
email: s_vesti@abv.bg

 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!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 24)   1. 10. 2014 ã. 

Ìèõàèë 
Ìèêîâ:
Ìèõàèë 
Ìèêîâ: „Ëÿâîòî óïðàâëåíèå „Ëÿâîòî óïðàâëåíèå 
îçíà÷àâà ñïðàâåäëèâîñò!”îçíà÷àâà ñïðàâåäëèâîñò!”

„БСП лява България ще има 
един добър резултат на изборите. И 
Ямболска област със сигурност ще 
има свой достоен принос за това!”, 
каза при посещението си в Ямбол 
Михаил Миков, според който два 
мандата за коалицията  в 31 МИР 
са напълно  постижими. Предсе-
дателят на НС на БСП  коментира 
повишението на ел.енергията, оп-
ределяйки го като необосновано:  
„Гражданите не могат да понесат 
едно ново увеличение на тока, не 
са в състояние да поемат всякакви 
други тежести.Ако това се налага, 
трябва да става разумно, баланси-
рано и справедливо. В противен 
случай хората ще излязат на ули-
цата! И ние ще бъдем с тях!” 

Като сериозен ангажимент на 
„БСП лява България” г-н Миков 
определи повишаване доходите 
на българите. „Това е водеща част 
в предизборната платформа на 
БСП!”, подчерта той. И добави 
акценти от социалната политика на 
социалистите. Гостът насочи вни-
манието и към земеделската тема. 
Според него в земеделски  райони 
като ямболския трябва  да се засили 
вниманието към преработващата 

промишленост, което ще осигури 
и допълнителна заетост. „Напра-
вихме първи стъпки в тази посока, 
но трябва това да стане държавна 
политика!”

Ìèòêî Àíäîíîâ:
„Êîãàòî ÁÑÏ å íà âëàñò  ñàìî òîãàâà ñå ãîâîðè çà  
àêòèâíà ñîöèàëíà ïîëèòèêà!”

Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: Õîðàòà îò ëèñòàòà íà „ÁÑÏ - Ëÿâà Áúëãàðèÿ“ ìîãàò äà 
çàñòàíàò ëèöå â ëèöå ñ âñåêè åäèí îò æèòåëèòå è äà ðàçãîâàðÿò ïî âñè÷êè 
ïðîáëåìè!

Êóïóâàíåòî è 
ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå å 

ïðåñòúïëåíèå!

„Äà” çà  ñïîêîéñòâèåòî 
è ñèãóðíîñòòà

„Äà ñúõðàíèì íàøèÿ 
îáù äîì!”

ñòð. 3
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Àòàíàñ Ìåðäæàíîâ: ÁÑÏ- ëÿâà 
Áúëãàðèÿ îòèâà ñ óâåðåíîñò íà 
òåçè èçáîðè, çà äà ãè ñïå÷åëè

Ако всички вие държите България като дър-
жава да се върне на принципа на развитието на 
икономиката, на пътната инфраструктура, но и на 
всичко онова, което е културна инфраструктура 
– образователна, здравната система, гласувайте и 
дайте своята подкрепа за „БСП – Лява България“.

Стремежът на кандидатите за народни пред-
ставители на 31 МИР Ямбол от „БСП - Лява Бъл-
гария“ е да се срещнем с колкото е възможно и 
най-добре с всички жители на Ямбол и областта. 
И смятам, че това е правилният път за водене 
на предизборната кампания. Не съм забелязал 
обаче представителите на другите партии по та-
къв начин да си водят предизборните кампании. 
Нещо повече - те почти изчезнаха. 

Правихме няколко пъти опити да се срещнем 
на дебати в Ямбол. Но те не се появяват, отказ-
ват, няма ги!

Аз се гордея с всички мои колеги от пре-
дизборната листа, защото са хора от града и 
региона, живеят тук, работят тук, хората ги 
познават, всички те са честни и всеотдайни. 
Хората от листата на „БСП - Лява България“ 
могат да застанат лице в лице с всеки един от 
жителите и да разговарят по всички проблеми
България като малка страна трябва да 

заложи на най-важните неща: 
Това е работа, възобновяване на 
производството и справедливо 
разпределение. На тази основа 
трябва да има бързи реформи 
в двете социални изостанали 
сфери – здравеопазване и обра-
зование. 

Който веднъж е видял краси-
вите изгреви и залези  в полето на 
стралджанската община, който е 
вдишвал въздухът на Войнишкия 
Бакаджик, който е слушал песен-
та на славеите сред житата,  не 

може да го забрави. Не може и 
да не обича този край на Бълга-
рия! С тези мисли  и очакване  
животът тук да стане по-добър 
жителите на стралджанското 
с.Войника заявиха готовността 

Ìëàäèòå õîðà íà Ñòðàëäæà- Íèå 
ñìå ñèëíèòå, áúäåùåòî ïðèíàäëåæè 
íà íàñ! Ïîáåäà ñ íîìåð 22!

Êàíäèäàòèòå ïðèçîâàâàò!

Разчитаме на вашата подкрепа, за да бъдем "за-
висими" само от вашите интереси. Тази подкрепа е 
необходима, за да отстоим и реализираме обявените 
ангажименти. Ще работим с всички прогресивни, 
патриотични и националноотговорни партии.

 
Няма да допуснем разминаване между обявената 

и реалната политика. Можем да участваме в упра-
вленска коалиция само след постигане на конкретни 
и публично оповестени условия за нея. Нашите пози-
ции и ангажименти остават в сила – на власт или в 
опозиция.

 
Ние сме на ваша страна – на страната на огромно-

то мнозинство от народа. Вашето доверие е най-ва-
жно! Дайте ни сила, за да постигнем достоен живот 
в справедлива държава!

 
Възможен е!

ÌËÀÄÎÑÒÒÀ ÈÌÀ ÏÐÅÄÈÌÑÒÂÎÒÎ ÄÀ 
ÏÎÁÅÆÄÀÂÀ

Младите хора на Стралджа и общината много пъти са доказвали какво могат и как го постигат. 
Те имат своята формула за успеха,  следват път, който вече се превръща в една добра практика.  
Това поражда  самочувствие и  гордост.

   Òå äîáðå ðàç÷åòîõà  ïîñëàíèÿòà íà ãîñòèòå îò ÁÑÏ:

    Борете се за постигане на всяка цел! Мечтайте смело! Не се плашете от трудностите, те 
каляват!

    Работете за себе си  и за обществото с енергия и дух, това облагородява!
    Обичайте себе си и родината. Това ражда самочувствие.
    Гордейте се, че сте българи!
    Помнете, че бъдещето е обозримо. То се гради от силните и смелите, на които и съдбата 

помага. Вземайте дръзки, но и мъдри решения! За да се чувствате удовлетворени от живота – 
помагайте  със сърце и с ум. Това дава щастие!

