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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

  НОВО!   НОВО! НОВО!

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация на погребения в цялата страна

Тел. за контакти:
0895175430, 0894831628; 04761 99 22

гр. Стралджа, до ж. п. гарата, Марин Куртев Тончев

Ремонти на храмове, на 
обществени сгради и 
читалища. В години на 

криза рядко се чуват новини за 
съзидание и градеж. Противно 
на очакванията обаче, в община 
Стралджа дойде време за ремон-
ти и обновление. Особено показа-
телен е предвиденият ремонт на 
една от емблематичните сгради 
не само на града, но и на цялата 
община Стралджа. След години 
на запуснатост и рушене третият 
етаж на Битовия комбинат полу-
чи своя шанс за обновление. След 
като зима, след зима служителите 
от общинската служба „Земеде-
лие” мръзнаха при температури 

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÊÐÈÇÀÊÐÈÇÀ
Ðåìîíòè ïî âðåìå íà Ðåìîíòè ïî âðåìå íà 

от по 10 градуса в канцелариите, 
сега надеждите им са да имат 
нормални условия за работа. 

Жителите на три стралджан-
ски села пък се надяват да могат 
спокойно да влизат в църковните 
си храмове. Над 700 000 лева са 
предвидени за възраждането на 
църквите в Правдино, Лозенец 
и Воденичане. Средствата идват 
от Програмата за развитие на 
селските райони.

От общинския бюджет ще дой-
дат парите за друг ремонт- този 
на читалището в село Иречеково. 
Още преди Коледа читалището 
ще бъде готово, тъй като срокът 
за ремонта е 45 дни.

Така че по време на криза, 
освен неприятни и песимистич-
ни новини, има и добри. За да 
дойдат те обаче, е необходима 
много работа и гъвкавост на 
управленските екипи.

Ïîâå÷å çà ðåìîíòèòå – ñòð. 2

Кметът  на Стралджа Митко 
Андонов взе участие в дискусия 
на  тема „Младежката безработи-
ца по време на криза” организи-
рано от Младежкото обединение 
на БСП. Стралджанският кмет, 
който ежедневно се сблъсква с 
проблема, беше категоричен, че 
държавата не трябва да абдикира 
от ангажиментите си и заедно с 
бизнеса да се създават подходя-
щи условия за обучение на мла-
дите в търсените специалности.

Øåñò ãîäèíè ñ ëþáîâ...Øåñò ãîäèíè ñ ëþáîâ...

Âåñòíèê âúâ Âåñòíèê âúâ 
âåñòíèêàâåñòíèêà

Ëåêàðè  
òúðñÿò 
ïîäêðåïà

ÁÀË×ÈÊ ÎÍÅÌß ÏÐÅÄ ÁÀË×ÈÊ ÎÍÅÌß ÏÐÅÄ 
ÁÓÅÍÅ×ÊÈÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀÁÓÅÍÅ×ÊÈÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
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ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейнос-

ти по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

Общопрактикуващите лекари 
от Стралджа  Дора Йовчева, Таня 
Георгиева и Валя Банова, чиито ка-
бинети в поликлиниката в момента 
се ремонтират основно  от община 
Стралджа, се обединяват в насто-
яването си пред останалите ползва-
тели и наематели на помещения в 
сградата, за осъществяване  крайно 
наложителния ремонт на задните 

стени – ІІ и ІІІ етаж.  Обслужвайки  
над 5000 пациенти  местните лека-
ри  отбелязват в писмо до медиите 
своето задоволство за разбирането и 
съдействието от община Стралджа и 
кмета Митко Андонов за осъществя-
ване мащабния ремонт вътре и отвън 
в поликлиниката. В същото време 
изразяват тревогата си от състоя-
нието на ІІ и ІІІ етаж на сградата. 

Постоянно ронещата се мазилка и 
падащите парчета тухли може да 
предизвикат нещастни инциденти. 
С цел обезопасяване и подобряване 
външния вид на сградата лекарите 
молят и настояват всички собстве-
ници , наематели и ползватели на 
етажите да се обединят и да проме-
нят вида й. Очакват и подкрепата на 
обществеността на града.

Ëåêàðè  òúðñÿò ïîäêðåïà

Третият етаж на Битовия комбинат 
в Стралджа, който се ползва от Об-
щинска служба „Земеделие”, получи 
своя шанс за обновление. След про-
ведени разговори с МЗХ  кметът на 
общината Митко Андонов предложи, 
а съветниците с готовност утвърдиха,  
етажът на емблематичната сграда 
да бъде предоставен като дарение 
на земеделското министерство с 
очакване за отпускане на средства и 
пълно обновление на базата. Другото 
условие на което държат стралджан-
ци е етажът да се ползва за делова 
и административна дейност само 
от служба „Земеделие” – Стралджа.

В ОбС ”Земеделие” Стралджа 
работят 7 души.  Според началника 
Тодор Железов през лятото услови-
ята на работа  са поносими, но през 
зимата  е невъзможно помещенията 
да се отоплят  и температурата не 
може да достигне  и 10 градуса. Не-
обходимостта от ремонт е крещяща, 

È áèòîâèÿ êîìáèíàò ùå äî÷àêà ðåìîíòÈ áèòîâèÿ êîìáèíàò ùå äî÷àêà ðåìîíò

добави той с благодарност към кмета 
Митко Андонов за съдействието и 
към общинските съветници за разби-
рането и подкрепата. Той потвърди, 
че в министерството имат готовност 
да вложат над 30 хил. лв. за капита-

ловия ремонт. Като добра определи 
идеята за дарението и   съветника 
Гроздан Иванов, който  изрази на-
деждата, че това ще е началото за 
пълно възстановяване  на Битовия 
комбинат.

Три църкви в стралджанската 
община- в селата  Правдино, Лозе-
нец и Воденичане ще бъдат основно 
ремонтирани благодарение на проект 
по ПРСР, мярка 322 „Обновяване и 
развитие на населените места”.  Сро-
кът за изпълнение по договор с ДФЗ е 
30 месеца. Средствата, които ще бъдат 
усвоени по проекта са съответно- за 
храма във Воденичане – 235 954лв., 
за този в Правдино – 246 256 лв. и 
за Лозенец – 244 674 лв.    Фирма-

Ðåìîíò íà öúðêâè â ñòðàëäæàíñêî
та-изпълнител „Диана комерс” вече 
започна строителните работи във 
Воденичане, където храмът на името 
на Св.Атанасий е напълно опасан със 
скеле, работниците използват хуба-
вото време , за да извършат всичко 
предвидено  по дейности- ремонт на 
покрива и фасади, смяна на  дограма, 
изграждане електро-мълниезащита, 
зазимителна инсталация и др. Освен 
църковния храм ремонт се извършва 
и на помощната постройка до него. 

