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Дирекция „Вероизповедания“ 
при МС отпуска 6 000 лв. за 
ремонт на покрива на църквата 
„Рождество Богородично“ в 
Джинот. За Църковното настоя-
телство и кметството това е добра 
новина защото   ще се осигури  
укрепването на покрива, който от 
години създава проблеми. Преди 
2 години частичен ремонт спира 
появилия се теч, малко по-рано 
с помощта на местен земеделски 
производител  отново е направен 
скромен опит за ремонт на покри-
ва, но явно всички усилия са били 

недостатъчни. „Сега, надяваме се, 
окончателно да решим проблема и 
да спасим храма от  дъждовете.“, 
споделя кметът Георги Димитров, 
който  потвърждава, че за първи 
път получават държавна подкрепа 
за храма. 

Построената през 1934г. църква 
има нужда и от смяна на догра-
мата, за което настоятелство и 
кметство организират благотво-
рителна кампания като приканват 
християните да отворят сърцата 
си за дарения в името на едно 
добро дело.

Подготовката на Традиционния 
събор за народно творчество  
„Мараш пее“ Стралджа 2018, 
насрочен за 12-13 май,  продъл-
жава с усилени темпове. В отдел 
„Хуманитарни дейности“ вече 
пристигат заявките за участие 
на танцови колективи от цялата 
страна. Изпратени са поканите 
и към гостите, които общината 
очаква да пристигнат на събо-
ра. Организационният комитет 
на свое заседание ще обсъди 
всички въпроси по сценария, 

подготовката и реализацията на 
народния празник. По традиция 
„Мараш пее“ събира интереса 
на почитателите на танцовото 
народно творчество от  няколко 
общини, превръща се в изложба 
на народни носии на открито и 
показ на танцови умения на млади 
и стари. Не напразно „Мараш пее“, 
който организирано се провежда 
от началото на 60-те години на 
миналия век, а има далеч по-
древна история, се определя като 
„Малката Копривщица“.

Традиционна грижа на Община Стралджа всяка 
година е да  организира снабдяване на кметства, 
читалища, училища и детски градини с дърва за 
огрев, добити от Общинския горски фонд. Съгласно 
лесовъдния план  тази година  е осигурен добив 
на  3 174  кубика дърва за огрев.  Подборна сеч 
на маркирани дървета  от общински горски фонд 
е направена  в землищата на Каменец, Войника, 
Тамарино, Палаузово, Стралджа.   

 По предварителни заявки, дадени от кметовете на 
населените места,  общо за кметствата са  разпре-
делени 1200 кубика дърва. Средно по  300 кубика  
получиха  по-големите кметства  Каменец, Лозенец, 
Войника, Тамарино.  Общо 45 кубика  ще осигурят 
топлото в училищата на  Зимница и Войника. Без 
проблеми пред зимата ще бъдат детските градини 
в Зимница, Лозенец, Първенец и Войника за които 

са осигурени   39  кубика дърва.  При наличието на 
заявки общо 54 кубика  дърва са транспортирани 
и за читалищата в селата Александрово, Войника, 
Каменец, Лозенец, Недялско, Палаузово, Поляна.   
След обявяване намерението на общината да пред-
ложи и на гражданите дърва за огрев от общинския 
горски фонд по цена определена с решение на ОбС 
– 36лв/кубик за акация и по 42 лв/кубик дъб, вече 
с такива са снабдени жители на селата Палаузово, 
Каменец, Войника, Тамарино, Иречеково, Поляна, 
Първенец, Правдино. Най-удобна е офертата за 
живеещите във Войнишкия район, където цената за 
транспорта не оскъпява прекалено   сделката.  До 
момента  2 400  куб.м. дърва са получили жителите 
на  общината.  За гр.Стралджа са осигурени 453 
куб. дърва за социално слаби и инвалиди, като от 
тях са разнесени 383 кубика.

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА 
ИЗГОДНИ ЦЕНИ

ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ЗА 
ХРАМА В ДЖИНОТ

В ОЧАКВАНЕ НА 
МАРАШКИЯ СЪБОР

От Общински горски фонд

ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА

УВАЖАЕМИ 
СЪГРАЖДАНИ, ГОСТИ 

И ПРИЯТЕЛИ НА 
СТРАЛДЖА, 

Обръщаме се към всички вас 
с молба за участие в кампания 
за набиране на средства  и 
осигуряване така необходимия 
ремонт на 160-летния храм „Св.
Архангел Михаил“ в нашия 
град. 

Църквата, която всички ние 
определяме като символ на ду-
ховността, опора в отстояването 
на вяра, духовност, традиции и 
народност, днес има нужда от на-
шата помощ. Най-наложително е 
възстановяването на  дървената 
подова настилка и ние вярваме, 
че една сериозна кампания ще 
ни даде възможност бързо да 
съберем необходимите средства 
и да осъществим важния ремонт.

Нека отново да докажем, че 
сме достойни наследници на 
дедите, които с безкористност 
и великодушие, с дарения от 
семейства, родове, сдружения 

навремето не само построиха, но 
и осигуриха изографисването, 
закупиха камбаните и направиха 
необходимото за поддържане на 
храма през годините. 

Днес е нашият ред! 
Ще се радваме на всяка фи-

нансова подкрепа!

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
За дарения:
ЦКБ-АД кл. Ямбол
Представителство гр.Стралджа
IBAN: BG88 CECB 9790 50G9 
8174 00
BIC CECBBGSF

„ДА ПОМОГНЕМ ЗА РЕМОНТА 
НА ХРАМ“СВ.АРХАНГЕЛ 

МИХАИЛ“ В СТРАЛДЖА!“

След одобрение на Наредба № 23 за отпускане на стипен-
дии на студенти от община Стралджа сега съветниците взеха 
решение за определяне на  конкретните специалности и броя 
на стипендиантите по тях за които ще се отпускат стипендии 
от бюджета на общината. На базата на мотивирани доклади  от 
ресорни ръководители в общината относно необходимостта 

от кадри, кметът Атанас Киров направи  предложението ОбС 
да утвърди  специалностите педагогика, социални дейности 
и икономика, за всяка от които да се отпуснат стипендии на 
по един кандидат.  Заедно с тях  за финансиране се допускат 
и технически специалности, необходими за общината.

Наредба № 23 бе приета с пълно единодушие през 2017г. 

с оглед задоволяване потребностите от изпълнителски и 
ръководни кадри в общината. Основната цел е насърчаване 
на учащите се за постигане по-високи резултати в обучението 
им, завръщане в родното място, подпомагане развитието 
на родния край чрез квалифицирани и млади специалисти, 
които са нужни за просперитета на района.

ОБС ОПРЕДЕЛИ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ФИНАНСИРАНЕ
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На базата данни от автоматизираната систе-
ма „Архимед“ и отчетите на структурните звена 
по изпълнение целите на администрацията 
в община Стралджа, през миналата 2017г. 
административно-наказателната дейност се 
измерва с конкретен брой актове и събрани 
суми. Така по ЗМДТ съставените фишове 
за физически лица са 163. По ЗОССИ се 
наблюдава увеличаване броя на актовете за 
административни нарушения, които съставят 
органите на МВР, с близо 70%. По Наредба №1 

за обществения ред тези актове обаче са 129, 
което се дължи на засиления контрол както 
от страна на общината така и от органите 
на МВР, активно подпомагани по селата от 
кметове и км.наместници. По Наредба №8 
за управление на отпадъците има съставени 
само 3 акта,  толкова са и по Наредба №13 за 
регистрация, стопанисване и контрол на куче-
тата. По Наредба №17 за регистрация, отчет, 
правила на движение и изисквания , на които 
да отговарят ППС с животинска тяга санкцио-

нираните са 19, а като резултат временно са 
задържани ППС на собствениците.  Запазване 
броя на актовете по тази наредба се дължи на 
активната съвместна работа между община, 
общинска охрана и РУ. По Наредба №20 
за охрана и опазване на селскостопанското 
имущество броят на съставените актове е 7, с 
един по-малко са актовете по Закона за горите.

