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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

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

ÎáÑ – Ñòðàëäæà 
â ïîäêðåïà íà 
ïðîåêòè

  Ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà -  8 íîåìâðè, Àðõàíãåëîâäåí   Ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà -  8 íîåìâðè, Àðõàíãåëîâäåí 

Êðàñèâ è áîãàò êàòî åñåíòàÊðàñèâ è áîãàò êàòî åñåíòà

 Àêöåíòèòå - 200-ãîäèíè îò çàñåëâàíå íà Çèìíèöà è 120 ãîäèíè ÷èòàëèùå 
"Ïðîñâåòà-1892”-Ñòðàëäæà

Кат о 
ч е 
л и 

повлияни от 
богатството 
и красотата 
на  е с ента , 
празничните 
дни в община 

Стралджа, посветени на 8 но-
ември, Архангеловден, бяха   
толкова много, интересни и 
разнообразни и  донесоха  
истинско настроение както 
за жителите на общинския 
център, така и за всяко от 
селата. Предвидените в про-
грамата повече от 50 прояви  

наложиха един ударен  темп 
на работа  за служителите от 
общината, за читалищните 
дейци, за представителите 
на НПО, спортни клубове, 
училища… Кулминацията  
бе на 8 ноември,  празник и 
на 155- годишния храм „Св.
Архангел Михаил”.

Особено вълнуващи, за-
помнящи се бяха  търже-
ствата в Зимница, посве-
тени на 200-годишнината 
от заселване на селото. На 
Димитровден, празник и на 
местната църква, жителите 
на най-голямото село в об-
щината проследиха разви-

тието на селището с богата   
фотоизложба, организираха 
богат концерт с участието 
на ансамбъл „Златен клас”, 
празнуваха от сърце.  

Продължава на стр. 4
Как протече празника на 

8 ноември, четете на стр. 8

Ïîìîù  â 
äîìà

Ãîðäè ïàçèòåëè 
íà áúëãàðñêèÿ 
äóõ
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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

Ïîìîù  â äîìà
Едва 7 на сто от хората с трайни увреждания в Ямболска об-

ласт получават помощ от личен асистент. В областта с над 90 
процента намалена работоспособност за близо 4000 души.
Независимо от огромния интерес към двете национални програ-

ми, които осигуряват помощ на хората с увреждания, в ямболско 
само 250 имат лични асистенти. Необходимостта от социалните 
услуги ще продължи да нараства, прогнозират от Агенцията за 
социално подпомагане. Само в ямболско хората с различна степен 
на увреждания са над 10 600. От тях увредените между 50 и 70 
процента близо 6 000. Най-уязвимите, с над 90 на сто трайни 
увреждания с право на чужда помощ  са повече от 2400 души.

 „Звена към ДСП в Община 
Стралджа” е новият проект по 
процедура „Помощ в дома” на 

Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси”, по който 
ще работи общината. Кметът на 

общината Митко Андонов  полу-
чи покана за 19 ноември когато в 
присъствието на премиера Бойко 
Борисов ще стане  официалното 
връчване на договорите за пре-
доставяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по процедурата.

Чрез него ще се разшири 
дейността на съществуващите 
Домашни социални патронажи 

в Стралджа и селата Войника и 
Каменец. Целта е да се подобри 
качеството на живот за хората с 
увреждания и самотните възраст-
ни  чрез насърчаване на соци-
алната политика за осигуряване 
на качествена грижа в домашна 
среда и възможност за независим 
начин на живот чрез предоставя-
не на почасови социални услуги 

по процедурата „Помощ в дома”. 
Заедно с това  проектът ще осигу-
ри повишаване професионалните 
качества  и мотивация на преките 
доставчици на услугите чрез обу-
чения, супервизия, консултации. 
Една от подцелите е и повиша-
ване икономическия потенциал 
на лицата и техните семейства 
за преодоляване на бедността за 
безработните лица.

Продължителността на проек-
та е 16 месеца, общата стойност 
– 187 886.20 лв.  Услугите ще се 
предоставян от 36 доставчици 
на почасови социални услуги, 
които ще обслужват най- малко 
по двама потребители. Достав-
чиците ще са безработни в тру-
доспособна възраст, които не са 
придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или 
професионална пенсия за ранно 
пенсиониране. 

Äàíú÷íèòå ðàçêðèõà Äàíú÷íèòå ðàçêðèõà 
èçìàìè çà íàä 5 ìëí. ëåâàèçìàìè çà íàä 5 ìëí. ëåâà
Измами за над 5 ми-

лиона  лева разкриха 
ямболските ревизори. 
Повече от 4 милиона 
лева са допълнително ус-
тановените задължения 
за данък върху добаве-
ната стойност. Опитите 
за укриване на здравни 
осигуровки  са за близо 
28 хиляди лева.
Досега през годината са извършени 90 ревизии, като в  55 

от проверките са разкрити измами за над 10 хиляди лева. 
Най- много – 25 ревизионни акта ямболските инспектори 

по приходите са съставили в рисковия за областта сектор 
„Строителство”. Фирми от тоя бранш са ощетили бюджета с 
близо 2 милиона лева. Големи са и измамите в сектор „Тър-
говия”, където са  укрити повече от милион и 700 хиляди 
лева. Във втория рисков сектор –Производство и търговия 
със зърнени култури са укрити малко над 36 хиляди лева. В 
този сектор проверките през лятото са извършени , съвместно 
с Националната служба по зърното и фуражите, Икономическа 
полиция и Министерство на транспорта, като контролните 
действия на екипите са целели установяване  произхода на 
зърното, инвентаризацията на  наличните количества и съх-
ранението на новата реколта, както и наличие на документи 
за произхода и експорта. 

Само 8 разрешителни за стро-
еж на жилищни сгради са издали 
администрациите в Ямболско 
през третото тримесечие на 
годината. За друг тип сгради са 
издадени 35 разрешителни. В 
осемте жилищни сгради ще има 
по едно жилище, а общата раз-
гърната площ е 1800 кв. метра.  
През третото тримесечие на 2012 
г. на територията на областта е за-
почнал строежът на 11 жилищни 
сгради с 9 жилища и на 17 други 
сгради.  Независимо от малкия 
брой сгради ново  строител-
ство, данните от териториалното 
статистическо бюро сочат, че в 

Ñàìî îñåì ðàçðåøèòåëíè çà 
ñòðîåæè â ßìáîëñêî

сравнение с третото тримесечие 
на 2011 г. броят на започнатите 
жилищни сгради нараства повече 

от два пъти, жилищата в тях - с 
два пъти, а разгърната им площ  
с над четири пъти. 