Само преди дни започнаха възста-
новителните работи и на църквата в 
Правдино, където покривът вече  е 
открит. Очаква се тези дни да старти-
ра и работата в храма „Св.Димитър” 
в Лозенец, потвърди Митко Загоров, 
консултант по проекта , представител 
на Сливенска митрополия, който  в 
края на седмицата направи поредна-
та обиколка по обектите и срещи с 
местните свещеници, председатели на 
църковните настоятелства.

Тази есен иречековци ще се радват 
на ремонтирано и обновено читалище. 
Предвидените  в бюджета 60 хил.лв.  
ще се използват за възстановяване на 
старата сграда, която   не е ремонти-
рана от времето на построяването й. 
Средствата ще се използват за подмяна 
на покрива, поставяне на нова догра-
ма, вътрешно и външно измазване. 
Комисия, назначена със заповед на 
кмета Митко Андонов, проведе търга 
за избор на изпълнител на обществе-
ната  поръчка като разгледа офертите.  
Председателят Радостина Василева, 
нач.отдел ТСУ, лично отвори пликовете 
с документите на 4-те кандидатстващи 

È ÷èòàëèùåòî â èðå÷åêîâî ïðåä ðåìîíò

Íîâ êìåòñêè 
íàìåñòíèê â Ïðàâäèíî

Със  своя 
заповед кме-
та на общи-
ната  Митко 
Андонов на-
значи новият 
кметски на-
местник  на 
П р а в д и н о . 
Каля  Миха-
л е ва  беше 
младши спе-
циалист при  

км. наместник Кольо  Николов, който 
почина. Сега тя поема поста и ще ре-
шава проблемите на селото. Родена на 
22 септември , усмихната и лъчезарна, 
Каля Михайлова  има амбициите да 
помага на всеки, да бъде полезна за 
изпълнение задачите на общината. 

фирми. Базата за решението на коми-
сията ще бъде най-ниската предложена 
цена на услугата. Срокът за изпълнение 
на поръчката е 45 дни, което означава, 
че след по-малко от два месеца  кул-
турния храм на Иречеково ще придобие 
съвсем нов вид. 

Íà îáó÷èòåëíà ñåñèÿ
Обществените възпитатели  Желязка Тончева и Стефан Боянов 

заедно с инспектор Детска педагогическа стая Георги Петров и  
секретаря на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни в община Стралджа  Йор-
данка Апостолова взеха участие в поредната обучителна сесия по 
Програмата на Централната КБПП, която се проведе в Ямбол. В 
изпълнение на своите функции по методическо ръководство на сис-
темата за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните, Централната комисия  периодично организира 
регионални и национални срещи и семинари със специалистите 
от тази система.  Целта на обучението бе повишаване квалифика-
цията и усъвършенстване работата на обществените възпитатели, 
в съответствие с разпоредбите на Правило 22 на Минималните 
стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните 
за непрекъснато повишаване  квалификацията на специалистите, 
работещи с такива деца.

Ñòðàëäæàíöè ùå õâúðëÿò 
âúäèöè â Ëåÿðîâî
Около 700 риболовци от стралджанската община ще имат право 

да хвърлят въдици  в язовира край Леярово.  Със свое решение ОбС 
утвърди предложението на кмета Митко Андонов за учредяване 
безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска соб-
ственост – язовир в землището на Леярово за срок от 10 г. в полза 
на Сдружение  с нестопанска цел СЛР „Стралджа” като целта е 
осъществяване на риболовен туризъм от членовете на ловно-ри-
барското сдружение. 

Преди това решение риболовците от общината на практика ня-
маше къде да  провеждат своите излети. Наличните над 30 язовира 
на територията на общината са дадени под наем или на концесия и  
собствениците не допускат извършването на риболов. Предложе-
нието на ЛРС за осъществяване на идеята  е свързано и с това, че 
организацията разполага със средства за зарибяване на водоема, има 
идеи и за осъществяване на риболовни дни с размяна на водоеми  
между съседни общини. 

Приемайки решението на ОбС като навременно и полезно 
представителите на ЛРС потвърдиха, че ще се грижат за доброто 
състояние на язовира.

„Ãëàñúò íà ìëàäåæèòå”
 Îáùèíà Ñòðàëäæà ïàðòíüîð íà ìëàäåæêè ïðîåêò 
íà Ñäðóæåíèå  „Åâðîëèê”
Зам . -  кметът 

на община Страл-
джа Мария Толева, 
председателя  на 
ОбС Атанаска Ка-
бакова и Цветелина 
Тончева, предсе-
дател на младежка 
НПО взеха участие 
в проведената в об-
ластта  първа среща 
и представяне от 
Сдружение „Евро-
лик” на младежкия 
проект „Гласът на 
младежите”.  Община Стралджа е избрана за партньор по проекта 
, който е на стойност  7 198 лв., финансиран от националния център 
„Европейски младежки програми и инициативи” по Националната 
програма за младежта . Проектът ще обхване младежи на възраст 
от 16 до 23 г., жители на общините Ямбол и Стралджа, които ще 
натрупат знание, опит и впечатления  в сферата на местното самоу-
правление, ще се постараят да покажат европейско лице в работата 
си. Според Капка Йоргова, ръководител на  проекта, младите ще 
имат възможност да докажат и патриотизма си,  да израснат като 
личности, да развиват модерна младежка политика. По време на 
изпълнението  младежите ще работят в екип, ще участват в дис-
кусии и семинари, срещи с работодатели. Предвидени са и прак-
тически занятия, тренинги, анализиране  и решаване на казуси. Да 
приобщават повече млади хора към демократичните национални и 
европейски ценности. Изборът на община Стралджа като партньор 
не е случаен. „Общината създава условия и насърчава прякото 
участие  на младите хора в местното самоуправление и това се 
постига с диалог между младите  и местната власт”, подчерта г-жа 
Йоргова. Цветелина Тончева е един от обучителите по проекта.  
Следващата стъпка е  младите да се запознаят подробно с работата 
на ОбС Стралджа, ще присъстват и на заседанията на ПК. Като 
представители на общината г-жа Кабакова и г-жа Толева изразиха 
безрезервната си подкрепа на проекта и готовност да съдействат на 
младежите  да придобият пълна представа за работата  на ОбС и 
администрация. Припомниха че община Стралджа винаги е била с 
лице към проблемите на младите хора. 
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Øåñò ãîäèíè ñ ëþáîâ è ãðèæà Øåñò ãîäèíè ñ ëþáîâ è ãðèæà 
çà äåöà è âúçðàñòíè õîðàçà äåöà è âúçðàñòíè õîðà

Центърът за социална ре-
хабилитация и интеграция 
за деца и възрастни хора с 
увреждания – Стралджа 
предоставя  комплекс от 
социални услуги, свързани 
с извършване на рехабили-
тация, социално -правни 
консултации, образователно 
обучение, изготвяне и осъ-
ществяване на индивиду-
ални програми за социално 
включване.