   Ние ви вярваме, ние ви обичаме, ние ще ви подкрепяме! И заедно ще вървим напред!

   ÊÚÌ ÍÀØÈÒÅ ÍÎÂÈ ÏÎÁÅÄÈ!

Âîò çà ïî-äîáúð æèâîòÂîò çà ïî-äîáúð æèâîò

си да подкрепят с бюлетина но-
мер 22 кандидатите за народни 
представители от коалиция „БСП 
лява България”.     „Заставаме 
зад умните, интелигентните, 
способните  хора у нас, които 
желаят, могат и са готови да 
възродят България!”, думите са 
на една побеляла възрастна жена, 
която  заедно с всички в залата, 
изслуша посланията на Митко 
Андонов, Катя Георгиева и Янко 
Добрев. Пак тя пожела лично да 
ги поздрави и да каже колко се 

радва, че такива хора ще имат 
шанса да работят за България. 
„ Всичкото добро към което се 
стремим няма да дойде извед-
нъж. Наясно сме колко много 
работа предстои. Но сме решени 
да се справим. Да възродим ико-
номиката, да дадем шанс на фир-
мите да се развиват, да подадем 
ръка на земеделието, да създадем 
едно полезно и общодостъпно 
здравеопазване, да подпомогнем 
образованието, да осигурим 
спокойствие и хляб на социално 

слабите…”, каза Митко Андонов 
поднасяйки благодарността си 
към войничани за доверието, 
за готовността отново да бъдат 
максимално активни на изборите 
и да постигнат най-добър резул-
тат за кандидатите на „БСП лява 
България”.  Като политолог Янко 
Добрев направи една интересна 
дисекция на времето, анализира 
поведението на политическите 
опоненти, сподели гордостта си 
от това, че „Единствено моята 
партия БСП гарантира внимание 
и грижа за народа, това ме моти-
вира да работя с всички сили и 
да бъда полезен!” В смълчаната 
зала прозвучаха особено силно 
и думите на Катя Георгиева: „ 
Искаме вашето доверие, за да 
осъществим една нова справед-
лива социална политика, за да 
върнем равновесието, стабил-
ността и спокойствието, за да 
осигурим едно възходящо раз-
витие на страната.” Посочвайки 
Митко Андонов и Янко Добрев, 
споменавайки с добри думи   
водачът Атанас Мерджанов и 

всички от листата, тя добави:  
„Аз се гордея, че  заедно с мен 
в листата на коалиция „БСП лява 
България” за 31 Ямболски МИР 
са хора достойни, амбицирани да 
работят, хора с готови решения 
за доброто на България!”           

Срещата продължи с концерт 
на самодейците от ансамбъл 
„Златен клас” Зимница, кои-
то предизвикаха множеството 
любители на фолклора от Вой-
ника да излязат на площада, да 
отпуснат сърцето и да тропнат 
обичаните народни хора. Не 
устоял на изкушението  да при-
помни младините си на хорото 
се хвана и близо 90-годишния 
дядо  Люцкан Жеков. Като дъл-
гогодишен фурнаджия, посветил 
целия живот на това да прави 
най-хубавия хляб,  той вярва, 
че България може да има добро 
бъдеще:”Ще гласувам за БСП-то, 
там е нашата сила!” каза той по-
желавайки успех на кандидатите 
за народни представители от 31 
Ямболски МИР.

Надя ЖЕЧЕВА

Êóïóâàíåòî è 
ïðîäàâàíåòî íà ãëàñîâå 

å ïðåñòúïëåíèå!
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Ìèòêî Àíäîíîâ, êàíäèäàò çà íàðîäåí ïðåäñòàâèòåë 
îò Êîàëèöèÿ „ÁÑÏ ëÿâà Áúëãàðèÿ”:

„Êîãàòî ÁÑÏ å íà âëàñò  ñàìî òîãàâà ñå 
ãîâîðè çà  àêòèâíà ñîöèàëíà ïîëèòèêà!”

Ñðåùà â Ñòðàëäæà  íà êàíäèäàòè çà íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè îò êîàëèöèÿ 
"ÁÑÏ ëÿâà Áúëãàðèÿ” ñ ïðåäñòàâèòåëè íà ïåíñèîíåðñêè êëóáîâå îò îáùèíàòà

 „Ние, хората от 
третата  въз-

раст, открито и категорично 
подкрепяме кандидатурите 
за народни представители 
от листата на коалиция 
„БСП лява България”! За-

щото това са достойни 
хора. Гордеем се с вас! Ще 
излезем и ще гласуваме за 
вас, защото знаем, че ще 
оправдаете нашето дове-
рие, ще работите така, че 
България да се развива 

напред и нагоре!”, с тези 
думи   Маринка Кондова от 
клуб „Дълголетие” Страл-
джа   изрази всеобщата 
подкрепа на приятелите 
си от пенсионерските клу-
бове в града и общината 

за  Митко Андонов и Янко 
Добрев. Поднасяйки цвете 
на всеки от тях тя внесе  
онзи дух на солидарност и 
оптимизъм от който всич-
ки имат нужда. Минути 
преди това присъстващите 
в залата възрастни хора, 
всеки от които със собст-
вен принос за развитието 
на страната, на общината 
и на града, внимателно 
изслушаха кандидатите 
от листата на „БСП лява 
България”. „Реформите се 
случват и ще продължават 
да се случват, когато БСП 
е на власт!” категоричен 
бе  младият Янко Добрев.  
„БСП винаги работи за 

по-добра икономическа 
устойчивост на страната, 
за по-голяма заетост, за 
повече доходи, за социал-
на справедливост. Вие сте 
хората, които добре знаят 
какво беше в близкото ми-

нало. Не можем да върнем 
социализма, но можем да 
работим така щото да има 
справедливост,  икономи-
ческо развитие,  демокра-
тизъм, свобода.  И да бъде 
по-добре за България!”каза  
г-н Андонов  и обърна 
внимание на постигнатото 
през последните 11 г. в 
Стралджа и общината. Той   
изрази увереността си, че 
възрастните хора могат да 
оценят усилията, могат да 
разберат значението на своя 
глас, за справедливата по-
литика на БСП. В отговор 
на въпросите той сподели 
плановете на общината за 
усвояване чрез проекти на 

още 500 хил.лв. за подобря-
ване инфраструктурата  в 
общината, обеща  укрепване  
и зазимяване на автоспир-
ката в града,  осигуряване  
почистване и ремонт на 
още улици в селищата. Г-н 

Андонов се ангажира и с 
осигуряване средства в об-
щинския бюджет за искано-
то от клуб „Диабет”тестване 
на всички ученици за ди-
абет. Даде категоричната 
си дума за ремонт през 
следващата година на де-
сния ръкав на ул.”Хемус”, 
направи подробни обясне-
ния за работата на общината 
по подготовка разкриването 
на  площадка за зимно под-
държане на АМ”Тракия”  
между Стралджа и Водени-
чане. С аплодисменти беше 
посрещната и новината, че 
общината подготвя писмо 
до Министерски съвет, в 
което категорично се по-

сочва , че  след закриване 
на СПИ  е готова да приеме  
собствеността върху базата 
само при условие, че МТСП 
разреши разкриването на 
Дом за възрастни хора в 
Стралджа. 