Кампания “Безопасност в 
Интернет” стартира на терито-
рията на област Ямбол, по ини-
циатива на Областна дирекция 
на МВР – Ямбол.  Информа-
ция за целта, целевите групи, 
партньорите и институциите, 
съдействащи за реализирането 
на инициативата. 
предостави на пресконфе-

ренция директорът на Областна 
Дирекция на МВР, гл. инспектор 
Генчо Иванов.  Кампанията е 
насочена към учениците от на-
чален, основен и среден курс на 
обучение и техните родители. 
Основната й цел е повишаване 
на информираността на децата, 
младежите и родителите им 
за съществуващите заплахи 
и рискове, когато са онлайн, 
как да ги разпознаят, как да се 
предпазят и да потърсят помощ 

Ïîëèöàè ïîäåìàò 
êàìïàíèÿ çà áåçîïàñíî 
ñúðôèðàíå â èíòåðíåò

при злонамерени атаки. 
Инициативата се провежда с 

подкрапата на Международна 
академия за обучение по кибер-
разследване, Главна дирекция 
“Борба с организираната прес-
тъпност”, Областния управител 
на област Ямбол, Регионалния 
инспекторат по образованието 
– Ямбол, Центъра за общест-
вена подкрапа “Усмивка” при 
община Ямбол.
В рамките на кампанията 

са изработени плакат и клип 
по темата, които ще бъдат 
разпространени в училищата. 
Двеминутният клип насочва 
децата как да търсят помощ 
при злонамерени атаки, ко-
гато са онлайн. Той ще бъде 
използван и в часовете по Ин-
формационни технологии. На 
сайта на Областната дирекция, в 
раздел “Полезна информация”, 
е поместена информация за 
децата и техните родителите, 
съдържаща най-често среща-
ните заплахи в интернет-прос-
транството. Освен това има 
насоки, как да бъде създадена 
една по-благоприятна среда при 
сърфиране в световната мре-
жа http://www.yambol.mvr.bg/
Prescentar/Polezna_informacia/
bezopastnostvinternet.htm.

Þáèëåÿò íà Âúëêà 
Âúëåâà

Áàãðè îò 
ìèíàëîòî

 По инициатива на Общински исторически 
музей - Стралджа във връзка с Празника на 
общината Исторически музей Котел гостува 
в града с изложбата "Багри от миналото". 
Изложените народни носии на различни 
етноси дават информация не само за бита на 
населението в този край, но и за историята и 
развитието през различните години. В своето 
поздравление преди откриването на изложбата 
Мария Толева, зам.кмет , подчерта, че поглеж-
дайки в раклата от старо време човек може да 
научи подробности за своя народ, за обичаите, 
за нравите на различните етноси. "Изложбата е 
доказателство и за пъстротата на ежедневието 
ни, в което има огромно разнообразие." добави 
тя и пожела да се поддържа жив интересът към 
миналото, защото ако добре познаваме онова, 
което се е случило преди нас, ще можем да се 
чувстваме по-силни и в настоящето. 

Един изключите-
лен професионалист, 
отговорен служител, 
добър човек, честен 
приятел - така оп-
ределят в общинска 
администрация Вълка 
Вълева, Директор на 
Дирекция "Финанси" 
, която навърши свои-
те 2х25. Целият колектив на общината пристигна, за да й честити 
празника. Кметът на общината Митко Андонов не пести добрите 
думи за г-жа Вълева и поднесе подаръка от колектива с пожелание 
да е жива и здрава, да се радва на семейството, което тази година 
й поднесе красиви изненади. Дълбоко трогната от вниманието в 
своето откровение Вълка Вълева сподели, че днешния празник и 
обичта на колегите е най-голямата награда за нея. Тя вдигна на-
здравица с пожеланието всички да се чувстват щастливи.
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0897580821 
ПРОДАВА немска овчарка /мъж-

ко/, чистокръвно, на 1г., с паспорт

0888824098  
ПРОДАВА  едноетажна къща с 

двор 700 кв.м. в Стралджа на ул.”П.
Кабаков” 34. Цена по споразумение.

20 ãîäèíè êëóá „Äúëãîëåòèå” – Ñòðàëäæà 

Ãîðäè ïàçèòåëè íà 
áúëãàðñêèÿ äóõ

  „Бъдете живи и здрави, сила и упование за децата си, пример 
за подражание на стралджанци!”

     „Вашите песни пълнят сърцата ни с обич и гордост!”
„Дните ви радостно да преминават и да не ви тежат, годините 

да се трупат, но да не ви личат!”
   „В третата възраст вие сте запазили своята енергия, жиз-

нелюбие  и неземната мелодия на любовта към народната музика 
и обичаи. Доказателство за това са многобройните ви изяви и 
успехи.”

  „На тази достолепна възраст вие имате събрани достатъч-
но мъдрост, знания и опит, имате и огромното желание да ги 
предавате на младите. Това е доказателството за обичта към 
родното място.”

Такива топли и сърдечни поже-
лания получиха в деня на своята 
20-годишнина  членовете на ем-
блематичния клуб „Дълголетие”- 
Стралджа. Със своя доклад за една 
богата и разнообразна дейност, за 
множество инициативи свързани 
с отбелязване на празници, под-
държане на традиции, организация 
на срещи и разговори председате-

ля на Общинския пенсионерски 
клуб Георги Александров  показа, 
че поздравленията са заслужени. 
Множеството  участия на фолклор-
ната група към клуба в общински, 
регионални и национални, че и 
международни прояви са увенчани 
и с награди. А името на клуб „Дъл-
голетие” се произнася с уважение и 
обич. Присъстващите признателно 
си спомниха учредителите на клуба 

, първите инициатори за органи-
зираните мероприятия, талантите 
на певческата група, радостта от 
гостуванията в различни населени 
места, установените приятелски от-

ношения с най-различни клубове в 
страната, топлата размяна на визити 
с родственото Алфатар,  посещения-
та в съседна Македония, успешното 
участие в телевизионни предавания. 

В крайна сметка най-ценното за 
пенсионерите остава любовта на 
публиката, остава признателността 
на съгражданите , че клуб „Дъл-
голетие” е истинския съхранител 
, пазител и разпространител на 
безценното фолклорно богатство на 
стралджанския край. Това подчерта 
и в словото си кмета на общината 
Митко Андонов.”Клуб „Дълголе-
тие” за нас означава мъдрост, прене-
сена през годините, означава пример 
за родолюбие, означава пазител на 
традициите. Клуб „Дълголетие” е 
синоним на неизчерпаема енергия, 
на воля да забравиш за времето, 
което неизменно оставя следи по 
тялото, да съхраниш духовното бо-
гатство, с което те дарява. И да бъ-
деш полезен на другите. Вие, скъпи 

„Дълголетници” сте нашите добри 
приятели, вие сте здравия корен на 
стралджанци, вие сте най-топлия 
и приятен коректив за работата ни 
днес в името на родния град.Бъдете 
ни живи и здрави!”

Г-н Андонов връчи на клуб „Дъл-
голетие”  плакет с герб на общината 
, представителна значка и грамота с 
пожелание да се множат успехите .

Празникът продължи с много 
изненади. Представители на клуба 
участваха в програмата с песни , ре-
цитиране на стихотворения, разказ-
ване на спомени. Поздравленията от 
читалище „Просвета-1892”-Страл-
джа, от пенсионерския клуб „Златна 
есен” Стралджа, пенсионерски клуб 
„Изгрев” Джинот, от Мима Андоно-
ва и Пенка Трифонова допълниха 
радостта на юбилярите. Домакините 
не пропуснаха да благодарят и на 
своите спонсори – ППК”Начало 93”, 
ПТК”Съгласие”, Фирма „Мириан” 
ЕООД,  ЕТ „Вани” –Янка Димова, 
фирма „Станка Кирова”.