Äîñòàâ÷èê íà 
ñîöèàëíàòà 
óñëóãà: Îáùèíà 
Ñòðàëäæà
Цели на социалната услуга: 
Да се предоставят качестве-

ни услуги на деца и възрастни 
хора с увреждания за задово-
ляване на техните физически, 
психически, логопедични и 
социални потребности
Да се работи за успешното 

приобщаване към обществото 
на децата -потребители и тех-
ните семейства 
Да се насърчават лично-

стното развитие и социалната 
ангажираност
Със своите дейности и ини-

циативи ЦСРИ – Стралджа да 
придобие свой собствен облик 
и популярност сред местната 
общественост

Äåéíîñòè 
â ÖÑÐÈ 
Ñòðàëäæà:

Социална интеграция 
Работа с роднини
Връзки с обществеността 
 Организиране на сво-

бодното време, отдих и раз-
влечение

Âèäîâå 
òåðàïèè è  
ðåõàáèëèòàöèè, 
êîèòî ñå 
ïðîâåæäàò 
â ÖÑÐÈ - 
Ñòðàëäæà:
 Физиотерапия и двига-

телна рехабилитация

 Логопедична рехабили-
тация

 Психологична рехаби-
литация

 Занимателна трудотера-
пия

Екипът  на  ЦСРИ  – 
Стралджа се състои от: 
управител, двама реха-
билитатори, физиоте-
рапевт -лекар, логопед- 
педагог, трудотерапевт, 
психолог, сътрудник СД , 
организатор и хигиенист.

Осигурена е подходяща 
по местоположение матери-
ална база, съответстваща на 
целите на услугата:

Услугата се предоставя 

на достъпно и комуникативно 
място, съобразено с потребно-
стите на децата и възрастните 
хора с увреждания 

Осигурени са специална 
мебелировка и оборудване, 
съобразени с потребителите

Сградата, помещенията, 
обзавеждането и оборудва-
нето са поддържани в добър 
вид и добро функционално 
състояние

ЦСРИ разполага със 
следната  физиотера-
певтична техника: 2 бр. 
бипулсатори ,  магнит , 
улгразвук, интерферема, 
галваностат /апарат за 
йонофореза/, инхалатор и 
лампа ”Солукс”. 

Социалните услуги в ЦСРИ 
се използват след подаване на 
документи в Дирекция „Соци-
ално подпомагане”-  Ямбол /
социални работници към от-
дел „ХУСУ” и отдел „Закрила 

на детето”- Стралджа/

Съгласно Тарифата за так-
сите на социалните услуги, 
финансирани от републикан-
ският бюджет /изм. ДВ от 29 
юли 2011г./в ЦСРИ социални-
те услуги се предоставят без-
платно за следните категории 
лица:

 децата до 18 годишна 
възраст и до завършване на 
средно образование, но не 
повече от 20 годишна възраст;

лицата, които нямат до-
ходи и влогове;

лицата, настанени в при-
юти и кризисни центрове;

 лицата от 18 до 21 го-
дишна възраст, настанени в 
центрове за временно наста-

няване след напускането на 
институция за предоставяне 
на социални услуги.

 лицата дарили недви-
жима собственост в полза на 
държавата или общините с 
цел развитие на социалните 
услуги.
Всички останали категории 

лица заплащат такса в размер 
на 5% от доходите си, но не 
повече от действителните ме-
сечни разходи за едно лице, /
например стойността на 10 
дневен курс физиотерапия 
с общо времетраене на про-
цедурите 4ч 30мин за месец 
август е 3,06лв/.

За контакти:
гр. Стралджа
ул.”Хемус”5
тел. 04761/69-76 и 54-01
ЗАПОВЯДАЙТЕ 
ПРИ НАС!
                                                                              

Живка Иванова, 
управител ЦСРИ
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ЦСРИ - Стралджа разполага с добре оборудван кабинет за физиотерапия. На разположение е следната 
физиотерапевтична апаратура: бипулсатори, магнит, интерферема, ултразвук, апарат за йонофореза, 
инхалатор, лампа „Солукс”. Най-често се прилагат: при хронични заболявания на опорно-двигателния 
апарат - гонартрози, коксартрози и др, травматологични случаи – състояния след фрактури, заболявания 
на горни дихателни пътища – фарингити, ларингити, бронхити, бронхиална астма; неврологични забо-
лявания на периферната нервна система – радикулити, плексити, дископатии, диабетни полиневропатии. 

                                                                    Д-р Иванка Попчева, физиотерапевт ЦСРИ
                                                            Елка Стефанова, рехабилитатор ЦСРИ

Ôèçèîòåðàïèÿ è äâèãàòåëíà 
ðåõàáèëèòàöèÿ â ÖÑÐÈ Ëîãîïåäè÷íèÿò êàáèíåò Ëîãîïåäè÷íèÿò êàáèíåò 

– óþòåí è ïîëåçåí– óþòåí è ïîëåçåí
Л о г о п е -

д и ч н и я т 
кабинет  е 
с ъ з д а д е н 
за  да  бъде 
максимално 
съобразен с 
проф е с и о -
налните из-
исквания за 
оказване на 
логопедична 
ревалидация 
при деца и 
въ з р а с тни  
и в същото 
време ком-
фортен и ую-
тен. Връзка-
та , която се 
осъществява 
между лого-
педа и детето 
е много тяс-
на .  Детето 
трябва да се 
чувства на-
пълно  спо-
койно, за да 
може лесно 
да преодолее 
логопедич -
ния си проблем. Изключително важно е изграждането на 
доверие между специалиста и детето, специалиста и родителя.
Всяко логопедично занятие започва с беседа. Логопедът 

трябва да познава много добре емоционалното състояние на 
детето, да знае какво обича и какво не, от какво се страхува, 
кои занимания са най-приятни.
Занятието често протича под игрова форма, на фона на 

забавни логопедични игри. Детето трябва да бъде щастливо 
и логопедичната работа да се превърне в удоволствие. Тонът 
винаги е мек и приятен, а взаимоотнашенията приятелски. 
Детето не бива да се смущава от контакта с логопеда, не бива 
да се страхува от поставените задачи или да се смущава, че 
не може да се справи с тях.  Ето защо в началото работата е 
задружна и логопедът помага на детето, като в същото време 
му вдъхва увереност. 
В много случаи още в началото логопедът предразполага 

децата като започва занятието с ролева игра с играчки, при-
казка, забавна песничка. Много важно е поощрението, което 
дава стимул за работа на децата.
Децата обичат в края на занятието да подредят пъзел, да 

сглобят нещо с конструктора, да поиграят с някоя играчка.
 Крайният резултата от логопедичната работа е изграждане 

на правилна реч.
Логопедът поддържа постоянни връзки с родителите на 

детето . Те винаги могат да споделят своите наблюдения и 
притеснения. Родителите са запознати с логопедичния план за 
работа с детето му. Те следят логопедичната работа с помощта 
на консултации за запознаване с доклад, който се изготвя на 
три месеца до Отдел „Закрила на детето” и отразява етапът 
на логопедичната работа. 