 „Социалната политика, 
която води БСП е най-добрия 
вариант за осигуряване необ-
ходимото спокойствие и си-
гурност на хората у нас. Ще 

продължим грижите за децата 
и майките, за младите хора, за 
социално слабите, за самотните 
и болните, за възрастните. До-
казали сме и ще продължим да 

„Äà” çà  ñïîêîéñòâèåòî è ñèãóðíîñòòà
доказваме, че БСП е единстве-
ния застъпник за доброто на 
народа. Чрез БСП ще получим 
шанс за по-добър живот.” Това 
каза на среща с хора, заети 
по  програмата „Подкрепа за 
достоен живот” в общината 
Митко Андонов, кандидат за 
народен представител от лис-
тата на „БСП лява България”. 
Думите му бяха посрещнати с 
внимание и видимо одобрение.  
„Зная, че винаги сте ме подкре-
пяли, чувствам, че и сега ще 
го направите.И ще постигнем 
това, което всички искаме – по-
добри, по-спокойни, по-сигурни 
дни, по-справедлива политика!”

Атанаска Кабакова, ръко-
водител на социален проект: 
„ Вече трети мандат работя в 
екип с Митко Андонов. Той 

успя да даде всички доказа-
телства за умението да прави 
една добра политика в полза 
на хората.  От 2007г. до сега 
реализирахме проекти за со-
циални асистенти, домашни 
помощници и лични асистенти, 
което осигури обгрижване на 
десетки потребители и работа 
за още толкова безработни. В 
тази посока ще продължим да 
работим и за напред.  Приори-
тет за общинското ръководство 
е била , е и ще бъде социалната 
политика. По тази формула  
трябва да работи и новото 
правителство, което ние ще 
изберем.  Нашият кмет е един 
достоен кандидат за народен 
представител. Убедена съм, че 
ще препотвърдим подкрепата 
си към него!”

Çà ïî-äîáúð æèâîò!
Жителите на стралджанското село Александрово 

имат твърдото  намерение отново да бъдат най-активни 
в предстоящите  избори. Не само това: да изпреварят 
всички от областта с най-висок резултат за коалиция 

„БСП лява България”. „Ще гласуваме с номер 22, за 
по-добър живот!”, изрази мнението на всички въз-
растен мъж, който заедно с останалите присъстващи 
на срещата с кандидатите за народни представители  
Митко Андонов и Янко Добрев, внимателно изслушаха  
посланията. Видимо се зарадваха на засвидетелстваното 
желание от страна на кмета Митко Андонов общинско-
то ръководство да продължава грижата и вниманието 
към селото. Предстои ремонт на местното читалище, 
ще бъдат насочени средства за подновяване на главна 
улица, вече е поправен пътят към селото, съдействие ще 
бъде оказано и за наемане от местни фирми  на повече 
безработни  от Александрово.

 „Има какво да направим заедно. Александрово е 
едно от доста отдалечените от общинския център села, 
но това не пречи да поддържаме контакти, да решаваме 
навреме най-важните проблеми, да мислим заедно за 
бъдещето!” каза в обръщението си г-н Андонов. Ръку-
вайки се с всеки от александровци той пожела да научи 
какво ги вълнува, за какво мечтаят, какви предложения 
имат, за да стане животът по-поносим и приятен. Оп-
тимистично прозвуча и изказването на младия Янко 
Добрев, който говори за всички онези добри намерения 
на БСП в изпълнение на социалната политика. „Вярва-
ме, че Александрово ще докаже своята единност. Знаем, 
че вие сте били и ще бъдете първи в гласуването  за 
БСП!” казаха на тръгване двамата кандидати за народни 
представители. 

„Äà ñúõðàíèì íàøèÿ îáù äîì!”
Призивно прозвуча желанието 

на заетите по социални програми 
в община Стралджа по време на 
срещата с кандидатите за народ-
ни представители от листата на 
коалиция „БСП лява България”. 
И като доказателство , че всич-
ките над 400 души в общината 
с осигурена работа и хляб за 
семействата много добре разби-
рат отношението на общинското 
ръководство, грижата и  желание-
то в града и общината  във всеки 
дом да има хляб, спокойствие и 
сигурност. С видима загриженост 
за намаляване на безработицата, 
за подпомагане на социално сла-
бите, за осигуряване образование 
на всички деца, за добро здраве-
опазване към присъстващите в 

залата се обърна Митко Андонов. 
За пореден път той афишира 
готовността си да работи  все 
така упорито и настойчиво за 
развитието на общината. „При 
всяка от срещите по време на 
приемните дни в общината ние 
се докосваме до множество про-
блеми, знаем всяка болка, всяка 
грижа. Г-н Андонов е доказал, че 
прави от невъзможното възмож-
но, за да помогне на всеки, за да 
удовлетвори желанията. Такава 
е нагласата на всеки от БСП. 
Получавайки вашето доверие ние 
ще работим за още по-активна 
и силна социална политика, за 
справедлива и работеща Бъл-
гария!”, добави Мария Толева, 
председател на ОбС на БСП. 

Грижата поражда доверие. 
Доверието гарантира уважение. 
През всичките 11 г. под ръковод-
ството на кмета Митко Андонов 
общината се развива възходящо, 
няма човек, който да е потър-
сил помощ и да не му е оказа-
но внимание, да не е получил 
подкрепата от която се нуждае. 