6 ãîäèíè Öåíòúð çà ñîöèàëíà ðåõàáèëèòàöèÿ è èíòåãðàöèÿ

В навечерието на Празника на 
Стралджа Центърът за социална 
рехабилитация и интеграция ор-
ганизира отбелязването на 6-та 
година от учредяването. В при-
съствието на кмета Митко Андонов  
децата от логопедичен кабинет и 
посещаващите залата за рехаби-
литация бяха мило приветствани 

Êà÷åñòâåíè ñîöèàëíè óñëóãè çà äåöà è âúçðàñòíè

от Живка Иванова, управител на 
ЦСРИ. Тя припомни, че целта на 
ЦСРИ е предоставяне качествени 
социални услуги на деца и въз-
растни, задоволяване на техните 
физически, психични, логопедич-
ни и социални потребности- едно 
отговорно и нелеко начинание, 
което непрекъснато се подкрепя 

от общинското ръководство. В 
помощ на Центъра са още отдел 
„Закрила на детето” и поредица 
други институции в общината и 
областта. За тези 6 години ЦСРИ 
спечели убедително доверието на 
родителите, които  вярват, че децата  
получават полезна помощ. Екипът 
дава всичко от себе си за разнооб-
разяване на времето прекарвано в 
социалното заведение, предлагат 
се както оздравителни прояви 
така и приятни забавления, което 
още повече привлича малките. „ 
ЦСРИ е едно от добре работещите 
звена в община Стралджа, с дока-
зани успехи и авторитет. И това се 
дължи на всеотдайната работа на 
колектива”, каза в поздравлението 
си по повод рождения ден на Цен-
търа г-н Андонов.Той сърдечно 
поздрави  децата  и колектива, 
наблюдава с интерес последвалите 
занимателни игри  посветени на 
празника. Цветелина Тончева, пси-
холог към Центъра, влезе в ролята 
на приказния Мърморко и привлече 
вниманието на малките със забавни 
игри и награди. Веселбата завърши 
с празничната торта.

Домът за въз-
растни с умствена 
изостаналост  – 
Маленово навър-
ши своите 10 г. С 
благодарност към 
колектива за труда, 
за грижите към по-
требителите, кме-
тът на общината 
Митко Андонов, 
отправи  пожела-
нията: „Нека до-
бротворството ни-

Ñ áëàãîäàðíîñò çà òðóäà è âñåîòäàéíîñòòà

10 ãîäèíè ÄÂÓÈ – Ìàëåíîâî

На снимката директорката на Дома Фани Ми-
хайлова

кога не ви напуска! Нека в този 
дом има спокойствие и кураж 
за всеки от потребителите! Ще 
продължаваме да работим за 
осъществяване на една високока-
чествена социална политика, за 
европейско обслужване в ДВУИ 
-Маленово!”

Модерното социално заведе-
ние в община Стралджа  разпо-
лага с една съвременна и богата 
база, стопанисва се добре както 
с бюджетните средства така и с 
привлечени такива чрез проек-
ти. Домът предлага прекрасни 

условия за живот и почивка на 
потребителите. За тях се орга-
низират разнообразни развлека-
телни, спортни и други прояви, а 
създадените защитени жилищни 
пространства са още едно  пре-
димство за най-тежките случаи.
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 Ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà -  8 íîåìâðè, Àðõàíãåëîâäåí 

Êðàñèâ è áîãàò êàòî åñåíòà
Àêöåíòèòå - 200-ãîäèíè îò çàñåëâàíå íà Çèìíèöà è 120 ãîäèíè ÷èòàëèùå "Ïðîñâåòà-1892”-Ñòðàëäæà

Продължава от стр.1
Едно малко село като Ка-

менец предизвика интереса 
на местни жители и гости с 
организацията на трогателно 
честване на 100-годишнината 
от Балканските войни – със 
заря –проверка, с преглед 
на историята , с прочит на 
писма от фронта , с народни 
песни, посветени на войните. 
В Стралджа Общинския исто-
рически музей също фокусира 
вниманието върху това съби-
тие . Срещата на историци и 
близки на загиналите  даде 
повод  да се открие къде точно 
се  е базирал Щабът на Трета 
българска армия в Стралджа и 
Войника  и кмета на общината 
Митко Андонов подкрепи иде-
ята за поставяне на паметни 
плочи на тези места.  
Стралджанци имаха повод 

и за още едно тържество, в 
което взеха участие предста-
вители на всеки дом. Защото , 
както твърди хореографа Тончо 
Тончев, всеки дом в Страл-
джа ражда таланти – певци, 
танцьори, музиканти!” 120-го-
дишнината от основаване на 
читалище „Просвета-1892” 
се предхождаше от поредица 
прояви – откриване на излож-
бата „Незабрава”, отбелязване 
40-годишна творческа дейност 
на музиканта Петър Кръстев, 
театрална премиера на „Вра-
жалец”… , за да завърши с 
един великолепен концерт-
спектакъл.
Приятелите на изящното 

слово  все още коментират 
гостуването на поета Валери 
Станков в Стралджа, организи-
рано от Сдружение „Приятели 
на литературата „П.Кр.Яворов” 
с подкрепата на кмета на общи-
ната Митко Андонов, което се 
превърна в истински духовен 
празник.  Първият национален 
литературен конкурс „Дърво-
то на живота” се оказа една 
много сериозна инициатива на 
общината. Представените над 
300 творби бяха оценени от 
жури което даде много висока 
оценка на начинанието. Между 
наградените са хора , които 
имат доказани успехи в твор-
чеството , но има и открития 

, има и млади поети за които 
тепърва ще се говори. Сама-
та Станка Пенчева, на която 
община Стралджа прави своя  
реверанс,  в  открито писмо до 
стралджанци изрази горещата 
си подкрепата  за конкурса и 
радостта, че летвата е вдигната 
много високо. 
В празничните дни бе от-

делено място и на една инте-
ресна фотоизложба на младия 
и талантлив Красимир Толев. 
Роденият в Стралджа фотограф 
, който   живее и твори  в САЩ, 
вече е носител на не малко 
отличия, а негови творби са 
представени в изложби , красят 
зали на местни институции и 
фирми.    Впечатляващ беше 
Празникът на традициите  в 
с.Джинот, където бяха показа-
ни древни обичаи като „Зажън-
ване”, „Седянка”, „Еновден”. 
„Багри от миналото” е темата 
на изложбата в общинския 
музей която представя народни 
носии на различни етноси. По-
глед към миналото отправиха 
и членовете на клуб „Дълго-
летие” които отбелязаха 20 
години от учредяването. 90-го-
дишна читалищна дейност от-
четоха в с.Поляна, представяй-
ки интересни местни обичаи и 
песни, а в Богорово се готвят да 
отбележат 100 г. на своя храм. 
На Архангеловден в Страл-

джа празникът бе отбелязан 
така както повелява традици-
ята – с поклон към миналото, 
венци за загиналите,  празнич-
на литургия и благодарствен 
молебен в  155-годишния храм,  
тържествената церемония за 
издигане знамето на РБ-я и 
поздравление на кмета Митко 
Андонов. На финала – един 
великолепен концерт на децата 
от Националната гимназия за 
фолклор –Котел. 
Стралджа  има своите богати 

и интересни традиции. Те се 
съхраняват, разнообразяват и 
предават във времето.  Страл-
джа доказва своето място в жи-
вота на страната със събития, 
които оставят своя отпечатък, 
рисуват новата историята на 
селището.

Надя 
ЖЕЧЕВА

Сергей СТАНИШЕВ, президент на ПЕС и председател на НС 
на БСП:

„Този празник е радост и гордост за жителите на Стралджа. И днес 
вашата община е  сред огнищата на българската култура и духовност 
и благодарение на ежедневния ви труд продължава да се развива и раз-
красява. Въпреки трудното време Стралджа върви напред! Вярвам, че в 
резултат на усилията и далновидността на ръководството на общината, 
успехите ще се множат!”