Кремена Кенарова, логопед-педагог ЦСРИ

Целта на занимателната трудотерапия е подбуждане на креативните /творческите/ и естетични потребности на детето 
и неговото развитие.

ЗТ използва материали и техники на приложните изкуства. Заниманията се провеждат могат да се провеждат  ин-
дивидуално или групово.

Занимателната трудотерапия обхваща следните по-важни дейности:
Изобразителна дейност:
рисуване с цветни моливи, бои, флумастери
рисуване с акварели, темперни бои
изработване на елементи на украшения и художествени предмети от бита
изработване на картички, мартеници, пликчета
изработване на цветя от хартия;
различни техники на рисуване или боядисване
Конструктивна дейност:
моделиране с пластелин;
моделиране различни предмети от хартия, картон, природни и подръчни материали;
изработване на пана от природни и текстилни материали.
Занимателната трудотерапия подпомага развитието на фината моторика на ръката и цветовия гнозис при децата.
                                  

                                                       Стоянка Георгиева, трудотерапевт ЦСРИ

Çàíèìàòåëíà òðóäîòåðàïèÿ
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Íàøèòå ìåðîïðèÿòèÿÍàøèòå ìåðîïðèÿòèÿ
Áîÿäèñâàíå íà âåëèêäåíñêè ÿéöà
На 11.04.2012г. се проведе съвместна инициатива с доброволците 

на БМЧК- Стралджа „Боядисване на великденски яйца”. Добро-
волците с удоволствие помогнаха на децата от ЦСРИ да боядисат 
в различни багри великденските яйца. Мероприятието се проведе 
в уютното Ателие по занимателна трудотерапия, където децата 
вложиха творчество и красота в пъстрите яйца. Дейността завърши 
с празнична почерпка и подаръци от доброволците на БМЧК.

Ïðàçíèê íà äåòåòî
По случай 1- ви юни – Денят на детето ЦСРИ – Стралджа организира детско тържество, в което 

беше включена изложба на тема „Моето любимо животно”. Най-добрите рисунки получиха награди. 
Децата бяха изненадани с празнична торта.

Òðåâîæíè ïðèçíàöèÒðåâîæíè ïðèçíàöè
Ако забелязваш изброените промени в поведението на детето:
станал е по-агресивен (спрямо родителите, другите, себе си)
среща трудности при отделянето от мама и татко
има промяна в храненето 
спи неспокойно, бълнува, буди се често, изпуска се по време 

на сън
затворил се е в себе си
не желае да играе и общува
не довършва работата си докрай
боледува много често
... може би е време да се обърнете към специалист.
Преди посещението при него обаче поговори с учителките 

на детето и събери повече информация за неговото поведение, 
интереси, успехи и неуспехи. 

Налага се да обясниш и на  необходимостта от посещение при 
непознат за него човек, без да го залъгваш. Добре е да знае, че 
всичко, което ще се случи, ще бъде в присъствието на мама или 
татко и никой няма да го нарани.

Следващата стъпка е да отидеш в кабинета на детския психолог, 
който е добре запознат с детайлите на детското развитие и чрез 
игрови техники би могъл да установи откъде идва проблемът 
и да създаде хипотези за решаването му или да даде насоки за 
психотерапевтична работа. 

Нужно е да знаеш:
Когато ти е трудно да общуваш с детето, а виждаш, че то из-

питва затруднения в комуникацията с връстниците и възрастните 
или в живота на семейството има стресови ситуации, е добре 
да потърсиш компетентно мнение, за да си осигурите нужното 
спокойствие.

Цветелина Тончева-психолог 

 На 13.09.2012г. ЦСРИ – Страл-
джа организира спортен ден за 
децата заедно с ЦОП – Стралджа. 
Децата от двата центъра участ-
ваха активно в занимателни, 
спортни игри: дърпане на въже, 
въртене на обръч, щафетно бяга-
не, състезание с чували, народна 
топка, федербал. Събитието се 
проведе на стадиона в гр. Страл-
джа. На децата бяха раздадени 
грамоти за най-добър отбор.

Ñïîðòåí 
ïðàçíèê 

На Коледа Областният съвет на  
БЧК - Ямбол организира благотвори-
телна  кампания с коледни картички, 
чиито средства се даряват на домове за 
сираци. Децата на ЦСРИ – Стралджа 
с удоволствие изработиха коледни 
картички, които бяха подарени на БЧК 
за благотворителната цел.  

Ó÷àñòèå â 
áëàãîòâîðèòåëíà 
êàìïàíèÿ

Да си признаем честно, малко от нас 
биха потърсили психологическа помощ 
за себе си или детето си. Чувството 
за срам и неудобство понякога пречи 
да се справим с проблема. Но нито 

 Êîãà äåòåòî òè èìà íóæäà îò 
ïîìîùòà íà äåòñêè ïñèõîëîã?

игнорирането 
му, нито пред-
разсъдъците 
ще ни помог-
нат. Въпреки 
нагласите ни, 
има събития в 
живота, които 
ни водят право 
в кабинета на 
специалиста.
Òðúãâàíå 
íà 
äåòñêà 
ãðàäèíà
Това е един 

от най-стреси-
ращите момен-
ти в ранна детска възраст. Понякога 
детето се адаптира по-трудно в но-
вата среда и му е нужно време, за да 
привикне към хората и обстановката. 
Колкото по-зависимо е било от роди-
телите си до момента(особено ако е 
изградило тревожна привързаност), 
толкова по-голяма е вероятността да 
срещне проблеми с адаптацията. Ако 
проблемът не изчезне след първите ня-
колко седмици, е добре да се обърнеш 
за съвет към психолог.
Ðàçâîä íà ðîäèòåëèòå
Детето възприема семейството си 