Общо издадените фишове и наказателни 
постановления/НП/ по съставените актове са 
338 бр. на обща стойност 25 180 лв., което е 

значително нарастване на събраните суми в 
сравнение с предходната година. Предадените 
НП за принудително събиране от НАП са 90 
бр. на обща стойност 8 240 лв. 

Общината продължава да работи сериозно 
за осигуряване спазването на всяка от общин-
ските наредби като се обръща внимание и на 
превантивната работа с цел намаляване на из-
вършените нарушения и съставени въз основа 
на тях НП. Основна роля в това отново имат 
създадената общинска охрана и  РУ Полиция.

„ОЩЕ ЕДИН ПРАЗНИК В НАШИЯ 
ВТОРИ ДОМ!“

 Представителите на СУ“П.Яворов“ Стралджа отново пожъ-
наха заслужен успех.  Те са водачи в класирането в Първият 
етап на Националния фестивал на руската поезия, песен и 
танци „Пусть всегда будет солнце”, който  се проведе в Ямбол. 
Основната цел на фестивала е популяризиране на руската 
поезия, песен и танц, приобщаване на младото поколение към 
богатството на руската култура и създаване на интерес към 
изучаване на руския език.

Тричленно жури класира младите таланти по жанрове и  
възрастови групи. Отличените на първо място продължават 
участието си на зонален етап.

В Първа възрастова група, 1-4 клас,
при танците Първо място печели Танцова група при СУ „П. 

К. Яворов“, Танц с воали „Небеса“. Ръководител Валентина 
Белчева.

При Трета възрастова група – 9-12 клас, категория „Танци“ 
Първо място за  Мажоретен танц със знамена по музика на 
военен руски марш“ „Прощание Славянки“, ръководител 
Дияна Георгиева.

Второ място  в категория „Песен“ печели и Вокална група 
„Звънчета“ за песента „Улыбка“. Ръководители на групата  

Веселина Минкова и Минка Янева. 
Най –добрите изпълнители на руска песен, поезия и танц 

от цяла България ще участват в програмата на Националния 
събор на Движение „Русофили“, който ще се проведе край 
язовир Копринка, община Казанлък в началото на месец сеп-
тември тази година. Поздравяваме победителите и пожелаваме 
достойно представяне на област Ямбол на зоналния кръг!

Да помислим и за зимата

„С право стралджанци твърдят, 
че в нашия клуб изявите никога не 
свършват! Всяка седмица се събираме 
в точно определен ден и час. И имаме 
идеи как да се повеселим, да създадем 
настроение, да предизвикаме споме-
ни. Така изпълваме със съдържание 
обикновения ден, превръщаме го 
в незабравим, осмисляме  нашия 

живот!“, разказва Донка Атанасова.
Поредният повод за веселба се 

оказва отбелязване рождените 
дни на седмина от членовете на 
клуба. Мара Стойчева, жената с 
благия характер, готова винаги 
да помогне, медицинската сестра,  
посветила години наред  в грижа 
за стралджанци, навърши своите 

80 години. И беше много щастлива 
сред приятелите от клуба, които й 
засвидетелстваха обичта и уваже-
нието си. Иванка Рандева, лъчезарна 
и усмихната, също прие поздравле-
нията на колегите, които заедно с 
нея празнуваха за навършените 70 
години. Празнична беше вечерта и 
за останалите рожденици – Златка 
Йовчева, Делка Куртева, Георги 
Александров, Калчо Калчев, Събка 
Рашкова.

След щедрите поздравления и 
пожелания, след трогателния риму-
ван  отговор на  вечно оригиналния 
Георги Александров от името на 
празнуващите, след поздравител-
ния адрес поднесен от Николинка 
Тенева,  след празничната торта, 
дойде ред и на наздравиците, хората 
и ръчениците, където стралджанци 
нямат равни. Там вече всички за-
бравят за възрастта и тропат „на-
шенската“ за здраве и дълголетие. 

Административно-наказателната дейност в Община Стралджа

ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ НАРЕДБИ

ОТНОВО СРЕД ПЪРВИТЕ

Първи етап на Националния фестивал на руската 
поезия, песен и танци

С уверени крачки

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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НАПРЕД И ВСЕ НАПРЕД ЗА 
ЕДИН МЛАД ПОЕТ

НАЧУПЕНО ВРЕМЕ И 
СКЪСАН ПЕЙЗАЖ

От влака отделям на пътя
Крилата.
В зелените ниви ги слагам
С ръка.
Животът е песен отдавна
Изпята.
Кръвта ми е млада. До 
Вихър летя.

Вървя до Балкана в зелени
Магии.
На релсата плаче напукана
Длан.
Цветя за избрани успях ли
Да свия?
Плътта зачерви я от кожа
Колан.

От камъни бели издигам
Защита.
На слънцето меко говоря
За теб.
То слуша и грее. Не смее
Да пита
За нашите думи и спомена
Блед.

Обичам цвета ти, косите,
Очите,
И тичам към твоето диво

Сърце.
Обличам дъха ти, нали си
Кокиче?
Обричам света ти да бъде
Дете.

Целувам ръцете. Очите ме
Пият.
Будувам за време,
Прекарано с теб.
Сънувам живота, но ангели
Бият
Камбана, която ме връща
Напред.

На гарата слизам.Денят
Си отива.
Минутите тракат, но ти си
Мираж.
Завесата пада. Героят
Загива –
В начупено време и скъсан
Пейзаж.
С това стихотворение младият 

стралджански талант Димитър 
Драганов спечели поредното си 
отличие в Национален литературен 
конкурс. Този път той получава тре-
то място в   конкурса на гр.Петрич 
и Профилирана гимназия „Пейо 
Яворов“  „Светът на Яворов“, раздел 
„Поезия“ на тема:“ Мечта подир 
мечтата гине и се ражда…“

На 20 април в южния град 
предстои тържествено отчитане 
на резултатите и награждаване на 
удостоените, сред които ще бъде и 
Митко. Отличието е особено ценно  
защото Митко ще бъде  представи-
тел на селище, в което Яворов има 
своята ярка следа.

Времето неумолимо върви на-
пред. С него с уверени крачки на-
пред върви и  Димитър Драганов, 
който печели все повече почитатели. 
Поезия или проза красивото му сло-
во извайва образи, рисува картини, 
описва чувства, които вълнуват , 
радват и гордеят! 

Поредна награда за Митко Драганов

Община Стралджа съобщава на гражданите , че има свободни количества дърва 
за огрев – акация в Общински горски фонд с.Войника. Цена 36 лв./пространствен 
кубик. Превозът е за сметка  на гражданите. Желаещите да закупят дърва  могат 
да заплатят на касата на кметство Войника. За контакти – Мария Георгиева, кмет 
на с. Войника – DSM 0885222008

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Донка Атанасова, председател на клуб „Дълголетие“:
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Дъщерята на фолклорния хореограф 
Тончо Тончев – достойна продължителка 
на делото му

Знаете ли, че всеки месец има поне 14 
регионални  или национални фолклорни 
празници в страната?! Добре, че се запа-
зиха читалищата по села и градове , та да 
има къде хората да се събират, да пеят, 

да играят хора, да си уреждат изложби с 
местни занаятчийски творби. Че то иначе 
съвсем ще залинее нацията. Без ентусиазма 
на местните хора, без тяхното родолюбие 
сме на една крачка от изгубена България.