Атанас МЕРДЖАНОВ -народен представител от Коалиция за 
България

Искрено се радвам, че мога да поздра-
вя жителите на община Стралджа и да засвидетелствам своето уважение 
към тях! 

Празникът на Стралджа е на Архангеловден, ден, в който се прекланяме 
с особена почит пред паметта на предците ни. Те, с техните дела, ще ни 
покажат как да стъпваме занапред и да избягваме грешките.  

В този празничен ден, нека  отдадем заслуженото признание на всич-
ки, които с разум и далновидност управляват днес община Стралджа, в 
условията на икономическа криза. И трябва да признаем, че се справят 
отлично. Специални поздравления за кмета Митко Андонов, за кметската 
администрация и общинските съветници! 

Бъдете живи и здрави, жители на община Стралджа! Честит празник!
   
Петър КЪНЕВ, ексдепутат, верен приятел на Стралджа:
Достойно за уважение е, че Община Стралджа съумя в годините на 

икономическа криза да не допусне финансова нестабилност и продължа-
ва да се развива с бързи темпове, съчетавайки модерността със съхраня-
ване на традициите. Не по-малко значимо постижение  са привлечените 
европейски средства чрез спечелените многобройни проекти, които 
видимо превръщат общината в едно по-добро място за живеене. Тези 
успехи се дължат на стремежа на общинското ръководство, с подкрепата 
на трудолюбивите и инициативни стралджанци, да се налага нов тип 
управление, което се цени от всички жители на общината. Вярвам, че 
Стралджа ще продължи да просперира, защото местните хора и общинска 
администрация имат голям потенциал.”

Господин ГОСПОДИНОВ, кмет на Община Мъглиж:
„Значимостта на една община зависи от постиженията на хората. Ето, затова вие може да се похва-

лите със стабилността на икономическото си развитие, с  културния и духовен растеж. Всичко това е 
постижимо благодарение на  успешната общинска дейност и добрата управленска политика.

   Уважаеми г-н Андонов, желая воля и ентусиазъм на целия ви екип за успешно решаване на об-
щинските дела!”

Живко ТОДОРОВ, кмет на Община Стара Загора:
„Поздравявам ви за богата програма, посветена на празника!. Желая ви вдъхновение и бодрост, веселие 

на празника, успехи в делника. Нека Св. Архангел Михаил бди над вас,  да ви пази и закриля от беди!”

Д-р Емил КАБАИВАНОВ, кмет  на Община Карлово:
„Вие празнувате в деня на един от най-светлите български християнски празници.  Нека Св. Архан-

гел Михаил бъде вашият закрилник. Пожелавам ви здраве и успехи във всичко, към което се стремите. 
Пазете живи корените си, съхранявайте и почитайте традициите си!”

Поздравителни адреси до кмета на общината Митко Андонов по повод 8 ноември, Празника на 
Стралджа изпратиха и Николай ГРОЗЕВ, кмет на Община Нова Загора, Божин Божинов,  кмет на 
Община Тополовград, д.ик.н. Янка ТАКЕВА, председател на СБУ, проф. Иван ВЪРЛЯКОВ, изп.
директор на РАО”Тракия”, Галина СТОЯНОВА, кмет на Община Казанлък, Диана ОВЧАРОВА, 
кмет на Община Ивайловград и др.

РЕДОВЕ ОТ ПОЗДРАВИТЕЛНИТЕ АДРЕСИ

  Парад на зеленчуците и плодовете 
събра в Центъра за обществена под-
крепа в Стралджа деца и гости. Пред 
зам. кмета Мария Толева и останалите 
зрители, малките  под ръководството 
на своите ръководители Мариана 
Пенева и Петя Петрова  представиха 
специално подготвена програма  със 
стихчета за богатството на есента, за 
разнообразието на плодовете и зелен-
чуците, отговаряха на зададени гатанки 
и се радваха на всяка награда.

    След създаденото весело настро-
ение към участниците в празника се 
обърна Мария Толева. Тя пожела  на 
малките да бъдат все така любознател-
ни, да посещават своя Център, където 
ще обогатяват знанията си всеки ден, 
ще получават отговор на всеки въпрос. 
Празникът завърши с почерпка за мал-
ките, осигурена от община Стралджа.

Çåëåí÷óöè, êîéòî íå ÿäå…
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×àñ íà êëàñíèÿ ×àñ íà êëàñíèÿ 
â ïàðëàìåíòàâ ïàðëàìåíòà

Ïî ïîâîä Ïðàçíèêà 8 íîåìâðè, îáùèíà 
Ñòðàëäæà ïîäïîìîãíà îñúùåñòâÿâàíåòî íà 
åäíà èíòåðåñíà èäåÿ- ïðîâåæäàíå íà ÷àñ íà 
êëàñíèÿ ðúêîâîäèòåë â Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.

В Деня на народните буди-
тели  група ученици от СОУ 
”П.Яворов” потеглихме към 
столицата. С нас бяха Мария 
Толева, зам.- кмет и учителите 
Тодор Атанасов, Иванка Георги-
ева, Таня Вълчева.  Имахме оч-
аквания, че ще случат интересни 
неща. Първата ни спирка беше 
Народното събрание. Влязохме 
в достолепната сграда с надпис 
„Съединението прави силата” 
с усещането, че тук се коват 
законите на България. Наблю-
давахме работата на народните 
представители, слушахме едно 
интересно изказване на Андрей 
Пантев, получихме поздравления 
за нашия празник лично от Сер-
гей Станишев, Стефан Данаилов, 
правихме си снимки с други на-
родни представители. В ролята 
на домакин влезе нашия приятел 
Атанас Мерджанов, който ни 

разказа интересни подробности 
за работата в народното събрание 
и отговори на въпросите ни. В 
последвалата обиколка из куло-
арите на историческата сграда 
видяхме още много познати от 
екрана лица.

Докато коментирахме впечат-
ленията си от разходката из Пар-
ламента вече  се отправяхме към 
храм-паметника „Александър 
Невски”, красив и величествен 
той е живата история на сто-
лицата. Запалихме свещичка за 
здраве, спряхме пред сребърната 
икона на Богородица, тихо про-
мълвихме своята молитва пред 
Светата майка както го правеха 
многобройните миряни посеща-
ващи храма. 

Нашата разходка продължи с 
посещение в Националния ис-
торически музей, където  „видя-
хме” богатството на нашето ми-

нало, бяхме истински впечатлени 
от  представените експонати, 
спирахме пред онези, които по-
казват бита на  нашите прадеди. 
Обогатихме знанията си и когато 
тръгнахме към Боянската църква  
вече знаехме, че ще видим нещо 
впечатляващо. Този невероятен 
паметник на културата ни очаро-
ва с красивите стенописи, които 
са на над 750 години и все така 
ярки. Почувствахме се горди, че 
те са съхранени във времето, че 
можем и ние да им се порадваме.

За да опознаем още по-добре 
столицата направихме обиколка 

край култови сгради. Снимахме 
се пред президентството и ка-
раула, разгледахме Съдебната 
палата, църквите „Св.Неделя” 
и „Св.Петка”, надникнахме и 
край археологическите разкопки 
в центъра. Всичко беше толкова 
интересно!