като едно цяло и за него е непонятно 
как така изведнъж мама и татко ще жи-
веят отделно, ще имат други партньо-
ри. Обикновено разводът е неприятно 
преживяване, от което най-потърпевши 
са най-невинните – децата. Те често 
са буфер между родителите, което по-

ражда напрежение, чувство на гняв и 
може да отключи агресивно поведение.
Íîâ ÷ëåí â ñåìåéñòâîòî
Възможно е след появата на брат-

чето или сестричката по-голямото дете 
да започне да се държи странно: да 
търси все повече твоето внимание, да 
е по-непослушно, да изпитва ревност 
или да се чувства пренебрегнато. Не 
е изключено дори да се върне към 
бебешкия си период, подражавайки 
на новороденото (отказва да се храни 
само, иска да бъде приспивано, пови-
вано и т. н.).
Ñìúðò íà áëèçúê
Темата за смъртта е много дели-

катна, особено когато става дума за 
крехката детска психика. Да научиш 
човек да не изпитва болка от загубата 
на свой близък на практика е непо-
стижимо. А потискането на чувствата 
не е най-добрата стратегия. Важно е 
малкото да разбере, че смъртта е част 
от естествените процеси в живота и е 
нормално да скърби, когато въпросният 
човек вече го няма. А къде е отишъл 
- “При ангелчетата, които го пазят”- 
успокоителна мисъл, в която не е лошо 
да вярваме и ние.
Â ó÷åíè÷åñêèòå ãîäèíè 
ñ êàêâî ñå îòëè÷àâàò 
ïðîáëåìèòå?
Не усвоява с лекота учебния матери-

ал, трудно общува с другите деца, не е в 
състояние да концентрира вниманието 
си, не желае или отказва да посещава 
училище, изпада в паника от евенту-
ално изпитване, бяга от дома и/или 
от училище, скита, проявява отново 
агресия към хора и животни, изгражда 
си неразбираеми “ритуали” и други 
странности в поведението.
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Слънцето най-много 
го обичат слънчогле-
дите. Аз не познавам 
някой друг, който да е 
толкова щастлив при 
изгрев и толкова тъжен 
при залез Слънце.
Май слънчогледите 

са влюбени в Слънцето 
или са негови деца ома-
гьосани от зла вещица 
и пратени на Земята, 
обречени само да го сле-
дят с поглед и да пият 
жадно от животворните 
му лъчи.
Сутрин листата на 

слънчогледите треперят 
от нетърпение. Лицата 
им гледат към хоризонта 
и влюбени и нетърпе-
ливи да мярнат първия 
лъч, нищо не пропускат, 
не изтърват нито капка 
светлина.
Сигурно цяла нощ са 

сънували Слънцето......!
Но най- страшно ста-

ва при залез. Жизнената 
енергия на слънчогле-
дите намалява, до по-
следно следят Слънцето 
и сякаш вече са тъжни, 

не са весели като су-
тринта.
Ами сега! Как ще го 

изпратят? Как ще се 
разделят с него? Хиляди 
слънчогледови въздиш-
ки ехтят във въздуха и 
галят полето.
Слънцето се скри! 

Сега слънчогледите са 
най-тъжни на света. 
Сега нито щурецът ще 
ги утеши, нито звезди-
те ще ги разсеят, нито 
светулките ще ги впе-
чатлят.
Затова нощният ве-

трец е толкова загрижен 
и унесен. За тях.
Те искат Слънцето. 

Чакат го. Боготворят 
го, биха дали всичко за 
да го гледат, да му се 
радват. Може би затова 
слънчогледите прили-
чат толкова много на 
него. Може би Слънцето 
ги омайва с красиви лас-
ки всеки ден и затова не 
откъсват поглед от него.
Но  вече  е  тъмно! 

Слънчогледите са тол-
кова омълчани. Свели 

глави и отчаяни прили-
чат на затворници осъ-
дени на смърт. Лицата 
им са угаснали. Сякаш 
никога не са били весе-
ли. Толкова ми е жал за 
тях. Ако можехна мига 
щях да извикам Слън-
цето. Щях да го помоля 
никога да не ги оставя.
Ами тогава нощта 

щеше да ми се раз-
сърдят и щурците и 
звездите и всички живи 
същества щяха да ми се 
разсърдят. 
Нищо, аз ще успокоя 

слънчогледите, ще им 
кажа, че утре пак ще 
изгрее Слънцето. А ако 
не успея ще ги взема 
в сърцето си и те ще 
станат мои. В душата 
ми има цяла градина. с 
полета от слънчогледи.
Сега аз ще се превър-

на в Слънце и ще забле-
стя с пълна сила. Ще 
обичам моите влюбени 
слънчогледи и те никога 
няма да бъдат тъжни.

Кремена Кенарова, 
логопед ЦСРИ

Êîé íàé-ìíîãî îáè÷à Ñëúíöåòî?
Èç êíèãàòà 
çà ìíåíèå íà 
ïîòðåáèòåëèòå:
Младият и амбициозен 

колектив на рехабилита-
ционен център Стралджа  
утвърждава себе си чрез 
професионализъм и ясно 
изразено желание да бъдат 
полезни на хората нуждае-
щи се от специални меди-
цински грижи  и внимание.

Отзивчивостта и корект-
ното човешко отношение 
са емблеми на хуманните 
грижи полагани от рабо-
тещите тук!

Времето доказва, че цен-
търа е нужен на хората от 
община Стралджа, защото 
тук са съчетани доброно-
мереност, съпричастие и 
съзнание за човечност!

На всички членове на 
този сплотен колектив, 
които даряват със здраве 
всички нас, хората от об-
щина Стралджа с временни 
или трайни увреждания по-
желавам дълголетие, лично 
щастие и успехи!

Мили хора, работете с 
все същата всеотдайност и 
нека Бог да ви благослови!

Мими и Димитър 
Стоянови

Благодарим Ви, мили 
хора, че ви има! Благо-
дарим ви от сърце! Вие 
помагате на всички. Под 
вашето вещо, професио-
нално ръководство, от ва-
шите сръчни ръце, болни-
те се изправят и тръгват. 
Поклон! Дълбок поклон 
за милата ви усмивка, за 
ласкавия поглед, за вашия 
професионализъм!
Йорданка Г. Николова

Изказвам искрена благо-
дарност към обслужващия 
персонал към рехабили-
тационен център за кул-
турното и професионално 
обслужване. Пожелавам 
Ви много здраве и щастие 
в живота!

Дончо Д. Коняров

В продължение на шест 
години ползваме услугите 
на центъра за рехабилита-
ция и най-вече на логопед. 
Много сме доволни от ком-
петентните  и разнообразни 
занимания  на логопеда 
и трудотерапевта. Поже-
лаваме все така да бъдат 
инициативни в работата си.

