лабиринта 
– скалата, висока около 9 
м. с изсечен процеп, който 
изобразява символичен 
вход към подземния свят.  
Не всеки може да се про-
муши  да надникне в „до-
лната земя“ и да се зареди 
с мъдростта на предците. 
Иска се смелост да оста-
неш сам там, в прегръдката 
на скалата, да се усетиш 
нищожен в един огромен 
свят, в един невъобразим 
космос. И няма начин да 
не те обхване смирението 
пред Н.В.Творецът. В по-
твърждение на тези мисли 
е и удивителната циклоп-
ска скала пред която спи-
раш омагьосан. Тежката 
100 т. скала незнайно как 
се крепи точно  на две 
опирни точки. Твърди се, 
че по залез слънце  лъчи-
те проникват в отворът в 
основата и осветяват ма-
гически отсрещната страна 
на скалата. Трябваше ми 
пребогато въображение, 
за да си представя въл-
шебната гледка. Разсъж-
давах върху  съвременно 
твърдение колко велика 
е нашата цивилизация, а 
ето, древните с ум, сърце 
и видимо преклонение към 
природните и божествени 
сили като че ли успяват 
да ни докажат точно обра-
тното. Или да ни внушат 
да бъдем по-внимателни, 
по-добри, по-смирени…
Ще го постигнем ли няко-
га? Беглиг Таш не ми даде 
отговор.

Áåãëèê Òàø – âåëè÷èå è òàéíñòâåíîñò
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Съборът  за  изворен 

фолклор в Карнобат „Пе-
сен се пее, хоро се вие” 
под патронажа на народния 
изпълнител и фолклорист 
Георги Костов  тази година 
се оказа поредното съби-
тие, което донесе дъжд от 
награди за самодейците 
от Стралджа. Впечатля-
ващо беше представянето 
на стралджанския буенек 
от ансамбъл „Въжички” 
при читалище „Стралджа 
2016”. Танцьори, музикан-
ти, певици, под умелото 
ръководство на хореогра-
фа Каньо Канев, развиха 
на сцената богата, прос-
транствена композиция с 
логични и красиви пре-
ходи. Заслужена първа 
Специална награда за НЧ 
"СТРАЛДЖА - 2016"! Не 
напразно Нели Тончева 
Кавалджиева, председа-
тел на читалището, беше 
посрещната с изключи-

телна почит и уважение 
на сцената, където тя при-
ветства участници и гости 
на събора с благодарност 
за уважението към имени-
тия й баща Тончо Тончев. 
„Благодаря за уважението 
и признанието към моят 
баща! Ние ще продължа-
ваме да играем неговите 
танци, но не само това- 
благодарение на всички 
хореографи , творци на 
изкуството. България ще 
я има, докато поддържаме 
нашия пребогат фолклор. 
Радвам се , че и ние от град 
Стралджа сме част от това 
велико дело!”

 Със златни медали в 
Карнобат беше удостоен 
талантът на трима мла-
ди местни  изпълнители. 
Симона Иванова, Анита 
Кръстева – за народно 
пеене и Стоян Росенов за 
изпълнение на гайда.

Сред златните медалис-

ти са и фолклорните групи 
“Латинка” при читалище 
Войника и „Иглика” при 
читалище Първенец. С 

първо място и златен медал 
се завърнаха и самодейците 
от фолклорната група при 
клуб „Дълголетие”. Браво! 

Лятото е най-очакваният, най-обичаният, най-весе-
лият сезон за децата. Дали  у дома или на почивка, на 
лагер, на гости при баба на село ваканцията е времето 
на игрите, настроението, приятелствата, незабравимите 
мигове. Ето я усмивката на детското лято! Ето ги нашите 
деца – жизнени, неуморими, щастливи!

Ëÿòîòî íà 
íàøèòå 
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