Но  имаше и още. Вечерта 
бяхме гости на „Шоуто на Сла-
ви”. Удоволствие беше да на-
блюдаваме отблизо това гледано 
предаване, водещият на няколко 
пъти ни поздрави, снимахме се 
и с китариста Иван, който е наш 
съгражданин.

Искаме да благодарим  на 
кмета Митко Андонов, който ни 
подари тази чудесна екскурзия. 
Ние сме българи и трябва да 
познаваме  забележителностите  
на родината, за да се гордеем. 
Бог е дал толкова много на на-
шата малка красива страна! Нека 
пазим тези забележителности, 
нашата природа, културните и 
исторически паметници, за да 
ги предадем и на следващите 
поколения.

ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА, 
ХІ клас, 

СОУ”П.Яворов”

Щур купон с много настроение и 
танци събра младите хора на Страл-
джа в навечерието на Празника на 
общината, 8 ноември. Младежката 
дискотека, подарък от кмета Митко 
Андонов, беше повод момичетата и 
момчетата да се повеселят от сърце. 
Сценарият, дело на младежките НПО, 
се превърна в истинско забавле-
ние. Водещите Цветелина и Койчо 
артистично и забавно  поддържаха 
вниманието на младежката аудитория. 
Имаше признания за това защо Страл-
джа е предпочитано място  за младите, 
имаше лек поклон към майсторството  
по приготвяне на мускатова и мискет, 

имаше припомка и за красивите тра-
диции на града. Забавно прозвуча и 
твърдението, че Стралджа е град ,в 
който може да се срещнат най-кра-
сивите момичета.

С настроение и с видимо задо-
волство от красивата младежка вечер 
Митко Андонов, кмет на общината, 
сърдечно поздрави  младежите и 
остана на веселбата до късно през 
нощта. Гости на хубавия празник 
на младостта и веселието бяха  още 
Мария Толева, зам.кмет и Атанаска 
Христова, секретар.

Младежката дискотека не мина 
без развлекателни игри и състезания.

Ïðàçíèê íà ìëàäîñòòà è  âåñåëèåòî

С песни и танци, с много 
настроение  премина празникът 
и в с. Воденичане, посветен на 
8 ноември, Ден на Стралджа. 
Той започна с поздравление-
то на Митко Андонов, кмет 
на общината, който поздрави 
присъстващите с най-топли 
думи и пожела нови успехи на 
читалището и фолклорната гру-

па при пенсионерския клуб. За 
приятните минути допринесоха 
самодейците от читалището в 
Чарда. Ансамбъл „Божур” и 
фолклорната певческа група 
изпълниха една великолепна 
програма и предизвикаха за-
служени ръкопляскания. Пре-
красно беше и участието на  
ентусиазираните самодейци от 

Воденичане, които  изпълниха 
обичани народни песни. На фи-
нала прибавиха и патриотичен 
привкус с което развълнуваха 
присъстващите в залата. Сръч-
ност и великолепни кулинарни 
умения демонстрираха домаки-
ните и с последвалата изложба 
на народни блюда със сладки, 
мезета и питиета.

Âîäåíè÷àíñêî íàñòðîåíèå çà ïðàçíèêà

Òóðíèð ïî ñïîðòíà ñòðåëáà

ТУРНИР ПО СПОРТНА СТРЕЛБА, СТРАЛДЖА 2012

КЛАСИРАНЕ
Момичета-пистолет
1.Мирослава Минчева – КСС”Светкавица”-Търговище
2.Симона Георгиева – КСС”Стралджа” –Стралджа
3.Джесика Иванова – КСС”Светкавица” –Търговище

Момчета-пистолет
1.Иван Пенев – КСС”Диана” –Ямбол
2.Иван Иванов- КСС”Светкавица” –Търговище
3.Христо Дойнов – КСС”Диана” –Ямбол

Момичета-пушка
1.Виктория Стойчева – КСС”Светкавица” –Търговище
2.Руменелина Георгиева – КСС”Светкавица” Търговище
3.Фатиме Билялова – КСС”Светкавица” –Търговище

Момчета-пушка
1.Красен Ангелов – КСС”Светкавица” –Търговище
2.Димитър Димитров –КСС”Светкавица”-Търговище
3.Селим Селимов-КСС”Светкавица”-Търговище

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ:
1.КСС”Светкавица” –Търговище
2.КСС”Диана”- Ямбол
3.КСС”Стралджа”-Стралджа

Традиционният турнир по 
спортна стрелба в Стралджа, ор-
ганизиран в дните преди Празни-
ка, 8 ноември, събра състезатели 
от спортните клубове  „Светкави-
ца”- Търговище, „Диана”- Ямбол 
и домакините от Стралджа. На 
стрелбището, под зоркия поглед 
на треньори и съдии, участни-
ците показаха майсторството си 
в стрелба с пушка и пистолет.

Крайното класиране зарадва 
най-вече момчетата и момичетата 
от Търговище, които  получиха 
най-много медали в индивиду-

алните старто-
ве и заслужено 
грабнаха злат-
ната купа.  На 
второ място се 
наредиха пред-
ставителите на 
„Диана”- Ям-
бол. Купата за 
третото място  
спечели  отбо-
рът на Страл-
джа. Принос за 
този успех имат 
Симона  Геор-
гиева, носител 
на сребърен ме-
дал  за стрел-
ба с пистолет и 
съотборнички-
те й  Габриела 
Кавалджиева и 
Петя Чавдаро-
ва. Треньор на 
отбора –дома-
кин с традиции 
е Тодор Тодоров.

При връчва-
нето на отличи-
ята кметът на 

общината Митко Андонов изрази задоволството 
си от поддържане  интереса към този спорт, 
който изгражда силни качества на характера. 
Той благодари на всички участници и отправи 
пожеланието догодина те да бъдат повече, за да 
има още по-сериозна надпревара за медалите.
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Ïðàçíèê íà òðàäèöèèòå â Äæèíîò

Ôîëêëîðíà êðàñîòà 
â èçîáèëèå

За втора поредна година 
стралджанското село Джинот 
бе домакин на Празник на 
традициите. След създаване-
то му миналата година когато 
кметство, пенсионерски клуб 
и читалище обединиха усили-
ята си, за да покажат богатото 
фолклорно наследство  на 
селото и общината, след като 
пред множество гости  оживя 
един древен обичай „Еньова 
буля” , обогатен с  фолклорни  
изяви на гостуващи групи от 
съседни села, сега домаки-

ните надминаха очакванията. 
Като начало в  салона на 
читалището джинотци бяха 
топло приветствани от кмета 
на общината Митко Андонов. 
„Вашият великолепен Праз-
ник на традициите доказва, 
че в Джинот живеят хора, 
които не само обичат и пазят, 
те упорито разпространяват 
своето богато наследство 
от носии, песни и танци, 
обичаи. Това е  един чудесен 
начин да обърнем поглед към 
миналото от което има какво 

да научим. В такова село има 
път за потомците, за младите. 
Защото виждат, че тук има 
светлина и топлина, защото 
знаят, че в родния край е 
най-мило”, каза той. С непри-
крита гордост за фолклорния 
празник говори и кметският 
наместник на селото Георги 
Димитров. Настроението се 
повдигна още повече, когато 
на сцената излезе лъчезарната 
и ентусиазирана Николина 
Филипова, председател на 
пенсионерски клуб „Изгрев”. 