Като се започне от най-големите ни 
национални събори – Копривщица, 
„Рожен пее“, Гайдарско надсвирване в 
с.Гела, Пернишкият маскарад „Сурва“, 
Хасковският събор „Китна Тракия пее“ 
и „Хайдушка софра“ за хора и танци, 
„Златна гъдулка“- Русе, та до малките 
градове и села. Там хората се събират в 
малки певчески групи, за да се подкре-
пят психически. Даже често събират от 
своите оскъдни левчета, за да платят на 
някой специалист ръководител, който да 
ги учи на нови песни и свирни. Казват, че 
тези читалищни състави  поддържат духа 
у хората, че са лек срещу депресия и им 
дават сили за живот.

Наскоро Копривщенският събор бе впи-
сан в световното културно наследство на 
ЮТЕСКО, след като там вече фигурират 
нашето нестинарство, Бистришките баби, 
чипровските килими, „Сурва“ Перник.

Между пазителите на фолклорното ни 
наследство със стари традиции е и съборът 
„Мараш пее“ в Стралджа.

Всяка година през май на площада 
в Стралджа се открива „Мараш пее“. 
Надиграват се танцови състави, певци 
и инструменталисти, за да покажат кра-
сотата на народния танц, цветовете на 
българските носии, песните и обичаите 
на Стралджанския край.

Допреди три години най-обичаният фол-
клорист и постановчик на танците там бе  
Тончо Тончев. Той е между най-известните 
хореографи  и постановчици на фолклорни 
танци в страната, който 20 години ръ-
ководи ансамблите  на Ямбол и Сливен, 
а в родната  му Стралджа фолклорният 
ансамбъл, наречен от Тончев „Въжички“, 

има три състава: детски, юношески и 
младежки. Навремето Тончев завършва 
Хореографското училище в София, специ-
алност „Народни танци“ и дипломната му 
работа е танцът „Джиновското“, отпечатан 
в списание „Танцово изкуство“. Оттам 
нататък неговата кариера  минава през 
Хелзинския младежки фестивал, където 

получава златен медал, през Националния 
събор в Копривщица като постоянен ла-
уреат, през десетки чуждестранни участия 
– представления на българския фолклор. 
За 70-годишния му юбилей на сцената 
в читалището на Стралджа му уреждат 
тържествено честване с трите състава, 
съградени от него, както и с любимия му 
танц „Стралджански буенек“. Този танц 
е получил овации още преди 50 години в 
зала „Универсиада“, когато бива изпълнен 
от 400 буенечки. Между най-известните 
му танци освен „Буенек“ са и „Сватбарска 
китка“, „Пеперуда“, „Трите пъти“, 
„Панаир“, „Коледари“, „Въжички“…
Общо е създал 400 постановки в Ст.Загора, 
Ямбол, Сливен, Пловдив, Русе, Добрич, 
Търговище, Бургас. Сътрудничи с хо-
реографите Кирил Дженев, Маргарита 
Дикова, Борис Вълков.

Когато големият ни хореограф Тончо 
Тончев си отива  от този свят преди три 
години, негов верен продължител остава 
дъщеря му Нели Тончева- Кавалджиева. 
Тя е учителка в ДГ“Здравец“ – Стралджа.
Изумително е колко привързани са мал-
ките деца към родните песни и танци! 
Облечени в български носии,  те вече 
умеят да ви изпеят стралджанска песен 
и да ви изумят с изиграно хоро.

Самата Нели още като дете е пристъп-
вала на местната сцена под взискателния 
поглед на баща си Тончо Тончев. Бил е 
строг към нея, за да се старае все повече и 
повече. Самата Нели като учителка е въз-
питала стотици деца да пазят и обичат бъл-
гарското. Не е случайно, че „Лазаруване 
в Стралджа“печели Национална награда.

 Казват, че Стралджа има една особена 
светлина, която никъде я няма. Вероятно 
тя идва и от тази сърцата отдаденост на 
българщината, която владее тук и млади, 
и стари.

САВКА ЧОЛАКОВА

Интересът към Информационните технологии е 
трамплин към нови успехи. Трупането на познания 
става както в един обикновен учебен час така и с участие 

в различни олим-
пиади и конкурси. 
За да се увериш, че 
вървиш напред в 
правилната посо-
ка.За да разбереш, 
че умееш да при-
лагаш в практи-
ката тези знания 
и ще ги използ-
ваш правилно за 
нови разработ-
ки.  Мирослав 
Великов и Ивайло 
Йорданов имат са-
мочувствието на 
хора, които ще се 

посветят на ИТ . Постигнатите 95 точки на Олимпиадата 
по ИТ са връх в историята на училището и ръководителя 
Боряна Георгиева има правото да се гордее със своите 
възпитаници.  Явно начина на преподаване  предопре-

деля и интереса на учениците, които вече обмислят 
бъдещите си планове за кандидатстване в тази област.
Безспорно тези две момчета ще бъдат гордост за всеки 
ВУЗ, както и за обществото, което има нужда от такива 
светли умове.

Само преди 
дни дойде съ-
общението и за 
класирането на 
момчетата за фи-
налния кръг на 
Националната 
олимпиада по 
Информационни 
технологии.
Техният проект 
„Растителни 
клетки“ е един от 
20-те, класирани 
от националната 
комисия в категория „Мултимедия“.Финалният кръг 
ще се проведе от 11 до 13 май т.г. в Търговище в две 
части – тест за обща компютърна грамотност и защита 
на проект. Пожелаваме успех!

Предложението за новата ни рубрика идва от наши 
постоянни читатели, които настояват във всеки брой 
да преоткриват кулинарните умения на местните 
домакини. Сигурно защото Стралджа и района 
наистина има с какво да се гордее в това отноше-
ние. Тукашният курбан, например, е несравним по 
вкусови качества, известна e любимата на старите 
стралджанци трахана, да не изреждаме всички онези 
специалитети, които присъстват на всеки празник 
на трапезата!

Днес слагаме началото в представянето на местни 
рецепти. Изборът падна на Рецептурникът от 30-те 
години на миналия век на Ганка Загорчева, в който 
тя е описала саморъчно приготвянето на супи, ос-
новни ястия и десерти. Учудващо ли е, че между  
„Панирани пражоли“, „Испански птички“, „Котешки 
очи“, „Петмез“, „Орехово колаче“присъстват още  
„Мраморна торта“, „Крем Брюле“, „Испански 
птички“, „Сладко от трендафил“… Е, може жените  
да са обитавали тогавашното село Стралджа, но не 
може да се отрече, че в кухнята се проявявали  и 
като европейки!

МРАМОРНА ТОРТА
Продукти: 1 чаша водна масло, ако е мас – непълна, 

2 чаши захар, 3 чаши брашно, 1 чаша прясно мляко, 
5 яйца, 2-3 лъжици какао или кафе, 1 лъжица сода, 
1 прах ванилия или лимонова кора.