Мария  Кабакова 

Много  съм  доволна . 
Внукът  ми  се  чувства 
много по-добре откакто 
посещава вашия  център. 
Детето ползва услугите на 
логопед и трудотерапевт 
с удоволствие и това му 
помага в развитието.

Златка Жечева 

През лятната ваканция 
ходих на море с мама и 
тати. Бях много щастли-
ва. Имам шарен пояс и 
с него плувах в морето. 
Водата беше синя и то-

пла. Имаше много вълни. 
Една голяма вълна ме 
плисна и ме намокри ця-
лата. Беше много забавно 
и весело. Аз събрах мно-
го мидички от пясъка. С 

тях украсих саксийките 
на мама. Така ще си 
спомням за морето и 
топлата лятна ваканция.

Яница 
Димитрова 8 г.

Ìîåòî ëÿòî
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ОРГАНИЗАТОРИ
Първият Национален литературен конкурс „Дървото 

на живота” се организира от Община Стралджа под 
патронажа на Кмета на общината и е част от програмата 
на тържествата, посветени на празника на общината – 8 
ноември и нейния покровител Свети Архангел Миха-
ил. Той се посвещава на голямата българска поетеса 
Станка Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. в гр.Сливен и 
прекарала детството си в с.Воденичане, общ.Стралджа, 
където се намира бащиния  й дом.

ЦЕЛ
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творче-

ския потенциал на български поети и писатели, чието 
творчество носи духа на нашето време, творчество, 
търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, 
които съвремието поставя.

РЕГЛАМЕНТ
Националният конкурс „Дървото на живота” се про-

вежда  на всеки две години и се финансира от бюджета 
на Община Стралджа, дарители и други източници и 
се оповестява в печатни и електронни медии, както и в 
сайта на Община Стралджа.

Конкурсът е явен и се провежда в следните на-
правления:

- поезия – стихотворение /до три броя/
- проза – кратък разказ или есе / до три броя и 

до 5 машинописни страници/, придружени с имената на 
участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.

 
 Представените за участие в конкурса творби не 

трябва да са отличавани на други конкурси.

   Материалите за участие се приемат с препоръчана 
кореспонденция от  25 септември до 25 октомври 2012г. 
на адрес: 

8680 гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12
Община Стралджа / за Националния конкурс 

„Дървото на живота”/

   Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно 
жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо 
литературни критици, поети, писатели и представители 
на организаторите.

НАГРАДИ
   За поезия се присъждат следните награди:
- първа награда – грамота и парична награда
- втора награда – грамота и парична награда
- трета награда – грамота и парична награда
За проза се присъждат следните награди:
- първа награда – грамота и парична награда
- втора награда – грамота и парична награда
- трета награда – грамота и парична награда

Специална награда на Кмета на Общината

   На 3 ноември от 11,00 ч. в Клуба на пенсионера 
гр.Стралджа ще бъдат обявени резултатите от конкурса 
и връчени наградите на отличените участници. Авто-
рите на наградените творби ще бъдат предварително 
уведомени за откриването и връчването на наградите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   Националният конкурс  „Дървото на живота” за-
вършва с литературно четене на наградените творци.

   За справки и допълнителна информация по усло-
вията за участие в конкурса:

8680 гр.Стралджа, ул.”Хемус” 12, Община Стралджа
      За Националния конкурс „Дървото на живота”
Тел. 04761/ 64-68
e-mail – straldjainf@yahoo.com

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
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Ñòðàëäæà è ïîáåäàòà 
ïðè Ëîçåíãðàä
Продължава от мина-

лия брой
Атанас ДИМОВ
 На 6 октомври  армията 

продължава движението 
по посока на главния удар- 
Лозенград като трябва да 
намали разстоянието си 
от Първа армия  на 15 км 
тъй като тя се движи зад и 
вляво от Първа армия, за 
да не бъде забелязана от 
турското командване и за 
да може да нанесе внеза-
пен удар върху източната 
турска армия. Наближа-
вайки с.Гол.Крушево вой-
ниците чуват  топовните 
изстрели  от към Първа 
армия и ги посрещат с вик 
„Ура!”, в този момент при 
тях пристига и ген. Радко 
Димитриев , което удвоява 
мощното  „Ура!”.
На 8 октомври ген.Ди-

митриев напуска Гол.Кру-
шево /Днес в дома където 
е квартирувал е поставена 
паметна плоча./ на път за 
турската граница  където 
Първа армия води бое-
ве  на турска територия. 
На 9 октомври  турската 
армия решава да прове-
де контранастъпление и 
разбие Първа армия,  но 
неочаквано тя се сблъсква 
с частите  на Трета армия. 
Неподозиращи за нейното 
присъствие на ляво от 
фланга на Първа армия  
турските 2-ри и 3-ти елит-
ни корпуси  са разбити 
и те побягват панически 
към Лозенград. Победата е 
пълна  и това трябва да се 
използва  от Трета армия. 
Ген. Димитриев възнаме-
рява на 10 октомври  да 
продължи настъплението  
към Лозенград и на 11-ти  
да го атакува и превземе.
На 10 октомври боевете 

пламват със страшна сила 
и ожесточение още от су-
тринта и в един момент 
темпа на настъплението 
намалява и тогава ген.Ди-
митриев  извиква при себе 
си знаменосеца  на 35-ти 
пех.полк и сигналиста. 
На единия заповядва  да 
развее знамето, а на дру-
гия да подаде сигнал „В 
атака!”. Под ураганния 
артилерийски  пушечен 
огън генерала изважда 
сабята си и повежда полка 
напред под мощното „Ура! 
Напред, на нож!”…

  На 11 октомври Ло-
зенград пада. Турското 
командване не е в състоя-
ние  да скрие изплашените 
си войски и през нощта 
опразва  града и формо-
вите на крепостта  като 
оставя в ръцете на Трета 
армия военни трофеи и 
складове с имущество. В 
11,30 ч. 5-та и 6-та пехот-
ни дивизии влизат в града 
, посрещнати възторжено 
от българско и гръцко 
християнско население, а 
на ген. Димитриев влади-
ката и първенците на града 
връчват ключа на града.
След превземането на 

Лозенград войските про-
дължават да преследват 
разбития и деморализиран 
противник, но от главното 
командване  дават заповед 
да спрат настъпление-
то,  а в същия момент 
в Лозенград са открити 
документи , че Трета ар-
мия  е воювала не само  с 
2-ри и 3-ти корпус, но и 
с 1,2,3 и 16 корпус които 
разбити  панически  по-
бягват  към Люлебургас. 
Ген Димитриев съжалява  
защо е изпълнил запове-
дта  на гл.командване да 
спре преследването на 
разбитите части и им се 
даде възможност да си 
организират отбраната 
при Люлебургас и Чатал-
джанската позиция.
По повод падането на  

Лозенград в.”Дейли теле-
граф” пише: ”Превзема-
нето на Лозенград е един 
от най-големите триумфи 
каквито въобще военна-
та история познава…при 
липса на пътища българи-
те настъпват с ентусиазъм 
и вяра в победата и това 
не им попречи. Българите 
настъпиха с невероятна 
скорост”.
Митът за Одрин,  че 

може да бъде превзет само 
от немска армия се е отна-
сял точно за Лозенград-
ската крепост, но пред 
българския войник и бъл-
гарския ген. Димитриев  
това можа да стане само за 
три дни защото българина 
не отиваше да завладява  
чужди територии, а да 
освобождава своите братя-
роби и затова те положиха 
своите кости за свободата 
и величието на България .