Тя отново припомни  начало-
то по организацията на праз-
ника и сподели желанието на 
джинотци да го превърнат 
в мощен стимул на всички 
останали клубове в общината 
да показват своите обичаи, 
да разпространяват местния 
фолклор. Последва предста-
вяне на обичая „Зажънване” 
който със своята колоритност  
и красота трогна присъства-
щите в салона. Люшнаха се 
жътварски песни, оживяха 
стари народни думи  като „па-
ламарка”, „ръкойка”, „синор” 
и др., на показ бяха извадени 
стари носии, които с багри и 
везмо грейнаха като сто слън-
ца в залата. В допълнение 
последва участието  на ан-
самбъл „Въжички”. Гостите 

от фолклорната група  при  
читалище – Войника  при-
ятно изненадата зрителите 
с представяне на седянка и 
хумористични сценки,   та-

маринските самодейци из-
пълниха обичая „Еньовден”, а 
песнопойките на Воденичане 
изпяха  стари народни и оби-
чани песни. Празникът на 
традициите завърши  дълбоко 
затрогващо с изпълнение на 
фолклорната група – Джинот, 
които с песента „Моя страна” 
вдигнаха на крака цялата пуб-

лика и просълзиха мнозина. 
Тържеството се пренесе на 
площада, където се извиха 
вити хора.

Надя ЖЕЧЕВА

ГЕНА  МАРКС ПИШЕ ДО СВОЯ РОДЕН КРАЙ

Æèâåÿ  ñ ìàðàíÿòà íà ëåòíèÿ çíîé
Здравейте мили знайни 

и незнайни от страл-
джанския край!
Пиша ви това писмо, 

за да ви кажа, че съм във 
възторг от дейността, която 
развивате в малката общи-
на, в Стралджа. Въпреки 
споходилото ви нещастие 
с взрива край Лозенец, 
дадените жертви и разру-
шени домове, вие наме-
рихте сили да отбележите 
празника Архангеловден, 
да отчетете направеното, 
да споменете позабравени 
герои от Балканските вой-
ни., да обърнете внимание 
и на всяко от селата.
Научавам новините от в. 

„Стралджански вести, жи-
вея с проблемите, радвам 
се на успехите. Гордейте 
се, че имате редом до вас 
един голям българин – ва-
шия кмет Митко Андонов 
/де да бяха и в Парламента 
като него!/. Този човек с 
голямо сърце е широко 
скроен. Намира в сърцето 
си място  за всеки човек 
от общината. Пазете го! 
Трудно се срещат хора 
като него. С такава сила, 
опитност и ум да води 
към добри дела. Този го-
лям българин не се спира 
пред нищо, за да издири и 
уважи талантливите хора 
на Стралджа и общината, 
да ги поощтри. Трогната 
съм  и от почитта му към 
голямата наша народна 
певица Вълкана Стоянова. 
Не забравя и литераторите 

, творците по перо. И с 
изказаното си уважение 
към голямата наша поетеса 
Станка Пенчева, израстна-
ла в с. Воденичане, както 
тя казва:

 „Живях и сред горещия 
прилив на житата,
Душа в душа, с невес-

тулката, с коня,
С пчелите и билките, с 

летния дъжд...”
И аз още живея с ма-

ранята на летните знойни 
дни на родното Маленово, 
събуждам се всяка сутрин 
от кавалите на овчарите, 
подкарали стада към село, 
живея с ромона на реката, 
живея с любимите хора, 
които днес са пръснати по 
света. Живея с учениче-
ските години, когато учех 
в Стралджа и в събота 
се прибирахме  в зной и 
мраз и сняг до кръста, не 
се страхувахме от вълци, а 
те тогава бяха в изобилие. 
Живея с времето на мла-
достта, с песните, с хората, 
със заучаване на пиеси в 
родния театър. Живея с 
уханието на пролетта, зе-
лените вълни на житните 
поля. И дишам заедно с 
вас, мили мои! Боли ме за 
изоставените празни къщи, 
изпратили и последния 
си стопанин, с рухнали 
покриви, без прозорци и 
врати, оприличени от мен 
като ослепените войници 
на Самуил...
Но вие се борите да съ-

живите това, което си оти-

ва. С такива сърцати хора, 
като кмета Митко Андонов 
и негония екип, имена не  
мога да спомена защото 
съм ги виждала само вед-
нъж, но спомените ми са 
повече от много добри. 
Пазете тези хора, защото те 
могат много! И Стралджа 
ще спечели от това.
Трогната съм от орга-

низирания Първи нацио-
нален литературен кон-
курс  „Дървото на живо-
та”. Щастлива съм, че са 
отличени  най-добрите. 
Този конкурс напомни, че 
всички ние, мили хора, 
всички сме голямото дърво 

ÐÎÄÅÍ  ÊÐÀÉ
Кървави макове - синя метличина
Тучните ниви на Тракия...!
В мене живеят гори люлякови
- росата ме къпе с брилянти!
Източен вятър галещ и ведър –
Носи се ехо от звуци,
Искрят в мене, роят се хиляди
И носят с крилете си спомени.
Протяжни вопли – кавал изстена,
Жътварки нейде далече
Кръшно, напевно песни извиват
Редят словата човешки...
И аз частица се връщам с душата си
Там гдето съм в обич родена.
Присядам коленно –чинно – земята целувам
И се заселвам в морето...

Първа награда, раздел „Поезия”:

ÏÎÑËÅÄÍÈßÒ ÂËÀÊ
      
Последният влак за последната гара
След поредната вече затворена спирка
С едничък вагон зад машината стара
Тишината раздира със дрезгава свирка…

Колко ли време в посоки незнайни
Колелата му бягаха по железния път,
Узнаваше истини, съхраняваше тайни,
Край него безспир се въртеше светът…

И влака последен с ръце електрични 
Държеше съдбата във скута си свой,
Забравяше мигом несгодите лични
Веднага след първия стартов завой…

С горда снага под метална обвивка,
Живота му мина в маршрути безчет,
Тъгата прогонваше с ведра усмивка
И точно по график вървеше напред…

Забързани пътници в прашни купета
Седяха с багажа в замислена поза,
Последният влак с овехтели пердета
Летеше по старите два коловоза…

Но ето, че славното време изтече,
Угасна на бурните страсти пожара
И разбрал, че ненужен останал е вече,
Безропотно спря на последната гара…

Семафорът в здрача не светна зелено,
Не дадоха график по час и минута,
Накрая кондуктора някак смутено
Излезе и той на вагона от скута…

Само пред гарата сивите пейки
На влака последния вопъл дочуха,
Въздъхна за сбогом и тъжно мълчейки
Си тръгна по тъмната линия глуха…

Стефан УЗУНОВ

на живота, събрани в едно 
цяло. Дърво с големи и ве-
чни корени. Вие с вашите 
дела доказахте, че страл-
джанския район  живее, 
твори и ще пребъде, бла-
годарение на хората, които 
изгарят като факла за него, 
подчинявайки обич и енер-
гия за добро. Те светят със 
силен блясък!