Приготвяне: разбива се захарта с маста на пяна, 

прибавят се един по един жълтъците и се бърка до 
побеляване. След това се прибавят млякото, содата, 
миризмата. Разбърква се всичко и най-после се слага 
брашното/какаото/ и разбитите на сняг белтъци и се 
разбива всичко излеко. После ½ от сместа се оцветя-
ва  с какао и се сипва върху първата. При печенето 
двата пласта се размесват и когато се нареже има 
шарки на мрамор. Тортата може да се поднесе само 
поръсена със захар или глазирана.

С изпълнение през годината на 
конкретни дейности по определени 
приоритети община Стралджа се 
стреми да запази доброто състояние 
на околната среда/ОС/, а от там и 
да подобри качеството на живот за 
населението. Основните приоритети, 
заложени в Общинската Програма за 
опазване на ОС, неразделна част от 
която е Програмата за управление на 
отпадъците,  са опазване на биоразноо-
бразието  и зелената система в община-
та, ограничаване на последиците от ан-
тропогенни въздействия, намаляване 
интензитета и нивото на въздействие 
на климатичните промени, изграж-
дане на необходимата техническа 

инфраструктура за водоснабдяване 
и пречистване на отпадъчните води, 
ограничаване вредното въздействие 
на отпадъците върху ОС и човешкото 
здраве, повишаване на администра-
тивния капацитет и информационната 
осигуреност и не на последно място  
участие на обществеността в решаване 
проблемите на ОС и повишаване  еко-
логичната образованост на местните 
жители. 

В направения отчет по изпълнение 
на ОПООС и Общинската програма  за 
управление на отпадъците за миналата 
година пред ОбС кметът на общината  
предложи обобщена информация за 
предприетите мерки и постигнатите 

резултати при изпълнение на целите. 
Сред посочените мерки  са  основ-
ните и текущи ремонти  на седем 
улици в града, по две в Маленово и 
Джинот и още една в Каменец, как-
то и пътищата Тамарино-Саранско,  
Първенец-Правдино, Александрово- 
Леярово, участъци в землищата на 
Маленово и Поляна. Добър пример 
е сключването на два договора за 
финансиране с ДФ“Земеделие“ по 
проекти касаещи реконструкция и ре-
хабилитация на улична  и  пътна мрежа 
в града и общината и водопроводна 
мрежа в Зимница. На вниманието 
на общината остава състоянието на 
повърхностните води на р.Мочурица 

и притоците й и опазване от замър-
сяване. През годината успешно бе 
реализирана  Националната програма 
за енергийна ефективност – изпълнено 
е санирането на пет жилищни блока. 
Реализиран е проект  по „Красива 
България“за ремонт на сграда общин-
ска администрация. Предприети са 
конкретни действия   по прочистване 
от наноси на р.Боа дере с.Каменец и 
дерето отвеждащо дъждовни води – 
Стралджа. Продължава системната 
работа за добро сметосъбиране и 
сметоизвозване като общината е оси-
гурила 618 контейнери тип“Бобър“, 
1036 бр.пластмасови кофи, близо 500 
кофи тип „Мева“.По заповед на кмета 

обслужването на съдовете за отпадъци 
в Стралджа, Зимница, Воденичане, 
Лозенец се извършва два пъти ме-
сечно, а в останалите населени места 
по 1,5 пъти месечно. Продължава 
разделното събиране на отпадъци. 
Периодично е извършвано почиства-
не на нерегламентираните сметища. 
Обществеността изигра важна роля  
за предотвратяване възникването на 
някой от тях. По подадени сигнали 
на граждани общинските служители 
извършват проверки, съставят кон-
стативни протоколи  и предписания, 
осъществява се реален контрол вър-
ху действията на недобросъвестни 
граждани. 

ДОБРОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ОПРЕДЕЛЯ И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

За опазване и съхранение на природните ресурси

Ивайло и Мирослав от СУ“П.Яворов“:

Кулинарни рецепти от миналото до днес 

КОГАТО ГОТВЕНЕТО Е 
ИЗКУСТВО И СТРАСТ

в.“Над 55“

СТРАННАТА СВЕТЛИНА 
НА СТРАЛДЖА

УСПЕХЪТ НА ОЛИМПИАДАТА 
Е САМО НАЧАЛОТО
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ВОДНИТЕ ПЛОЩИ НЕ СА БЕЗОПАСНИ!
Със своя заповед кметът на общината Атанас Киров забрани из-

ползването на откритите канали, изкопи, реките, езерата, язовирите, 
и микроязовирите и други водни площи за къпане, плуване, гребане 
и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и 
съоръжения с развлекателна цел на територията на община Стралджа. 
Наложително е повишено  вниманието  на открития басейн в семеен 
комплекс „Св.Никола“ в Тамарино,  водните площи в местността 
„Блатото“,  микроязовирите в общината, общо 51 на брой, както и 
реките Мараш и Дермен дере, р.Касаплийска край Лозенец и с.Атолово, 
р.Мочурица край Маленово, Палаузово, Воденичане, Джинот, Чарда, 
р.Люлинска, приток на Бунарска река край Правдино, Първенец, 
Войника и Александрово. 

Кметовете и км.наместници всяка година създават организация за 

минимално обезопасяване на общинските водни площи и реките като 
поставят лесно забележими знаци „Къпането забранено!“, които не 
бива да се подценяват. Те упражняват постоянен контрол по изпъл-
нение заповедта на кмета, изискват от концесионерите, наемателите, 
ползвателите или други собственици на водни площи да вземат 
мерки по обезопасяването, съгласно изискванията на Наредбата за 
водноспасителната дейност. Съгласно заповедта организацията на 
водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, 
ползвани от деца и ученици, да се провежда от  директорите на 
учебните заведения при условия и по ред, определени от министъра 
на образованието и науката и от министъра на здравеопазването.

Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината.

НЧ”ПРОСВЕТА-1908”  с.ПЪРВЕНЕЦ

На основание Протокол № 08 от 16.04.2018г. на Настоятелството и 
Заповед № 01 от 16.04.2018г. на Председателя на НЧ”Просвета-1908”

с.Първенец
Обявява

Публичен явен търг за отдаване под наем на читалищни земеделски земи
находящи се в землището на с. Първенец за срок от 3/три/стопански години, 

считано от 2018/2019г.
вид на имота Имотен №       дка категория местност         нач.тръжна цена
нива  040007 497,237     ІV Парцелите         17403,30
нива  040004 155,853      V Парцелите         5454,85
нива  040005   71,460     ІV Парцелите         501,10
нива  36015  68,734     ІV на изток от село   2405,69
лозе  45036 25,903     ІХ Лозята 

Търгът ще се проведе на 17 Май  2018г. от 10:30часа в сградата на 
читалището на ул.”Ст. Михалев”№20 с. Първенец .
Начална тръжна цена – 35лв/дка.
Такса за участие – 25лв.
Депозит – 10% от годишната  начална тръжна цена на имота.
Стъпка за наддаване – 3лв.
Заявление за участие по образец се подават до председателя на читалището до   

16 Май 2018г.  включително до 17:00 часа  
Таксата и депозита се внасят при секретаря на читалището до 16 Май 2018г.