Споделяйки тези мисли хората  
пожелаха да уверят кандидатите 
за народни представители от 
листата на БСП лява България, 
че  ги подкрепят и ще гласуват 
с бюлетина номер 22: „Така ще 
гласуваме за нашето по-добро 
утре, за семействата, за децата 
си! Ще запазим нашия общ дом!”
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Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

Äåöà îò Ñòðàëäæà ôèíàëèñòè íà øîóòî  íà 
Èëèÿíà Áàëèéñêà „Ìèíè ìèñ è Ìèíè ìèñòúð”

Íàãðàäè çà íàøè òàëàíòè
Две талантливи деца от 

Стралджа взеха участие 
в палавото шоу  за мини 
мис и мини мистър на 
известната актриса Или-
яна Балийска, което се 
проведе на 20 септември   
в Националния дворец на 
децата  в  столицата. Щас-
тливците бяха чаровната 
Габриела Миткова  на 6 
г. от ЦДГ ”М. Рубенова” 
и оригиналния Никола 
Йорджев, на 4г. от ЦДГ 
”Здравец” . Преди това 
те трябваше да докажат 
на какво са способни  в 
шоуто, което се проведе  
в родния град пред актив-
на конкуренция на повече 
от 20 малчугани.
По-малко  от  месец 

имаха децата за подго-
товка, но явно това беше 
достатъчно, за да се пред-
ставят подобаващо и в 
София.
Напорист, упорит, веч-

но усмихнат Никола Йор-
джев срази съперниците 
си в първа група на шо-
уто /3-7 г./ състезавайки 
се с доста по-големи от 

него  деца. Амбициран 
да бъде един от първите 

той не само прекрасно 
изпълни народната песен 

„Хорце” в акомпанимент 
на гъдулка от любимата 

учителка Женя Петрова, 
но  победи на канадска 

борба противника – уче-
ник. Детето набра точки 
и заради прекрасната 
народна носия, с която 
го изпратиха всички от 
ЦДГ”Здравец”.
Момчето убедително 

се класира на второ място 
за което получи сребърен 
медал, грамота, плюше-
на играчка и покана за 
участие в шоуто през 
м.ноември.
Не по-малко вълнува-

що беше състезанието 
и за другата стралджан-
ска мини звезда- Габри-
ела Миткова Митева, 
възпитаник на ЦДГ”М.
Рубенова”.В състезание-
то с най-много участни-
ци- представители от 
цяла България, малката 
госпожица спечели лю-
бовта на публиката и 
доказа, че е един малък 
голям талант. Завърна се 
у дома с грамота и голя-
ма увереност в силите и 
възможностите си, готова 
да покаже това и в други 
състезания.
Браво  на  малките 

стралджански таланти!

Íå ñàìî äíåñ, íî âñåêè äåí

×åòè ñ ìåí!
Библиотеката при читалище „Просвета 1893” Страл-

джа подкрепя  кампанията, организирана от Минис-
терство на културата „Чети с мен!”.Идеята е масовото 
четене на книги да привлече общественото внимание 
върху сериозни проблем свързан с грамотността и 
четенето, да провокира обществен натиск върху инсти-
туциите и политическите сили за целенасочени усилия 
за повишаване грамотността на българските граждани, 
да съдейства за създаване на позитивно отношение към 
четенето, да насърчи разширяване на инициативите, 
свързани с четенето, като представи добри примери, 
да представи  успешни практики на родители, учители, 
библиотекари, които са запазили любовта към четенето 
у децата, да подкрепи българската литература и българ-
ските автори.

Фолклорните групи на 
пенсионерските клубове 
„Дълголетие” Стралджа, 
Воденичане, Чарда и Ире-
чеково взеха участие в  
12-я Регионален преглед 
на фолклорната и стара 
градска песен в Ямбол, 
който се проведе на 20 
септември.  Между всич-
ките близо 40 състава и 

23 индивидуални изпъл-
нители самодейците от 
стралджанско блеснаха с 
красивите си носии, ме-
лодичните стари народни 
песни и настроението.  
Всеки от колективите се 
завърна с грамота за учас-
тие, любовта на публиката  
и истинско вдъхновение за 
нови изяви.

Ñúðöàòî íàäïÿâàíå

Ëèïñâàùè âàêñèíè íå 
çàòðóäíÿâàò ïðèåìà íà äåöà 
Във връзка с информация от Министерство на 

здравеопазването от 23.09.2014 г., уведомяваме ОПЛ, 
медицински персонал на детски и учебни заведения 
и родители на деца и ученици, че липсващите в РЗИ-
Ямбол засега ваксини (четирикомпонентна и тетанус-
дифтерия) не могат да бъдат закупени в аптеките. Това в 
никакъв случай не трябва да затруднява приемането на 
деца и ученици с незавършена реимунизация. До второ 
нареждане приемът в ДЗ да се извършва със завършена 
схема на имунизация, според възрастта. 

Очаква се в най-скоро време подписване на договор 
за петкомпонентна ваксина (Пентаксим), изпълнение на 
заявките за тетанус-дифтерия (Тд), БЦЖ, Енжерикс Б, 
Приорикс, Синфлорикс и четирикомпонентна ваксина 
(Тетраксим).

Д-р Наташа Капсъзова, директор Д НЗБ

Ìàñîâè ïðîâåðêè çà 
äåòñêè ñòîë÷åòà â êîëèòå 
Родителите масово застрашават живота на собствените си деца на 

пътя. Над 70% от фаталните инциденти стават, докато детето е вътре 
в автомобила, показват данните на КАТ. Пътните полицаи затягат 
контрола и започват масови проверки за столчета и колани в колите. 
Въпреки че клипове с деца зад волана все повече заливат социалните 
мрежи, сигнали – почти липсват. От началото на годината инцидентите 
с деца са над 100. При тях над 20 деца намират смъртта си на пътя, а 
над 760 са ранени. Заради зачестилите тежки инциденти КАТ започва 
спешни проверки около училищата за столчета и колани в колите. 
Именно небрежност при обезопасяването на децата вътре в автомо-
билите най-често води до тежки инциденти. Правилното място за 
децата под 12 години е специално столче на задната седалка. Всеки път, 
когато тръгва на път със сина си Тео, експертът по пътна безопасност 
Владимир Тодоров предварително обезопасява автомобила. "Дори и 
при движение в градска среда или с 30 километра в час, при едно рязко 
спиране детето ще се нарани и спестяването на тази седалка може да 
доведе до тежки увреждания на детето", категоричен е той. За да е 
максимално защитен в колата Тео, баща му спазва всички изисквания. 
Детската седалка не трябва да е зад шофьора, а диагонално на него, 
седалката трябва да е закрепена към задната седалка на автомобила и 
самостоятелните колани на седалката са важни, предпазват детето да 
не се нарани", добавя Владимир. "Масово обаче тези правила не се 
спазват. И равносметката го показва, че само от началото на годината 22 
деца намират смъртта си на пътя и така една класна стая остава празна. 
Затова и контролът се затяга. Пътните полицаи ще дебнат родителите 
около училищата и ще проверяват автомобилите за столчета и колани.

Пътните полицаи ще следят и за деца на мотори, а нарушителите 
ще се глобяват с едва 50 лева.

Средствата, заделяни за об-
щопрактикуващите лекари в 
България, да се повишат до 
8% от общия бюджет за здрав-
ноосигурителни плащания на 
Здравната каса. Това поискаха 
от Сдружението на общопрак-
тикуващите лекари у нас, като 
уточниха, че за тази година пър-
вичната извънболнична помощ 
е била финансирана едва със 
7,1 % от общите пари на касата.