С уважение и обич към 
всички вас 
От винаги ваша, една 

от вас, родена в Маленово
Гена Славова Маркс, 

понастоящем живуща в 
Пловдив

Ïúðâè íàöèîíàëåí ëèòåðàòóðåí êîíêóðñ 
„Äúðâîòî íà æèâîòà” – Ñòðàëäæà 2012
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100 ãîäèíè 
Áàëêàíñêè âîéíè

Балканските войни са 
оставили своя отпечатък 
и в малкото село Алексан-
дрово. 21 са загиналите 
по фронтовете в героични 
битки за родината. По 
повод 100-годишнината от 
балканските войни кмет-

Ïðèçíàòåëíîñò êúì 
ãåðîèòå íà Àëåêñàíäðîâî

ството в селото органи-
зира събрание на което бе 
изслушан доклад за развоя 
на военните действия и 
героизма на българския 
войник. На паметната 
плоча пред читалището 
бяха поднесени венци на 

признателност от кмета на 
общината, от председате-
ля на ОбС и от жителите 
на селото. Митко Андо-
нов, кмет на общината, 
поздрави александровци  
за проявения патриотизъм 
и отношение към минало-
то, изрази задоволството 
си от работата на кмет-
ския наместник Стойко 
Иванов, който умее да 
обединява селото в добри 
инициативи, пожела здра-

ве и радост. В допълнение 
последва един прекрасен 
концерт на самодейците 
от ансамбъл „Златен клас” 
– Зимница. „Много кра-
сиви носии и колко добре 
танцуват!”, коментираха 
зрителите без да пестят 
ръкоплясканията. Най-
любопитно бяха децата 
на Александрово, за които 
събитието беше и повод за 
снимки.

Три момента от войната, 
засягат приноса на нашия край 
в развоя на военните действия 
срещу Турция. Това е разпо-
ложението на Първа армия от 
двете страни на Тунджа, Втора 
армия – Хасково и Симеонов-
град и Трета армия – източно 
от Ямбол.

За ролята на Трета армия 
узнаваме от една заповед на ген. 
Радко Димитриев, издадена в 
деня на обявяването на войната, 
5 октомври 1912г. „Великия час 
настана. Войната е обявена. От 
днес България поверява своята 
съдба и бъдще за цли столетия. 
Нам Царят и Отечеството ни 
пращат на своя велик подвиг 
да освободим нашите още по-
робени братя, мили македонски 
и тракийски, наши еднородни-
ци ни чакат, за да разкъсаме 
робските им вериги и да ни 
прегърнат като избавители.”

Особено ценна е приложена-
та кратка справка , която гласи:

„Щабът на Трета армия на 
05.10.1912г. започва изнасянето 
си от Стралджа за с. Войника и 
привечер пристигна в селото за 
нощуване без тиловото управле-
ние, което временно е оставено 
в Стралджа.”

Тези и други документи 
потвърждават че община Страл-

ÍÅ  ÇÀÁÐÀÂßÉÒÅ!
джа е била и изходна територия 
за Трета армия, а населението 
се включва активно в подпома-
гането  й с провизии.

Днес, когато минаваме  край 
поддържаната с цветни лехи  и 
красиви елхи градинка  между 
общината и сградата на битовия 
комбинат, трябва да знаем, че 
тук е билвоенновремения Щаб 
на Трета българска армия в дома 
на известния търговец Коста 
Стефанов. Тук е стоял и файтона 
на ген. Радко Димитриев. Ста-
рите стралджанци запомнили 
достолепния мъж с неговите 
чизми-високи ботуши. Това 
място заслужава  възпоментелна 
плоча, такава е нужно да бъде 
поставена и в с.Войника, също 
военно-временен щаб.

 През Освободителната вой-
на  1912-1913г. стралджанци 
воюват под знамената на 4-ти 
конен полк, 29-ти ямболски, 24 
черноморски, 11-ти сливенски, 
41,42,45 и 46 военно-временни 
пехотни полкове включени глав-
но в състава на Трета пехотна 
балканска девизия. Стралджан-
ци в съставите на различните 
подразделения участват в пре-
вземането на първите големи се-
лища Селиолу, Гечкекли, Петра, 
Муратчал, Кайпа и Ериклер. 

При Лозенград стралджанци 
дават първата жертва-редник 
Железчо Димитров Събев,който 
след раняване в битките умира 
от раните си  във военната 
болница в с.Демиркьой на 13 ок-
томври 1912г. В Чаталджанската 
операция  загиват  Вельо Казан-
джиев, Въльо Андонов, Паруш 
Желязков, Пеньо Д.Иванов,Ради 
Радев, Стойчо Стойчев, Тольо 
Йорджев, Тончо Георгиев, Янко 
Мирчев. При овладяването на 
Одринската крепост особено се 
отличава Кънчо Петров Кънев, 
който е сред 500-те добровол-
ци от полка прерязалтелените 
мрежи и открили пътя за пре-
вземането на града. Ден след 
превземането на Одрин той 
загива. Посмъртно получава 
орден „За храброст”.

След победата при Одрин 
стралджанци тръгват с коли и 
каруци да видят близките си, 
да занесат храна и подаръци.

Много са носителите на 
Кръст за храброст от страл-
джанско. Знае се за 24 бойци.

Поклон пред героизма на 
загиналите!

Поклон пред светлата им 
памет!

Георги СТОЯНОВ , уред-
ник Общински исторически 
музей - Стралджа

Æèâ å îãúíÿò, 
çàïàëåí îò  ïðåäöèòå
90 ãîäèíè ÷èòàëèùå „Õðèñòî Áîòåâ – 1922” – Ïîëÿíà

Като най-хубавото събитие 
на годината определят полянча-
ни отбелязване 90-годишнината 
на местното читалище „Христо 
Ботев-1922”. След една се-
риозна и упорита предвари-
телна подготовка самодейци 
и читалищно настоятелство 
посрещнаха гости  и  жители 
на селото, за да покажат своята 

празнична програма. Кметът 
на общината Митко Андонов, 
заедно с Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС,  зам.- кме-
товете  Иван Иванов и Мария 
Толева  и всички присъстващи 
в залата изслушаха доклада 
на председателя на настоя-
телството Димитър Тодоров в 
който  той припомни богатата 
история  по учредяване на 
читалището, развитие и обога-
тяване на културно-просветната 
дейност, извоюваните отличия 

през годините и приносът на 
различни поколения читалищни 
активисти. Г-н Тодоров отдели 
сериозно внимание и на съвре-
менната дейност на местния 
културен храм, значението на 
сформираната група за автен-
тичен фолклор, която малко 
по-късно очарова публиката с 
великолепното представяне на    

красивия народен  обичай  „ 
Булчински открив”. Пред  до-
макини и гости  звучаха  стари 
народни песни, деца рецитираха  

за постигнатите успехи  г-н Ан-
донов със своя заповед награди 
читалище „Хр.Ботев-1922” с 
плакет златен герб на общината, 
представителна значка, грамота 
и предметна награда.”С този 
празник вие, полянчани, доказа-
хте, че читалище „Хр. Ботев” е 
институцията която обединява, 
събира като във фокус всички, 
които има какво да дадат. Чест 
прави на онази група местни 
възрожденци, които през далеч-
ната 1922 г. стават основопо-
ложници  на читалищната дей-
ност. Поклон за това, че даряват 
първите книги, че подготвят 

първите празници, организират 
хоровото пеене, театралната 
самодейност, кинопрожекциите, 
създават фолклорни традиции”, 

подчерта той.
 Празникът продължи с  още 

песни и танци, с размяна на спо-
мени, с предаване на младите 
всичко онова, което е наслед-
ство от миналото и повод за 
гордост и самочувствие. 