включително до 17:00 часа
До търга се допускат всички физически и юридически лица.
В деня на търга физическите лица представят :
1.Документ за самоличност /копие /
2. Документ от местното звено за данъци и такси от Община Стралджа, че лицето 

няма задължения към общината.
3. Приходна квитанция за внесен депозит и платена такса за участие. 
Юридическите лица:
1. Актуално състояние.
2. Решение за регистрация.
3. Копие на ЕИК.
4. Документ за самоличност/ копие /
5. Приходна квитанция за внесен депозит и платена такса за участие.
6. Документ за липса на задължения към Община Стралджа.
Обявата е поставена на 26.04.2018 г. на видно място на входната врата на чита-

лището и разнесена  и залепена по магазините.
Председател

/Йонка Митева /
Дата………………

Деня на Земята предизвика и вдъхнови учени-
ците от  СУ „П.К.Яворов“  които  организираха 
изложба под мотото „Сътворяваме чудеса от 
изхвърлени неща“. Представените  предмети са 
изработени от ненужни отпадъчни материали. 
Те са дело на учениците и техните родители, 
които с въображение и креативност им придават 
нов живот.

Целта на изложбата е да се провокира твор-
ческото мислене на децата, като се опитат да 
създадат нестандартни играчки и предмети от 
отпадъци за изхвърляне. Това повторно използ-
ване на опаковките за създаване на нещо ново, 

помага на учениците да погледнат по различен 
начин на заобикалящия ги свят и да разберат, че 
всеки може да даде своя принос към опазването 
на природата.

Седмият ден на м.април влиза в календара 
на с. Зимница като ден на благотвори-
телността и добротата. След призива на 
Инициативен комитет десетки  жители  се 
присъединиха към идеята да подпомогнат 
възстановяването на ценните стенописи в 
храма „Св.Димитър“.Свой дял добавиха и 
хора от Стралджа, Пловдив, Варна и др. 
които изработиха и дариха красиви изделия 
за благотворителния базар, организиран от  
клуб „Вяра, надежда и любов 2015“ при 
НЧ“Възраждане 1926“. В крайна сметка 
събраните средства достигнаха 655 лв. 
„Подадохме си ръка и бяхме заедно в едно 
благородно дело!Благодарим на всички!“, 
изразяват своята признателност организа-
торите Елка Пейчева, председател на чита-
лището  и Антоанета Атанасова, секретар. 
И се надяват, че това ще бъде  добро начало 
на поредното добро дело в селото.

Новини за по-едри плодове от оби-
чайното периодично се появяват в ме-
диите. И въпреки това  пак е интересно 
човек да прочете как стопани постигат 
резултата. Има ли някаква магия или 
необичайни правила за отглеждането?

Въпросите задаваме  на сем.Мария 
и Стефан Стефанови от Стралджа, 
които от години се занимават с от-
глеждането на лимони. Между тях на 
особена почит е  дръвче-бижу, което 
ражда почти килограмови плодове. 
Последният откъснат лимон – гигант 
е бил  900 гр. с обиколка 42 см. и 
височина 20 см. „Няма никаква магия 

по отглеждането!“, твърди стопанката. 
Дръвчето, което е на 5-6г., има по-
стоянно място в двора, изложено на 
слънце и поливано обилно. Зимата го 
прибират вкъщи заедно с останалите 
7-8 дръвчета. При цъфтеж наоколо 
ухае приятно. Семейството обича 
плода, който добавят както към елек-
сира „Стралджански мискет“, така и 
към различни сладки, които Мария 
обича да приготвя. Сем. Стефанови 
се грижи и за друго интересно дръвче: 
лимоно-портокал чиито плодове са  с 
цвят на лимон и вкус на портокал. То  
също обилно плододава.

„СЪТВОРЯВАМЕ ЧУДЕСА ОТ 
ИЗХВЪРЛЕНИ НЕЩА“

За Деня на Земята31 заседание на ОбС – Стралджа

Внимание

По  време на 31-то си заседание, което  
ще се проведе на 30 април ,  съветниците 
от Стралджа ще обърнат сериозно внимание 
на социалните услуги в общината. Три от 
общо 19 точки в дневния ред са посветени 
на тази тема. Кметът Атанас Киров е вно-
сител на  отчет по изпълнение на Годишния 
план за развитие на социалните услуги на 
общината, като веднага след това ще пред-
ложи  приемане на новия Годишен план за 
2018 и за 2019г. Очаква се на заседанието 
да бъде утвърдена промяна  в капацитета 
на социалната услуга „ЦСРИ“ от 35 на 40 
потребители, считано от 1 януари 2019г.

Предстои изслушване и на отчет за 
състоянието на общинската собственост 
и резултатите от нейното управление за 
миналата година, както и Годишен план за 
изпълнение на Общинската стратегия за 
подкрепа личностното развитие на децата 
и учениците от общината за периода май 
2018-април 2019г. На вниманието на ОбС 
ще бъде и предложението  за приемане на 
дарение от Сдружение Туристическо друже-

ство „Кале“ сградата на х.“Люляк“ заедно 
със санитарен възел, преместваеми бунгала, 
беседки и др.в изградената инфраструктура. 
В дневния ред е включено и предложение за 
утвърждаване на междуселищна автобусна 
линия по маршрут Стралджа-Лозенец-
Стралджа. На заседанието предстои да 
бъдат изслушани  отчети за изпълнението 
на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност и изразходвания бю-
джет за 2017г. от читалищата на общината, 
както и обсъждане и приемане на отчети 
за дейността и изразходените средства  от 
лицензираните клубове  финансирани от 
бюджет 2017г. В хода на заседанието ОбС ще 
се запознае с финансов отчет за дейността 
на в.“Стралджански вести“,2017г. Г-н Киров 
е вносител и на докладна записка относно 
издаване на разрешително за ползване на 
воден обект – язовири – публична общинска 
собственост. 

Материалите предстои да бъдат разгле-
дани на заседания на постоянните комисии 
на 26 април.

ОБСЪЖДАТ 
РАЗВИТИЕТО НА 

СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

В Зимница

Интересно

БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДЕЛО

ОГРОМНИ ЛИМОНИ В СТРАЛДЖА
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В края на своята първа 
учебна година децата от 
ОУ“Хр.Ботев“ Войника 
направиха успешна рав-
носметка пред роди-
тели, учители и гости. 
Прекрасно е да четеш 
и пишеш, да смяташ, 
разказваха малките пър-
вокласници. Всяко дете  
беше избрало своята 
буквичка, песните и 
стихотворенията след-
ваха едно след друго. За 
гордост на родителите 
и учителите малките се 
справиха блестящо с 
всяка поставена задача. 
И заслужиха поздравле-
нията и подаръците. С 
обещание, че с интерес 
и постоянство ще про-
дължават напред към 
знанието. 

„ЖУРНАЛИСТИКАТА Е 
НЕОБЯТНА ПРОФЕСИЯ. 

МЕДИИТЕ ИМАТ ВЛАСТ НАД 
СЪЗНАНИЕТО НА МАСИТЕ“

ИНТЕРЕС КЪМ ТРАДИЦИИТЕ 
И ИЗКУСТВОТО

Второ място в ученически журналистически кон-
курс „Григор Попов“ – Разград за Николай Атанасов, 
ХІІ клас на СУ“П.Яворов“

С очерк за Теодор Рузвелт  ученикът от ХІІ клас 
на СУ“П.Яворов“ Стралджа Николай Атанасов 
Атанасов спечели второ място в 6-тото издание на 
Националния ученически журналистически конкурс 
„Григор Попов“- Разград, раздел “Публицистични 
материали за вестник”. 

В творческата надпревара на  името на видния 
общественик и разградски журналист Григор Попов, 
взеха участие  170 представители на 20 области и 35 
населени места.   Основната тема по която предста-
виха своите разработки  бе  "Светът под лупа" с  3 
раздела - публицистични материали за вестник, уче-
нически вестници и радиожурналистика и  насочен 
към ученици от II до XII клас в 3 възрастови групи.