Позовавайки се на доклад за 
състоянието на здравеопазване-

то, изготвен от Световната бан-
ка, от сдружението посочват, че 
още през 2008 година в 15 евро-
пейски държави финансирането 
на общопрактикуващите лекари 
е представлявало 25% или ¼ от 
общия бюджет за здраве.

При нас освен, че този про-
цент е четири пъти по-нисък, 
през последните години се 
наблюдавала трайна тенденция 
към неговото намаляване, твър-
дят от организацията. За сметка 
на това непрекъснато се увели-

Èñêàò óâåëè÷àâàíå íà ñðåäñòâàòà çà ëè÷íèòå ëåêàðè
чавали средствата, които дър-
жавата заделяла за болниците.

От сдружението на общо-
практикуващите  лекари  са 
категорични, че постоянно-
то намаляване на средствата, 

предвидени за джипитата, било 
в явно противоречие както с 
европейските практики, така и 
с приетата Национална здравна 
стратегия за следващите шест 
години.
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Øåñò äåñåòèëåòèÿ æèâîò â Ñòðàëäæà èëè

Ñèðìà- Ìàêåäîíêàòà, 
êîÿòî ñå âëþáè â Òðàêèÿ
Ïðàâíó÷êàòà íà âîéâîäàòà Èëèÿ Êúð÷îâàëèÿòà  
å èçðàñíàëà â äîì, êúäåòî ñå ñúáèðàëè ÷åòíèöè-

òå íà ßâîðîâ, ïðîâåæäàíè ñà ñðåùèòå èì ñ Êúð÷î-
âàëèÿòà, ÷åñò ãîñò áèë è ñàìèÿ Ãîöå Äåë÷åâ

За 60-те години прека-
рани в Стралджа Сирма 
Кръстева Тодорова научи-
ла едно: че никога няма да 
стане коренячка страл-
джанка, че ще си остане 
македонката, пристана-
ла на стралджанец. Този 
топъл югоизточен край, 
обаче й ляга на сърцето  
още с първата крачка на 
стралджанска земя. А 
любовта към избраника е 
достатъчно силна, за да 
я прави щастлива, силна 
и  уверена през всичките 
тези години.

Родена на 27 август 
1935г. в санданското село 
Петрово Сирма Кръстева 
е с хайдушко потекло. Тя 
е правнучка на войводата 
дядо Илия Кърчовалията. 

Наследница е на този си-
лен войводски дух, който я 
поддържа  и я прави силна.

Връщайки се назад във 
времето като  днес  Сирма 
си спомня деня на увол-
нението на 31 набор, же-
нитбата с любимия Тодор. 
„Натовариха ни на камион 
с приятелката ми, стигнах-
ме до Кулата, за да се качим 
на влака …към желания 
щастлив семеен живот. 
Мъжете, служили цели три 
години на родината, поемат 
към родния край  с песен. 
„А ние дори не знаехме 
къде отиваме! Но любовта 
ни беше пътеводител”. В 
София  стралджанската 
група пристига с огромна 
еуфория. „ Моят Тошко 
, Съби Добрев, Атанас 
Кавалджиев, Ради Дер-

менджиев, Слав Драголов, 
Пеню Андонов, Георги 
Нойиванов, Жечко Зла-
тев, Воршил от Лозенец, 
Георги от Атолово, Райно 
от Трапоклово  бяха все 
заедно. На мен не даваха 
да нося нищо. Пристиг-
нахме на гара Стралджа, 
а там роднините чакат с 
волски каруци да посре-
щат македонската булка 
и всички ме прегръщат с 
„Добре дошла!”. Усмих-
вах се и връщах поздрава 
с „Добре заварили!”. До 
днес запазих най-топли 
чувства към всичките тези 
момчета-другари на моя 
Тошко, чувствах ги като 
братя, разчитах на тях, 
вярвах им.”

Сирма разказва увле-
кателно за устройването 
си на работа в Стралджа. 
За труда в зеленчукова-
та градина, за помощта 
оказвана на младата жена 
от стралджанки. „От Дан-
чето Саллакова научих 
стралджанските народни 
песни. Много мила беше 
и кака Иванка, която ме 

развеждаше по улиците, 
за да ми покаже коя жена 
къде живее. Баба Желка 
пък все споделяше какво е 
сготвила. Няма да забравя 
нейната бисквитена торта. 
Това бяха моите майки и 
лели. Благодаря на Бога, 
че ме събра с такива хора! 
Ами дядо Едрьо, който 
ашладисваше с такова май-
сторство дивачки сливи 
и дюли, бучеше лозови 
пръчки с пожелание да 
плодят, учеше ни как се 
гради къща… 

Тези мои мили прияте-
ли, като издигнахме нашия 
дом, купили едно сервизче 
дървено за сол, захар, за 
вилици и лъжици и ни 
гостуваха. Кака Иванка 
като прекрачи прага пръс-
на шепа стотинки и току 
благослови „Тази къща 
никога да не остава без 
пари!”. Развълнувана ги 
черпих с моя торта. На 
всички празници бяхме 
все заедно. И цвекло сме 
вадили, и домати сме брали 
на полето, рекорди поста-
вяхме, награди печелихме, 

и много се уважавахме. 
По екскурзии ходихме  в 
Русе, Девня, В.Търново, 
Пловдив, на Рилския ма-
настир… Прекрасен живот 
живяхме! Не мога да забра-
вя бай Митю, който като 
седнем да обядваме все  
ще каже:”Ела, Сирме, при 
мене!” Кака Люцка  пък все 
ме поучаваше , че труда с 
почивка трябва  да върви…

Нямам думи за всичките 
тези мъже и жени! За тези 
мили стралджанци, които 
обичам! Всички са покой-
ници. Бог да ги прости! Те 
осмислиха живота ми, те 
ми даваха силата да вървя 
напред, те ме зареждаха 
с обич и вяра. Заради тях 
останах влюбена в Страл-
джа. Искам да спомена, 
че от бай Руси Сапунаров 
научих много за песните 
български. Чувствах се 
полезна с участието в чи-
талищната дейност, а сега  
дните ми са пълни и щаст-
ливи с  приятелите от клуб 
„Дълголетие”.  Сърцето ми 
е тука! Макар , че местните 
хора ми даваха да разбера, 

че винаги аз съм „жената 
отдалеко”. Аз  с държание-
то си, с обичта си винаги 
съм искала да отговоря , 
че кръвта е тази, която ни 
определя като човеци. Оби-
чам всички хора!...” 

Топлите й очи потъват 
във влага, но усмивката 
е все същата, а от уста-
та й – само благи думи, 
за всеки. Любовта към 
Пирина Сирма подхранва 
със своите любими песни 
„Черни горо, черни сестро” 
и „Море сокол пие”. Всяка 
нощ преди да заспи  пред 
очите й са планинските 
върхове, боровете, билките 
на санданския край. Ако се 
появява болка гледа да я по-
туши с тракийските песни. 
И така цели 60 г.