и пяха. Мелодичните и красиви 
припявки на фолклорната група 
накараха   публиката да ги ап-
лодира от сърце.

С поздравления за дългого-
дишната читалищна дейност, за 
всеотдайността на активистите, 

Ïðèçíàíèå çà  äúëãîãîäèøåí  òðóä
Ìàðà Çàãîð÷åâà, íîñèòåë íà ïëàêåò ñ îáðàçà íà Ï. Êð. ßâîðîâ
По повод 120-годишни-

ната на читалище „Просвета 
– 1892”-Стралджа кметът на 
общината Митко Андонов, 
отличи със специална награда 
Мара Загорчева, за дългого-
дишна и всеотдайна дейност  в 
съхраняване, разпространение 
и обогатяване на културата и 
фолклора на града и общината.

Връчвайки отличието, г-н 
Андонов определи периода на 
нейната дейност като председа-
тел на читалището като особе-
но силен, богат и разнообразен, 
с множество прояви и награди. 
Той изрази горещата си благо-
дарност към г-жа Загорчева с 
пожеланието да е жива и здрава 
и да продължава да помага за 
културния възход на Стралджа.

Кольо Пехливанов, гл.-екс-
перт „Култура” при общината, 
сподели  като приемник  на 
тази дейност: „Знаех, че идвам 

на мястото на един човек издиг-
нал на високо ниво  културата 
в Стралджа и след дадения  
голям , мощен старт се опитвам 
да запазя това равнище. Много 
е приятно, че г-н Андонов  
връчва наградата – плакет с 
образа на Яворов, на един наис-

тина заслужил читалищен деец, 
който ще остане в културната 
история на Стралджа.”

Дълбоко развълнувана и 
трогната от вниманието г-жа 
Загорчева сподели:

 „Много ценя тази награда, 
защото ми е връчена от г-н 

Митко Андонов , ръководител, 
който винаги е бил в подкрепа 
на културата. Имало е много 
трудни моменти, но успявахме, 
защото имахме подкрепата 
на общината, защото работе-
хме в един страхотен екип с 
Тончо Тончев и Надя Жечева. 
Благодаря на г-н Андонов за 
признанието. За девет годи-
ни управление като кмет на 
общината той доказа, че има 
един добър екип, който рабо-
ти ударно и постига високи 
резултати. Радвам се, че след 
120-годишна история  читали-
щето  продължава традициите в 
танцовата, певческа, театрална, 
библиотечна дейност, все така 
ярък е стремежът за издигане и 
поддържане ролята на местния 
културен институт.

Желая на всички читалищни 
деятели още много успехи, 
здраве и дълголетие!”
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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

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÊÚÌ ÄÀÐÈÒÅËÈÒÅ ÇÀ  
ÏÐÀÇÍÈÊÀ ÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ

ЦКБ АД
ЕТ”Янакиев – Митко Янакиев”
ПРТКО Христо Петков
Берета трейдинг ООД
Варовик комерс АД
Агротес ООД
Технопътстрой ЕООД
ОМАКС ЕООД
Трансвел ВМХГ
ГЕО ПИНАЛ ЕООД
Техностройинженеринг 99 АД
 М Х Марияна  Димитрова
ПИ ЕНД БИ Инвест ООД София
МУРРА 2002
 Бургасцвет 90 Танев ЕООД
ЕТ”Ванина – В.Панчева”
ППК „Начало 93”
ЕТ.”Боряна” – Боряна Атанасова

Ñòðàëäæà îòáåëÿçà 
ñâîÿ ïðàçíèê, 8 íîåìâðè8 íîåìâðè

С поднасяне на венци пред 
паметните плочи на загина-
лите за свободата на Бълга-

рия стралджанци  днес в Стралджа  
бе сложено началото на проявите 
посветени на 8 ноември, Празникът 
на община Стралджа. Кметът на 
общината Митко Андонов  заедно с 
гостите и гражданите на Стралджа 
сториха поклон пред героизма на 
дедите, останаха в минутка мълчание 
на колене в знак на признателност и 
уважение.

Църквата „Св. Архангел Михаил” 
посрещна множеството  на празнич-
ната литургия и благодарствен моле-
бен отслужени от местните свещени-
ци. В двора се приготвяха и казаните 

с курбан от дарените  три овце от г-н 
Андонов за здраве на стралджанци. 
Докосвайки почтително  иконата на 
Св. Архангел Михаил, пазител и за-
крилник на града, г-н Андонов запали 
свещ за здраве и благополучие  на 
всички стралджанци. Заедно с него 
в храма бяха Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Иван Иванов, 
Иван Георгиев и Мария Толева зам.- 
кметове,  съветници, представители 
на културни, социални, учебни и 
здравни заведения, ръководители на 
административни звена, граждани.

155-годишния храм, културен и 
исторически паметник, гордост за 
Стралджа, се изпълни с хора, дошли 
да отбележат празника на общината.

В 10,30 ч. на грейналия в обилно 
есенно   слънце площад започна 
ритуала по издигане знамената на Р 
България, на общината и на ЕС. Г-н 
Андонов, с новата огърлица на  кмета, 
посрещна своите гости, областния 
управител Димитър Иванов, кмето-
вете на съседни общини – Сливен, 
Болярово, Тунджа, представители на 
ЯТПП, на ВиК ЕООД Ямбол, на  ТСБ- 
Ямбол и др. Тук бяха общинските 
съветници, кметове и кметски наме-
стници от общината. Под звучите на 
„Мила родино”  и Одата на радостта 
знаменосците издигнаха  знамената. 
С приветственото слово към гости и 
стралджанци кмета Митко Андонов 
припомни за разнообразните и инте-
ресни прояви предхождали празника, 
обърна внимание, че организацията 
е дело на екипи  които обединяват 
усилията на община, НПО, училища, 
читалища, църковни настоятелства, 
младежки и дамски организации, 
бизнесмени. Идеята е да се почувства 
празникът навсякъде, да се създаде 
празничност и в същото време да се 
събуди онова национално самочувст-
вие което българинът заслужава. А 
община Стралджа със своето видимо 
възходящо развитие , с изпълнението 
на множество проекти, с поставянето 
на нови цели дава реален пример на 
малка , но просперираща общност, 
в която хората  дават своя принос за 
местното самоуправление. Г-н Андо-
нов пожела здраве, сили и енергия на 
всички жители на общината , приба-
вяйки увереността си, че с този темп 
на работа Стралджа ще има своето 
още по-добро бъдеще. 

Поздравление към Стралджа и 
стралджанци поднесе  областния 
управител Димитър Иванов, в което 
изрази задоволството си от добрата 
работа на община Стралджа, поз-
драви г-н Андонов и целия  му екип 
с празника  , добави пожелания за 
нови успехи.

   Бяха прочетени поздравителни 
адреси от  Сергей Станишев, пред-
седател на ПЕС , от РАО „Тракия”, 
от Петър Кънев, ексдепутат и голям 
приятел на Стралджа, от ЯТПП, от 
кметовете на общините Карлово, 
Ст.Загора, Казанлък, Ивайловград, 
Болярово, Тунджа, Сливен и др.

Истинско наслаждение и духовна 
радост предизвика последвалия богат 
концерт на учениците от Национално-
то училище по фолклор Котел, които 
представиха на откритата сцена вели-
колепието на българския фолклор от 
песни, танци, мелодии, носии. 