Избирайки да участва в този конкурс  Николай, 
който има намерение да учи „право“, всъщност 
провокира сам себе си за умението журналистиче-
ски да наблюдава света и проблемите, да изразява 
личностната си позиция, да докаже интереса си 
към творческата, изследователска, събирателска 
и краеведческа дейност, да отстоява позиция и да 
демонстрира изградени човешки ценности като 
доброта, човечност, съпричастност, милосърдие. 
И успя! Браво!

В ОУ“Хр.Ботев“ ВойникаВ ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа

Блиц интервю с 
Николай Атанасов:

Театралната формация по проект 
„Твоят час“ при ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа представи пред 
ученици, родители и учители своята 
постановка „На седянка, на раздумка“. 
С огромно желание децата – участници 
пресъздадоха народни образи, действия, 
диалози.  По този начин с  помощта на 

учителите – професионалисти у учени-
ците се насажда любов към родния край, 
интерес към традициите и изкуството.

  Решението на училищното ръко-
водство е като награда за старанието 
и доброто представяне на формацията 
участниците да посетят постановката на 
Ямболския театър „Юнаци с калпаци“.

Мъчна задача е да поставиш света под лупа. Той е толкова 
необятен, а ние сме като хлебарки пред него. Той се мени всяка 
секунда, а човекът мрази промяната. Лупата ни концентрира в 
нещо, а ние сме прекалено разсеяни. Страхуваме се да погледнем 
самите себе си. Как тези страхливи очи тогава ще погледнат света? 

Аз имах нужда от това въведение. Не толкова в личността, 
която ще представя, а в самите нас. Ние сме завързали своите 
очи с превръзка и не искаме да погледнем, а си нямаме представа 
колко е красиво, когато я свалиш.

Искам накратко(а тя никак не е кратка) да разкажа историята 
на един човек, който е погледнал живота в очите. Не с лупа, а 
направо с микроскоп. 

Галеното му име е Теди, но той не е галеник на съдбата. Теди е 
роден с много тежка форма на астма. През първите си три годинки 
той трябва да спи изправен, за да не се задуши в съня си. Не му е 
било лесно на малкия Теди, нали? На седем е едно малко хилаво 
хлапе и постоянното му боледуване не позволява да ходи на учи-
лище. Теди израства затворен между четири стени. Но означава ли 
това, че той е сляпо хлапе, което не опознава света. Не и в неговия 
случай. Той започва да опознава света през лупата наречена - 

книга. С огромна страст започва да чете за околния свят. На десет 
той има завидни познания по биология, история и литература. 
Научава се да говори свободно френски, немски и още няколко 
езика. Всичко това преди да е навършил осемнайсет. Теди пре-
фучава през Харвард и започва още по-бурен живот. Той изучава 
майсторски правото и за две години се превръща в един от най-
желаните адвокати в Ню Йорк, но неговата безгранична енергия 
вече е насочена другаде. Теди влиза в политиката. Временно е 
управител на местната полиция, където си печели славата на рефор-
матор. Той първи позволява на жените да постъпват на длъжност 
и въвежда автомобилите в работата на полицая. Отдадеността му 
е оценена от представители на републиканската партия. Теди е 
поканен и става член на кампанията за президент на Маккинли. 
Речите, които изнася, според мнозина са в основата на успеха на 

Маккинли. За кратко е заместник-министър на военноморските 
сили, а след това губернатор на Ню Йорк. Маккинли го кани за 
свои заместник-президент. След шокиращ атентат, който води до 
смъртта на Маккинли - Теди автоматично става президент. 

Ако мислите, че е стихия в професионалния си живот, то това 
е защото не поговорих за личния му. Теди живее няколко години 
сам в прерията. Заедно с каубоите, които все още скитат из Дивия 
Запад през онези години. Изкачва няколко планини. Посещава 
лично братя Райт и е сред първите хора в историята, които имат 
възможност да се возят на самолет. Но най-голяма слава печели 
след като се отказва от поста на заместник-министър на флота, за 
да поведе доброволческа дивизия, по време на кубинската война 
за независимост.

Ако не сте се досетили вече - той е Теодор Рузвелт. Или Теди, 
както той самият настоява да го наричат посетителите на Белия дом. 

Рузвелт е изследовател по природа. Той обожава света и иска да 
опознае всеки детайл от него. Той като под лупа изследва ботани-
ката, историята, литературата. Взема участие във всяка възможна 
надпревара и посещава безброй кътчета по света. Рузвелт наистина 
е поставил света под своята лупа. Време е и ние да го направим. 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ УСПЕХ 
НА ЕДИН БЪДЕЩ ПРАВИСТ

- Кой и как събуди интереса ти към литературата?
- Винаги съм проявявал интерес към литературата. В по-ранна възраст четях 

доста енциклопедии, но към сериозната литература започнах да се обръщам 
преди няколко години, когато  мой любим автор стана Стивън Кинг. В момента 
чета книги главно на историческа тематика.

- Харесваш ли професията „журналист“ и ако „да“ защо?
- Журналистиката ми харесва като професия, защото може да предоставя 

възможност за срещи с невероятни хора, да посещаваш страхотни места, да се 
обогатяваш непрекъснато. Но като всяка друга си има и своите тъмни страни. 
Корумпираните журналисти според мен могат да са по-опасни дори от корум-
пираните политици. Медиите имат властта на съзнанието на масите, а това е 
нещо много опасно. Особено ако  СМИ са в грешните ръце.

- По отношение на есето – защо избра Рузвелт за свой герой?
- Писах за Рузвелт защото в периода ,в който научих за конкурса, гледах 

документален филм за тази личност. Той наистина е фантастичен човек, чийто 
живот може да е вдъхновение за всеки. Онова, което аз научих от него е ,че 
човек може да се справи с всяко предизвикателство в живота, стига истински 
да го пожелае. 

- А имаш ли свой идол от български произход?
- Българската история е огромна. Наистина ми е трудно да определя една 

личност за мой идол, защото все би се оказало несправедливо към други славни 
личности. Но в периода на Средновековието най-съм се възхищавал на Иван 
Асен ІІ. Мисля, че е дипломат, който е ненадминат, макар и да са изминали 
много години от управлението му.

Светът под лупа

НОВИ
ПРИЯТЕЛИ 
НА БУКВИТЕ 
И ЦИФРИТЕ

Oчерк



В знак на признателност за активно участие в борбата 
против фашизма, неофашизма за траен мир, солидарност и 
демокрация, Грамота на централния съвет на БАС /Български 
антифашистки съюз/ получиха Маринка Колева, активен анти-
фашист и Николинка Тенева, председател на БАС Стралджа. 
Това е заслуженото признание за дейността , за всеотдайната 
работа в защита на мира.