Васил Божилов Радев е убит като 
участник в Първата световна война на 
19.09.1916 г. Мъжът на снимката вляво.

Първата жертва, която дава Страл-
джа в Балканската война е Железчо Ди-
митров Събев. Редник в Първа рота на 
29-ти Ямболски пехотен полк, включен 
в състава на  Трета армия. 

    Роден около 1878 г., участвал в ата-
ката на Лозенград. Починал от раните 
си във военната болница в с. Демиркьой 
на 13 октомври 1912 г.

Ïèñìî íà ïðàäÿäî ìè Âàñèë 
Áîæèëîâ, óáèò ïðè Îäðèí

 С поздравъ,
Тате, днесъ малко като 

останахъ свободенъ и ре-
кохъ си да ви поздравя и 
да ви питамъ какъ сте съсъ 
здравето и децата здрави 
ли са. Тодорчо пасе ли ов-
цете. Тате, какъ прекарвате 
зимата, пишете имаше ли 

зима нататъкъ. Тука има 
голяма зима. Тате, ние тука 
сме много на опасност. Од-
рина ще го зематъ съ атака 
и кой ши остане живъ не 
съ знай. Тате, наща работа 
не се знай кой ще остане 
жив. Децата един ден да 
ни останат подъ стрехите 

гланни. Тате, и парите да 
имъ дадешъ, моля ти са, 
защото само с тяхъ ши ос-
танатъ, тате. Да поздравите 
Ради от мена защото не го 
зная накаде  се намира и 
да ми пишете назатъ. Ако 
остана живъ, тате, дали ши 
имаме  животъ отъ Бога да 

съ саберемъ пакъ наедно. Тате , да 
поздравиш булката Тудора, Иванка, 
Цона и бат Митю. Тате, пакъ не се 
кахърете, Богъ е добъръ, Богъ мисли 
за нас. Тате, обрекох едно шили на 
Света Троица за курбанъ, ако си 
дойда живъ ши го харижа сред село 
и друго като не остава какво да ви 
пиша очаквам за отговор.

Твой скъп синъ Васи-
лъ Бужиловъ

22 полкъ, 2 дружина, 
8 рота
1913г.

Писмото е предоставе-
но от  Станка Парушева, 
Стралджа

НАЗАЕМ ОТ АГРО УИКЕНД: РАВНОСМЕТКАТА ОТ ГРОЗДОБЕРА НА СЕЛО

Цялото село Воденичане 
„хвана” хубавото време и тръг-
на да обере лозята. Полето до 
новата магистрала беше осеяно 
с много хора – малки и големи, 
които сръчно  порязваха набъб-
налите чепки кераца. „Такива 
добиви от 35 години не сме 
имало, радва се  чичо Петър, 
прибирали сме по 30 торби, а 
сега достигнахме  48!” Двойно 
повече набра и фамилията на 
дядо Марин. „А освен богата 
реколтата е и с чудесни качест-
ва. Вкусно, захарно грозде от 
което чудно вино ще стане!” 
сигурни са двамата братя.

 „Сушата тази година не 
даде преднина за развитие и на 
плевелите. През пролетта падна 
задоволителен дъжд, който 
даде тласък на растежа, жеги-
те по-късно спряха  всякакви 
вредители и  така са спестени  
няколко обработки и средства”, 
пояснява чичо Петър. Кой  ти 
пръска лозя без нужда! Днес 
повечето хора обраха  това, 
което им е подарила природата. 
И се радват на чисто натурално 
грозде.

Не е тайна за района, че 
голяма част от лозята са изоста-
вени. И това село, както много 
други у нас, се обезлюдява, 
нищо че е в близост до магис-
тралата. Все повече стават и 
ромите. А районът има стотици 
декари  черноземна, обработ-
ваема , поливна площ. Плюс 
малко летище, река и вечната 
надежда, че плодородните ниви 
могат да възродят  Воденичане, 
стига малкото останали да жи-
веят тук да видят потенциал, 
който да развият. Кой ще остане 
на село ако не вижда перспек-
тива? Земеделието е средство 
за оцеляване, а не нормален 
поминък за хората.

Ïðåç ïîãëåäà íà âíóöèòå

Ширата вече палува в бъч-
вите. Градусът на керацата 
надскача 20,  по-малко от оч-
акваното, но никой не рискува 
с по-късна дата на гроздобера. 
А трябваше да се поизчака, 
отчитат воденичанци.

Градусът на настроението , 
обаче, се покачва с настъпва-
нето на вечерта  когато иде ред 
на разговорките и веселбата 
край ширата.

Местната бакалия е отворена 
и след залез слънце. В нея по-
ловин село си поръчва и мляко, 
и сирене. „Преди давах млякото 
на местната мандра, която го из-
купуваше по 55 стотинки за ли-
тър и после с месеци  трябваше 
да си чакам парите.”, обяснява 
Иван. И припомня как накрая му 
продали кашкавал за 9,50 лв. за 
кило. „Какво да го правя толкова 
много, а и цената му не беше 
ниска, та го продадох в града!” 
допълва той. „Тази година се 
случи същото и казах си край ! 
Сега продавам млякото за по 80 
ст. литъра, жената прави сирене, 
което също много се търси и 
така преживяваме по-добре”, 

отчита развитието в личното 
си животновъдство  фермерът. 
Продължава да отглежда 70 
овце, има и кози и няколко 
крави. Получава субсидии, по 
30 лв. на овца, определя ги като 
достатъчни. Не мисли въобще 
за кандидатстване по еврофон-
довете. „Аз работа с държавата  
не ща да имам!”, отсича той.