Сирма Тодорова се радва 
на дъщеря, зет и две внучки 
за които казва”Златни деца 
имам!”

Жива  и  здрава  да  е 
стралджанската македонка! 
И все така да дава пример 
как с любов и вяра трябва 
да се живее. 

Надя ЖЕЧЕВА

Д е с е т 
щастливи  
дами  от-
белязаха 
своя рож-
ден ден с 
приятели-
те от пен-
с и о н е р -
ски клуб 
„Дъл го -
л е т и е ” . 
Традици-
ята за съз-
даване на 
тържест-
в е н о с т 
беше спа-
зена както 
с топлите поздрави-
телни слова, така и с 
подаръците, цветята, 
пожеланията, танците 
и песните. 
На особена почит 

се радваше достолеп-
ната Сирма Тодорова, 
македонката, която се 
влюби в Тракия, же-
ната, в чиито вени 
хайдушка кръв тече и 
всяко произнасяне на 
думата „България!” я 
кара да забрави годи-
ните си и да се изправя 
гордо. За нея беше 
песента „Македонско 
девойче”, която трогна 
мнозина. Топли при-
ветствени думи бяха 

отправени към чаров-
ната и вечно усмихната 
Любка Александрова, 
една слънчева и лъче-
зарна жена, която под-
хранва оптимизма на 
всички. Шегаджийката 
Руска Балтова  отново 
превърна всичко в ня-
какъв спектакъл на ра-
достта. Димка Халаче-
ва изненада за пореден 
път всички със своята 
торта-великан. Минка 
Балтова, Янка Атана-
сова, Стойка Христова, 
Мария Мирчева, Генка 
Мечева, Веса Пашова 
– всяка от тези енергич-
ни, добри и мили жени 
дадоха своя принос за 

богатата  трапеза 
само  с  домашни 
мезета и сладкиши, 
за настроението и 
радостта от колек-
тивизма. Всяка от 
тях има на какво 
да научи младите 
и няма да се поко-
лебае да протегне 
ръка за помощ. Това 
са хора истински 
носители на бъл-
гарски добродетели 
и отбелязването на 
рождените дни е 
малък повод за бла-
годарност. Честит 
рожден ден! Бъдете 
здрави, усмихнати 
и щастливи! 

Ïðàçíóâàìå çàåäíî!
Предложения за изграждане на три нови 

военни паметника са постъпили от общи-
ните в Областна администрация Ямбол. В 
същото време 35 от вече съществуващите 
паметници в Ямболска област имат нужда 
от ремонт. Това стана ясно от провелото се 
заседание на Областната комисия „Военни 
паметници”.

Предложения за издигане на нови памет-
ници са постъпили от общините „Тунджа” 
и Болярово. В с. Козарево, по инициатива 
на кметския съвет, се предвижда да бъде 
изграден паметник на загиналите във 
войните 11 козаревци, а в с.Чарган пред-
ложението е за паметник на загиналите във 
войните над 43 местни жители. От община 
Болярово предлагат в местността „Убитите 
войници” да се изгради паметник с имената 
на загиналите там 19 войника. Те са убити 
на 15 юли 1913 г., при нашествие на турска 
конница в с.Странджа.

Предложенията на общините за нови 
военни паметници, както и списъка с 
паметниците, за които е нужен ремонт, 
ще бъдат изпратени в Министерство на 
отбраната, след като бъдат подкрепени с 
количествено-стойностни сметки, решиха 
на заседанието членовете на Комисията.

До 3 октомври общините трябва да 
изпратят и по едно свое предложение 
за тържествено честване на юбилейната 
100-годишнина от участието на България 
в Първата световна война, за да може 
мероприятията да бъдат включени в На-
ционалния план на шествията за 2015 г.

Инициативите за изграждане и ремонт 
на паметници и тържествени чествания, 
е във връзка със създадения на нацио-
нално ниво Комитет за отбелязване на 

35 âîåííè ïàìåòíèêà â ÿìáîëñêî ñå ðóøàò

100 г. от Първата световна 
война и участието на Бъл-
гария в нея (2014-2018). 
Комитетът бе създаден с 
Решение на Министерски 

съвет №449/3.07.2014 г., а 
сред неговите членове е и 
областният управител на 
област Ямбол инж. Николай 
Пенев.
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Заместник областният управител и заместник-председател 
на Щаба за координация Иван Иванов призова за безкомпромисен 
контрол и навременни превантивни мерки от страна на общините

Îòíîâî çàïî÷âà 
ðàáîòà ïî êîðåêöèÿòà 
íà ðåêà Ìàðàø

Ïî ïëàí ñòðîèòåëñòâîòî òðÿáâà äà çàïî÷íå îòíîâî 
ïðåç ìåñåö îêòîìâðè è äà ïðèêëþ÷è ïðåç 2015 ã.

Всички язовири на тери-
торията на област Ямбол се 
наблюдават и се поддържат с 
достатъчно свободен обем, за 
да поемат евентуални високи 
води. Това стана ясно на по-
следното заседание на Щаба за 
координация на неотложните 
аварийно-възстановителни 
работи при бедствия и аварии, 
свикано от областния управи-
тел инж. Николай Пенев.

Доклади относно състоя-
нието на потенциално опасни-
те водни обекти представиха 
на заседанието представители 
на общините от Ямболска 
област и на „Напоителни сис-
теми” ЕАД – клон Средна 
Тунджа.

Четирите язовира, стопа-
нисвани от държавата чрез 
„Напоителни системи”, са 
технически изправни, а нивото 
им се поддържа достатъчно 
ниско, съобщи инж. Стоян 
Стоянов – ръководител ХТР 
Ямбол клон Средна Тунджа. 
Язовир Малко Шарково е пъ-
лен на 60% от общия си воден 
обем, язовир „Кирилово” – на 
30%, язовир „Двата чучура”- 
на 10%, а язовир „Овчи кла-
денец” за момента е източен 
и ще остане така до началото 
на зимния сезон.

В момента се почиства 
коритото на р. Поповска от 
дървета, храсти и наноси, след 
което предстои почистване и 

на корекцията на р. Калница.
От месец юли са възста-

новени строително-монтаж-
ните работи по корекцията на 
р. Мочурица. Към момента 
е извършено почистване на 
растителност, премахване на 
хумусен хоризонт, надзижда-
не на предпазни диги и др., а 
работата по обекта трябва да 
приключи до края на 2015 г.

Очаква се да бъдат въз-
становени и дейностите по 
корекцията на р. Мараш. По 
план строителството трябва 
да започне отново през месец 
октомври и да приключи през 
2015 г.

Представители на общи-
ните също информираха за 

състоянието на потенциално 
опасните водни обекти на 
своите територии, както и 
предприетите мерки за при-
веждането им в техническа 
изправност там, където са 
констатирани проблеми.