„Ние, членовете на БАС Стралджа, сме камбаната, която 
буди съвести. Ние сме тези, които никога не забравят да отда-
дат почит на заслужилите българи.“, подчерта в изказването 
си  пред делегатите Николинка  Тенева, след което проследи 
най-интересните прояви организирани от БАС. За да приключи 
с думите:“ Винаги съм си мислила, че чувството за памет ни 
прави преди всичко хора. Алената жарава на признателността я 
има навсякъде у нас, а връщането към годините на съпротивата 
ни напомня за идеала, за който бронебойни куршуми няма!“

ПОКАНА
Управителният съвет на ППК“Начало 93“ гр.Стралджа свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
На членовете  на кооперацията на 28.04.2018г./събота/ от 8,30 ч. в Клуба на 

пенсионера гр.Стралджа при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет на УС за производствено-стопанската дейност на кооперацията за 
календарната 2017 г. – докл. Председателят на кооперацията Николай Николов

2.Приемане на Годишния финансов отчет и доклада на независимия одитор 
за 2017г. – докл.Председателят на кооперацията Николай Николов

3.Отчет на Контролния съвет на кооперацията – докл.Председателят на КС 
Николай Спасов

4.Вземане решение за изплащане на дивидент за 2017 г.- докл.Председателят 
на кооперацията Николай Николов

5. Текущи
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

В изпълнение на поети анга-
жименти пред обществеността 
община Стралджа, съвместно със 
СУ“П.Яворов“ и ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“, организира прожек-
ция на хитовия български филм 
„Нокаут“ в Стралджа.  С тази 
прожекция се даде възможност на 

почитателите на седмото изкуство 
да се насладят на едно развлечение, 
което се „връща“ в града след пауза 
от над 30г.

В същия ден ,6 април,  като 
подарък за Великден общината 
осигури безплатно за ученици 3D 
филма „Бикът Фердинанд“.

Уважаема редакция, 
Много бих искала чрез страниците на в.“Стралджански вести“ да из-

разя сърдечната си благодарност към кмета на общината Атанас Киров 
и председателя на Инициативния комитет и зам.кмет Гроздан Иванов, 
за  изпълнението на всеобщата ни мечта Стралджа да има паметник на 
Васил Левски, Апостола на свободата. С всеобщите ни усилия, с даренията 
на толкова много хора успяхме. И това заслужава поклон! Благодаря на 
г-н Киров за това , че обърна внимание на всеки, който даде своя дан за 
тази светиня.

Искам да добавя благодарността и радостта на всички съвестни шофьо-
ри от града към общинското ръководство за ремонтирането на главната 
улица от подлеза до края на Стралджа. Смея да изразя надеждата си, че 
скоро ще бъде обърнато внимание и на моята улица „Москва“.

Пожелавам нови успехи за радост на всички стралджанци!
Веска Куртева, гр.Стралджа

Войнишка дървена манерка окантена с железни 
обръчи и метално канче, изработено от снаряд, 
са новите предмети, постъпили като дарение в 
Общинския исторически музей на Стралджа. 

Те са дарение от Атанас Симеонов от Лозенец, 
който от дълги години е съхранител и пазител 
на семейните реликви.

Предметите са  собственост на ефрейтор 
Железчо Андреев Стефанов от Лозенец, участ-
ник в Междусъюзническата война, загинал 
геройски в легендарната битка при Кукуш на 21 
юни 1913г. В Лозенец остават сираци четирите 
му деца. Днес името на героя може да се види 
изсечено на паметника в родното село.

Не може да не изпиташ вълнение когато дър-
жиш в ръцете си, когато разглеждаш  такива 
реликви, които „говорят“ за битки и победи. 
Видът на манерката е особено оригинален, тя  

изглежда като бъкле, а попаднало вътре парче 
от осколка,  доказва „участието“ й в  битки.  
Боецът вероятно е носел редовно със себе си 
манерката , в кратките минути на отдих между 
сраженията сигурно е отпивал по глътка вода, 
за да продължи напред  в името и за свободата 
на родината. Интересно е , че канчето, неделима 
част от раницата на Железчо,   е  ръчно изработено 
от снаряд, един от тези, които пред  очите му  
разкъсвали телата на другарите. Там, в окопа, къ-
дето мъката по загиналите те хваща за гърлото... 
Вероятно това е било своеобразен поклон пред 
жертвите на една война. Можем само да гадаем! 
Но хубавото е , че благодарение на родолюбиви 

българи антиките са запазени до днес и стигат 
до съвременниците с посланието:Помнете!
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На 11 април антифашистите от БАС Стралджа 
отбелязаха Международния ден на концлагеристи-
те, политзатворниците и пострадалите от фашизма. 
На събранието  председателят на организацията 
Николинка Тенева прочете  информация за 11 
април напомняйки както за милионите изгорени 
живи в лагерите на смъртта, така и за арестуваните 
, избитите, измъчвани антифашисти у нас, за изго-
рените къщи, за трагедията на безброй семейства. 
„На днешния ден ние бием антифашистката кам-
бана. В памет на жертвите и като предупреждение 
да не допуснем това да се повтори. Този ден ни 
мотивира още по-безкомпромисно да се борим 
срещу опитите за възраждане на новия фашизъм. 
И все тъй силно ще повтаряме думите на Юлиус 
Фучик:“Хора, бдете!“,добави тя. 

БЛАГОДАРНОСТ

ДА ПОМНИМ ВОЙНАТА, 
ДА ПАЗИМ МИРА!

ХОРА, БДЕТЕ!

След Областната конференция на БАС

Априлско

От Освобождението на България от 
турско робство до сега управлението 
на гр.Стралджа е било поверявано 
на 66 кмета. Всички те са работили 
при конкретни исторически условия 
, които са определяли характера  и 
съдържанието на проблемите, които 
е трябвало  да разрешават. И колкото 
по-успешно са разрешавани тези 
проблеми , толкова по-продължително 
време  за тях се е говорило с призна-
телност и уважение. 

Ярък пример за това дава кметува-
нето на Георги Клочков. Той станал 
кмет един месец преди да се родя, 
а е напуснал когато съм бил двего-
дишен. Било е , следователно, преди 
повече от 80 г., а за дейността му се 
говорят  все още удивителни неща. 
Необяснимо е как е успял  за две 
години  и няколко месеца да изпълни 
една голяма  строителна програма, 
целяща да преобрази  Стралджа като 
добре планирано и модерно селище, в 
което да има благоприятни  условия за 
развитието на стопанския и културен 
живот на жителите. 

Всичко каквото знам за този човек 
съм го научил от разказите на по-въз-

растните от мен негови съвременници. 
В тези разкази понякога се срещат 
неща, каквито има в приказките за 
добрите дела на царете и тяхното 
обкръжение.  Чувал съм, например, че 
Клочков имал племенник- адютант на  
царя , от когото получавал  подкрепа  
за изпълнение  на своите начинания.  
Ако това е било така и се приеме за 
най-значимия фактор  на неговите 
управленчески успехи, деловите му 
качества остават на втори план. А 
той, според онова, което съм чувал 
за него, е спечелил уважението на 
хората с успешното си представяне  
като благороден човек който разбира 
проблемите, знае как да ги разреши и 
всеотдайно, непоклатимо и мъдро се 
бори за разрешаването им. 

Той идва да кметува в Стралджа  
след извършения на 19 май 1934г.  
военен преврат, когато партиите са 
разтурени  и управлението на стра-
ната се поема от привържениците на 
идейния кръг „Звено“ и военния съюз. 
С този недемократичен акт се целяло 
да се сложи край на политическата 
криза в България , която парализирала 
държавата и не давала възможност за 
сигурност и спокойствие на хората. 
Кметовете не са избирани , а назнача-
вани. Това им осигурявало по-голяма 
еднолична власт, но добри резултати 
от такава власт може да има само, ако 
тя попадне в добри ръце. 