Във Воденичане  всеки се 
спасява поединично. Но така 
районът няма да се развие и 
обезлюдяването няма да спре. 
Да пребори „измирането” на 
селските райони е основната 
цел на земеделското министер-
ство, на ЕС. Вижда се , обаче, 
че съществуващите механизми 
не работят. Потенциалът на ре-
гиона и любовта към истинската 
храна и хубавата природа едва 
ли ще са достатъчни , за да се 
върнат младите по селата.

Да  опитаме  домашната 
шира! Всички сме на трапезата 
и с нетърпение  очакваме да 
вкусим от сладко-резливото 
питие. „За Нова година ще пием 
от домашното вино!” сигурен е 
дядо Марин.

Ами, така е на село! Всичко е  
home made. Това вече е толкова 
ценно в града, та чак се радваме 
на тези продукти като малки 
деца, наричаме ги с нови имена 
еко, сертифицираме  био, за да 
продаваме скъпо, а те са просто 
чисто и натурално собствено 
производство! От ръцете на 
дядо, с труда на тате, с помощта 
на внуците. И за обща радост.

Не виждам и малка логика в 
тези нови фрази и  течения. Ако 
чепките са падали на земята, ако 
в ширата е попаднал и малко 
пясък, бихме счели напитката за 
мръсна?! Методът на еко и био е 
може би с по-нови  технологии, 
по-фина обработка и производ-
ство на по- чиста напитка на 
село. Истината е , че всичко 
се прави по-изкуствено , но в 
чисти лаборатории, на еднакви 
технологични потоци. В града 
сме свикнали  с тази хигиена, 
но и с другия вкус на виното 
и сиренето.

 Връщането на село няма да 
е лесно! 

АНИ ИВАНОВА,  
Воденичане
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

ÁÀË×ÈÊ ÎÍÅÌß ÏÐÅÄ ÁÀË×ÈÊ ÎÍÅÌß ÏÐÅÄ 
ÁÓÅÍÅ×ÊÈÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀÁÓÅÍÅ×ÊÈÒÅ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ

Истински фурор предизвика 
представянето на ансамбъл 
„Въжички” – Стралджа на 
тазгодишния национален фол-
клорен фестивал в Балчик. 
Многобройната публика и жу-
рито под председателството на 
Георг Краев бяха единодушни 

в присъждане първото място 
на стралджанските танцьори, 
певци и инструменталисти. 
Като фаворити в своята група те 
получиха Статуетка и парична 
награда. Като невероятен се 
отчита успехът на „Въжички” 
и в раздел „Автентични носии”. 

Представяйки /предоставена 
специално за случая от Пен-
ка Трифонова/ 150-годишна 
народна буенешка носия от 
Димка Шидерска, под звуците 
на кавалджията Добри Милев 
и дикторския текст на Виолета 
Андонова, триото накара хи-

лядното множество да замре 
омагьосано от красотата на 
багри , думи и звуци.  Ми-
ниспектакълът, който протече в 
рамките само на няколко мину-
ти, предизвика сълзи на радост, 
умиление и гордост, за да пос-
ледват овациите и заслужената 

награда – плакет и парична сума 
за стралджанци. „Това е нашият 
пореден принос за предстоящо-
то отбелязване на 120-годиш-
нината на читалище”Просвета 
1892”, споделят самодейците, 
които вече подготвят своята 
богата програма за празника.

Веднъж в годината, по Кръстовден 
време, в Първенец организират своя 
традиционен събор. Време, което съ-
бира в родните къщи хора от близо и 
далеч. И Първенец се изпълва с хора, 
които сядат край трапезите под дюлите 
и ябълките, започват разговорите за 
миналото, споделяне на живота  от  
настоящето и мечти за бъдещето. Така 
е било винаги, така продължава и днес. 

Обновеното , светло и чисто чита-
лище събра местни жители и гости, 

Èçÿâè íà ñàìîäåéöè îò 
òðåòàòà âúçðàñò
Представителни групи на пенсионерските клубове  „Дълголе-

тие” – Стралджа , Воденичане и Поляна  участваха  в   поредния 
Преглед на художествената самодейност на пенсионерските клубове 
в Ямбол. Групите  на община Стралджа   показаха своето  певческо 
майсторство и се завърнаха с грамоти. За  превоза на самодейците 
от Стралджа и  Воденичане се погрижи община Стралджа, Поляна 
пътуваха със собствен транспорт. Интересното в  тази група беше 
участието на  английското семейство  Памела и Тери Килдуф.

×èòàëèùå â ïîäãîòîâêà 
íà 120-ãîäèøíèíà
В подготовка за 120-годишният юбилей  на стралджанското чита-

лище „Просвета 1892”   читалищното настоятелство проведе своето 
заседание за утвърждаване на празниците. Съгласно предварителния 
план самодейците ще обърнат вниманието на обществеността върху  
дейността на всеки от съставите към читалището. Танцьори ,  инстру-
менталисти и хористи от ансамбъл „Въжички” готвят впечатляващ 
концерт-спектакъл, театралците  имат идея да  представят премиера 
на последната си подготвена пиеса, изненада готвят и участниците в 
състава за художествено слово. На своето заседание членовете на на-
стоятелството обсъдиха и съдържанието на доклада за годишнината, в 
който ще намерят място всички  успехи и постижения през годините, 
ще се отдаде внимание на най-активните читалищни членове.

Íà ñúáîð â Ïúðâåíåö

за да чуят кметския наместник Иван 
Дойчев. В словото си той припом-
ни интересната история на селото 
от възникването, през годините на 
робството, до Освобождението и 
днешните дни. Намери най-добрия 
начин да отдаде заслуженото за онези, 
които през далечната 1855г.започват 
изграждането на църквата, разказа 
за дългогодишното отбелязване на 
събора в осмия ден на месец май и 
смяната на празника  на 29 септември. 

Г-н Дойчев не без обяснима носталгия 
припомни организираните народни 
борби, търговията, процъфтяването 
на селото и постепенното намалява-
не на населението. Той приключи с  
пожеланието жителите на малкото 
стралджанско село  да запазят оп-
тимизма си, да бъдат живи и здрави 
, да празнуват с настроение. Гостът 
Мария Толева, зам.кмет на общината 
, поздрави присъстващите от името 
на кмета Митко Андонов. „Вие сте 
тези, които продължавате живота тук. 
И не възрастта е най-важното условие 
, за да се съхрани богатия фолклор 
на селището, интересната история, 
природата,  традициите. Както 
и желанието да го правим с обич, със 
сърце и душа.” каза тя поднасяйки  
най-искрени пожелания за здраве и 
радост.

     Празникът продължи с концерт 
на ансамбъл „Въжички”. Музикално-
танцовата програма, която поднесоха   
на сцената на читалището танцьорите, 
повдигна настроението и то преля 
навън, под звездите, където се извиха  
кръшни хора.