След представяне на до-
кладите, заместник областният 
управител и заместник-предсе-
дател на Щаба за координация 
Иван Иванов призова за безком-
промисен контрол и навременни 
превантивни мерки от страна на 
общините, които стопанисват 27 
от общо 31 потенциално опасни 
водни обекти в Ямболска област.

„Потенциално опасни водни 
обекти са тези язовири, чие-
то разположение при форсма-

жорни обстоятелства създава 
опасност за населени места и 
инфраструктурни обекти. Това, 
че даден обект е класифициран 
като такъв не означава, че той 
е в неизправно техническо или 
експлоатационно състояние”, 
отново поясни г-н Иванов.

В края на заседанието пред-
ставители на ОУ „Пожарна 
безопасност и защита на населе-
нието” изнесоха инструктаж за 
дейността на отговорните орга-
ни, в случай, че бъде приведен 
в действие Областния план за 
бедствия и аварии.

Îáó÷åíèå çà èçðàñòâàíå â êàðèåðàòà
Представители на об-

щина Стралджа взеха 
участие в обучение за 
израстване в кариерата 
организирано от Кари-
ерен център – Ямбол 
при Българска търгов-
ско-промишлена палата, 
бенефициент по проце-
дура „Повишаване гъв-
кавостта и ефективността 
на пазара на труда чрез 
активни действия на со-
циалните партньори”, с 
финансовата подкрепа 
на Оперативна програма 
„Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансира-
на от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. Обучението беше по проект „Повишаване на 
обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудоправните  и оси-
гурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”, по договор 
BG051РО001-2.1.07 и обединение „Кариери” с предмет „Създаване на центрове за 
кариерно развитие при БТПП и регионалните  търговско-промишлени палати / камари 
в системата на БТПП.

Съгласно програмата участниците в обучението  изслушаха лекции на тема „Какво е 
кариерното консултиране?”, „Избор на кариера, стратегия, цели”, „Профил на заетото 
лице – самоанализ и възможности” и др. Споделяйки ползата от семинара предста-
вителите на община Стралджа посочиха като особено интересни и темите свързани 
с различните генерации на работното място, техники за мотивация, учене през целия 
живот- концепция и програми. Във време на активна конкуренция важно значение 
имат уменията за поведение по време на интервю, презентиране  на качествата за 
напредване в кариерата. Тези моменти не бяха убегнати от вниманието на лекторите 
, които компетентно представиха видовете интервюта и тяхната специфика, подходи 
за определяне на силните страни на кандидатите. Интересен беше диалогът и по под-
готовката на CV, мотивационно писмо и препоръки. Обучението беше съпътствано 
от попълване на тест за самооценка, анализ и дискусия.

Центърът за кариерно развитие Ямбол съществува от м.юни 2014г. От него могат 
да се възползват както заети лица търсещи кариерно израстване, така и работодате-
ли предлагащи свободни позиции и кариерни възможности.  Центърът за кариерно 
развитие предлага възможности за кариерно ориентиране и израстване, както и про-
фесионална реализация на заети лица, ежедневно проучване на свободни позиции от 
страна на работодатели и кариерни възможности, консултиране на заети лица, тър-
сещи възможности за кариерно израстване, ориентирайки ги в наличните свободни 
позиции – как да си напишеш CV, мотивационно писмо, как да се държиш по време 
на интервю, дрескод и всичко необходимо.

Към проекта е създадена и електронна платформа Виртуална социална академия, 
където съществува модул кариерно развитие. В него се въвеждат и поддържат база 
данни за работодатели, които предлагат свободни позиции и заети лица търсещи 
кариерно развитие.
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Äþëÿòà – âèòàìííà 
áîìáà ïðåç åñåíòà

В сезона на дюлите решихме да ви разкажем малко 
повече за този плод с тръпчив вкус. Макар повечето хора 
да недолюбват дюлята, тя е витаминна бомба.

Какво не знаем за дюлята?
Дюлята е ниско дърво или храст, което у нас цъфти 

през април-май. Плодовете са добре узрели през септем-
ври-октоври. Възможно е в по-топлите райони дюлите 
да узреят дори по-рано.

Родината на дюлята са областите около Кавказ и 
северните части на Иран. През VI-VII век дюлята е 
пренесена в южните части на Европа – Елада, Рим и 
Тракийската област. Днес дюли се отглеждат предимно 
на Балканския полуостров, както и някои части на Азия 
и САЩ.
Õðàíèòåëíè êà÷åñòâà íà äþëÿòà
Дюлята е витаминна бомба. Съдържа витамини А, 

С, Е, В1, В2, В6 и РР. Семената на дюлята съдържат 
фруктоза, глюкоза, калий, калций, фосфор и мед. Вни-
мавайте с тях обаче. От семките на дюлята можете да 
си сварите лечебна отвара, но не трябва да ги смачква-
те. Вътрешната част на семената на дюлята съдържат 
отровното вещество гликозид амигдалин.

Макар да не е популярна в диетите, в 100г дюля има 
57 ccal.
Äþëÿòà â íàðîäíàòà ìåäèöèíà
Дюлята се използва широко в народната медицина. 

Прясно изцеденият сок от добре узрели дюли има про-
тивовъзпалително действие. Добре е към чашата фреш 
от дюля да добавите лъжичка мед, за да е по-вкусно и 
по-полезно.
Ïå÷åíèòå äþëè ñà èäåàëíî ñðåäñòâî 
ñðåùó ïîâðúùàíå.
Смята се, че отварата от листа на дюля помага за 

справяне с астматичните пристъпи. 10 листа се запарват 
в половин литър вода. Отварата се пие 3 пъти на ден 
преди хранене. 

Ако имате гастрит, народната медицина препоръчва 
отвара от семки на дюля. Важно е семките да останат 
цели, за да не се отдели отровният гликозид амигдалин. 
Пие се по половин чашка от отварата след хранене.

Дюлята може да ви помогне и при по-леки изгаряния. 
С отвара от листа на дюля намажете изгореното място 
с памуче. Повтаряйте процедурата до 10 пъти на ден.

Преди години мъхът от дюлите се е използвал при 
порязване. Според народната медицина, ако наложите 
от мъха на раната, кръвта ще спре веднага.

Легендите разказват, че дюлята помага за плодови-
тостта на мъжете и жените. Според стар обичай е Елада, 
младоженците трябвало да хапнат парченце дюля.

Внимавайте с дюлите. Те са добър вариант като част 
от плодовата диета. Не бива обаче да прекалявате с тях. 
В голямо количество суровите дюли имат затягащ ефект. 
Комбинирайте ги с плодове, които имат разхлабващ 
ефект - например диетата с тиква. Така ще постигнете 
баланс.

 И Вие ли сте от много-
то хора, които имат болки 
в гърба и краката или пък 
някой Ваш близък страда 
от това? Може би имаме 
решение на проблема. За 
да се справят с тези болки 
в гърба и краката, бабите 
са прибягвали до сушени-
те плодове.
Този народен лек обе-

щава положителни резул-
тати само след няколко 
дни прием, така че защо да 
не се опита? За по-малко 
от два месеца може да се 
очаква и пълно лечение, 
ако болките са причинени 
от прекомерно седене.
Рецептата е проста. 

Всяка вечер преди ля-

гане, в рамките на един 
до два месеца трябва да 
ядете 1 суха смокиня, 1 
суха кайсия и 5 сушени 
сливи. Тези плодове съ-
държат вещества, които 
водят до възстановяване 
на тъканта, заздравяват я 
и укрепват.
Всеки плод отделно 

съдържа някои елемен-
ти и вещества, а тяхната 
комбинация дава добри 
резултати. Струва си да се 
опита, нали?
Учени от Университета 

във Флорида изследват 
положителното влияние 
на сушените сливи върху 
остеопорозата.

"През моята кариера 

×óäîäååí íàðîäåí ëåê çà áîëêè â ãúðáà è êðàêàòà
Áîëêèòå â ãúðáà è êðàêàòà îáèêíîâåíî ñå ïîÿâÿâàò îò ïðåêàëåíî äúëãîòî ñåäåíå èëè îò 
òåæêè ôèçè÷åñêè óñèëèÿ

съм тествал множество 
плодове, включително 
смокини, фурми, ягоди 
и стафиди, и нито едни 
от тях не доведе до тол-
кова добър ефект върху 
костната плътност, както 

сушените сливи. Всички 
плодове и зеленчуци имат 
положителен ефект по 
отношение на храненето, 
но от гледна точка на здра-
вето на костите, този плод 
е изключителен.

Íà ïðàãà íà åñåíòà - 
íàïðàâåòå íåùî çà ñåáå ñè!

Тъжната хладна и влажна 
есен е на прага ни, а това оз-
начава, че настъпва времето на 
"сезонните" настинки и обо-
стрянето на някои хронични 
заболявания. За да поддържате 
здравето си на добро ниво и 
за да избегнете депресивните 
състояния, в които изпадат 
повечето от нас, е необходимо 
незабавно да вземете мерки за 
подсилване на имунитета си. 
Предвид факта, че времето на 
плодово-зеленчуковото изо-
билие отшумява, тази задача 
може и да се окаже не толкова 
лесна. Нека видим кои проду-
кти помагат за укрепване на 
организма и в същото време са 
подходящи за поддържането 
на стройна фигура.

На първо място това са 
рибата и морските продукти, 
които са богати на белтъчини, 
полиненаситени мастни ки-
селини и йод. Препоръчва се 
консумацията на такива ястия 
1 - 2 пъти седмично. Друг 
вариант е да приемате рибено 
масло на капсули, което може 

да намерите във всяка аптека.
Киселомлечни продукти, 

съдържащи живи бифидо 
бактерии, които са полезни 
по всяко време на годината, 
но най-вече през есента. Тях-
ната редовна употреба дава 
възможност не само да се 
избегне появата на дисбак-
териоза, но и да се укрепи 
имунитетът като цяло. Затова 
по-често си купувайте "живи" 
кисели млека, кефир и други 
нискомаслени киселомлечни 
продукти.

Ежедневното меню трябва 
да включва и храни с високо 
съдържание на фибри. Това са: 
пълнозърнест хляб (ръжен, с 
трици), тиквени семки, ядки(в 
които има също и много рас-
тителни мазнини). Не забра-
вяйте за зърнените култури: 
яжте повече каши, приготвени 
от елда, овесени ядки, пше-
ница и други. Пресните яйца 
се отразяват изключително 
благоприятно върху имунна-
та защита на организма. С 
особена диетична стойност се 

отличават пъдпъдъчите, чиято 
консумация се препоръчва от 
специалистите (по 4 - 5 суро-
ви яйца де изпиват сутрин на 
гладно).

Есенната диета трябва да 
включва растителни мазнини, 
затова по-често овкусявайте 
салатите със зехтин и лимо-
нов сок.

За да избегнете авитами-
ноза, наблегнете на сезонните 
плодове и зеленчуци. Дори 
в разгара на есента може да 
се намерят ябълки и сливи, 
зърнастец и офика, а в някои 
райони - дини и пъпеши. 
Всички тези продукти ще 
обогатят организма с витами-
ни А, С, Е и с необходимите 
микроелементи. Освен това, 
те са и мощни антиоксиданти.

Обърнете внимание на 
шипката- чаят и настоят от нея 
са буквално напоени с вита-
мини. Не по-малко полезни са 
лимоните- истинско находище 
на витамин С, без което не 
може да минете през есента. 
Не забравяйте пчелните про-
дукти мед и прополис. Медът 
може да замести захарта в 
много ястия и напитки, така 
ще подсилите организма си. А 
топлото мляко с мед успокоява 
нервната система и "прогонва" 
депресията.

В преследване на здраво-

словни ястия, не пренебрег-
вайте напитките. Фрешовете 
и висококачествените сокове 
помагат в борбата с авитами-
нозата и повишават защитните 
сили на тялото. Старайте се да 
изпивате достатъчно количе-
ство течности всеки ден - не 
по-малко от 1,5 литра.

И така, да обобщим: рибе-
но масло, млечни продукти с 
живи бактерии, зърнени каши, 
ябълки, шипка и мед.

Освен всичко казано дотук, 
през есента е добре да си 
приемат и специални вита-
минни комплекси, които да 
компенсират недостига на 
естествени витамини и мине-
рали в организма.

Трябва да споменем също, 
че есенно-зимният период не 
е от най-подходящите за про-
веждането на диетични екс-
перименти върху себе си. Ако 
желанието ви е да отслабнете 
с над 5 килограма, то по-добре 
оставете тази мисия за проле-
тта, защото ограниченията в 
храненето в този момент може 
да доведат до катастрофален 
дефицит на жизненоважни за 
организма вещества. И тогава 
ще се окажете безсилни пред 
вирусите. Ако все пак реши-
те да се подложите на диета 
през тези месеци от годината, 
старайте се да консумирате 

обезмаслени или нискомасле-
ни продукти, изключете от 
менюто си храни, приготвени 
от тесто с мая, сладките изку-
шения. Вместо тях приемайте 
обезмаслени сирена, риба, 
млечни продукти и каши.

Правилните подход и съ-

ставяне на диета за подсил-
ване на имунитета ще дадат 
възможност на организма ви 
да се противопостави твърдо 
на простудните заболявания 
и депресии, съпровождащи 
за някои пъстрата, за други 
сивата есен.
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