Към стралджанци съдбата е била  
твърде благодатна тогава. Кметът 
Клочков употребявал властта си  из-
цяло за тяхното просветно, културно, 
икономическо и социално благопо-
лучие. Разбирал той, че повелята 
на времето изисква да се повишава  
образователното равнище на населе-
нието  и се заел с построяването на 
нова училищна сграда , за да обучават  
в нея желаещите  да получат про-
гимназиално образование.  Усещал 
напористия интерес на населението 
към литературни, музикални , теа-
трални  и други културни прояви  и 
подкрепял безрезервно  усилията на 

читалищните дейци  да се построи 
нова читалищна сграда предоставяща 
по-добри условия за развиване на раз-
нообразна културна дейност. Не криел 
амбицията си  да предаде на Стралджа 
градски вид и работел за модернизира-
не на централната й част. По времето 
на Клочков е изграден общински обор 
за отглеждане на избрани от добра 
порода жребец, биволски и волски 
бикове. Жителите на Стралджа и окол-
ните села били значително облекчени  
при  заплождане на своите животни. 
Освен това намалял и страхът, че 
може да ги срещне жребец или бога 
и да им причини големи пакости.  От 
тези животни обикновено се бягаше 
, защото често ставаха свирепи като 
зверове. За пострадали от тях хора 
и животни  се говореха драматични 
истории. Естествено е било да се 
благодари на кмета  за създаването на 
обора, където животните се намираха 
под наблюдение , контрол и ограни-
чена свобода.

 Предполагам, че създадената през 
мандата  на Клочков „градска градина“  
се е възприемала като странен, но не 
толкова важен обект, защото тогава е 
имало утвърдени  форми за развлече-
ние и почивка, свързани с многоброй-
ните празници от религиозен и семеен 
характер. Но знам, че тази „градска 
градина“ / която дълго време беше една 
обикновена поляна  с няколко храста  
и неопасена от животните трева/, се 
е оценяла по-късно като  интересно 
хрумване и полезно начало.

 Такава оценка следва да получат 
усилията на Клочков за създаването 
на кланица за животни в южния край 
на Стралджа, за разширяването и 
подобряването на водоснабдяването, 
за да имат всички жители на селото/ 
вкл. и бежанците/ достъп до качест-
вена питейна вода , за спазването на 
обществения ред и законността. И 
още много други обществено значими 
придобивки за които Клочков е вла-
гал всеотдайно  цялата си творческа 
енергия и власт.

ДАРЕНИЕ НА ЦЕННИ АНТИКИ
В Общински исторически музей Стралджа

ЛЕГЕНДАТА КЛОЧКОВ
Георги Александров

КИНО- УДОВОЛСТВИЕ  
В СТРАЛДЖА

ОТЛИЧИЯ ЗА СТРАЛДЖАНСКИ 
АНТИФАШИСТИ



 И тази година в Конкурса на 
община Стралджа  за  най-красиво 
великденско рисувано яйце  и 
великденски козунак се вклю-
чиха  десетки деца и ученици от 
общината.  Така организаторите 
постигнаха целта на надпреварата 
за приобщаване на подрастващите 
към християнските ценности, 
запазване и обогатяване на тради-
циите. След преглед и анализ на 
предложените експонати журито 
определи и победителите.  

За великденско рисувано яйце 
по традиционни техники или 
приложени нови съвременни 
техники и бои:

Във възрастова група „Детски 
градини“  награди получават 

Силвия Иванова, Георги Петров, 
Велимира Русева, Надя и Дария 
Христови, Пламена Стоянова, 
Никола Терзиев,  и Елена Гочева 
от ДГ“Здравец“, Тея Димитрова  
и Жаклин Тончева от ДГ“М.
Рубенова“.

При възрастова група І-ІV 
клас най-добре се представят  
Анастасия Митева, І кл. ОУ-
Зимница, Нели Добринова, ІІ а 
клас, Никола Йорджев, ІІ а клас, 
Мария Петрова, ІІ б клас, Даная 
Великова, ІІ а клас, Станислав 
Йорданов, ІІ б клас, Симона 
Чонкова, ІІ б клас, Тодор Иванов, 
ІІ б клас – всички от СУ“П.
Яворов“.

Общо 5 са наградените във 
възрастова група V – VІІІ клас 
– Стойка Миткова, VІ кл. ОУ- 
Войника, Ивайла Йорданова, VІ 
кл., Станислав Йорджев, V кл., 
Лейла Красимирова, VІІІ кл. – 
СУ“П.Яворов“ и Ивайла Иванова, 
V кл. ОУ- Войника.

В най-голямата възрастова гру-
па, ІХ – ХІ клас, награда получава 
Анка Красимирова.

При козунаците, където изис-
кването е участниците да бъдат 
над 18 г.,  отличията са за май-
сторките Надя Христова, Теодора 
Минкова и Миглена Кирова. 

Връчвайки наградите  Роска 

Стойкова, секретар на общината, 
отправи сърдечни поздравления и 
пожелания за светли Великденски 
празници  от името на кмета 
Атанас Киров.

Всички участници в конкурса 
получиха Грамоти и благодарност 
от организаторите.

Както експонатите от конкур-
са така и специално изработени 
такива с благотворителна цел  
са предложени за разпродажба. 
Изложбата е в залата на ЦОП 
Стралджа. Събраните средства 
ще бъдат дарени на нуждаещи се 
деца от града. 
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ВЕЧНАТА И СВЯТАТА С ЯРКА СЛЕДА В НЕДЯЛСКО

На 16 април се навършват 
125г. от рождението на Елисавета 
Багряна, „вечната и святата“, 
която никой не може да измести 
от къщата на поезията. „Духът 
на тази жена беше недости-
жим!“ пише за нея Маргарита 
Петкова. „Лириката й покорява 
с първичната стихия на пориви 
и чувства, с размаха на  младост 
и волност. В стихотворенията 
й се усеща пълнокръвния пулс 
на здравия земен човек“, така 

е определена тя в Алманаха на 
община Стралджа „Ако нямаш 
мечти…“ чието заглавие идва  
от стихотворението  на Багряна 
„Вълни“.

Жителите на община Стралджа 
и особено на с.Недялско  възпри-
емат Елисавета Багряна като своя 
поетеса. Причината е , че тя учи-
телства в Афтане /дн.Недялско/ в 
периода 1910-1911г. Там, в мал-
кото китно стралджанско село, 
начинаещата поетеса получава 
непосредствени впечатления от 
живота на селската жена. Едва 
17-годишна тя за първи път се 
отделя от родителите си , за да 
преподава в училището където 
тъкмо са открили 3-ти прогим-
назиален клас. Селяните много 
бързо я обикват. Обръщат се 
към нея  с „Лиза“. Още тогава 
тя пише стихове, но се срамува 
да ги афишира, още повече, че 
директор на училището в селото 
е Тодор Христов – Бедния, също 
поет.

След бурното си развитие 
като талантлив автор на стихове 
Елисавета Багряна  се налага като 

новатор в поезията. Определят 
я като витална, устремена, 
самобитна, уверена, жена със 
свободна изява, волна, смела. 
Стиховете й покоряват с дъл-
боки интелектуално осмислени 
чувства и мъдро осъзнаване на 
живота. Стихосбирките й са пре-
ведени на десетки езици.

През 1980г. Багряна изпраща 
свои стихове до в.“Изгрев“ из-
даван в с.Войника, дава и свое 
специално интервю с пожелания 
към младите автори и към всички 
жители на селото от което е за-
пазила най-прекрасни спомени. 
През декември 1981г.  отклик-
ва на поканата на Афтанци и 
гостува на местното училище, 
където е посрещната много 
топло и сърдечно.  Ученици 
рецитират нейни стихове, трога-
телна е срещата  с учениците й 
Пеньо Димитров и Иван Гунчев. 
Багряна отново е учителката 
на Афтаня  и провежда един 
уникален урок по родолюбие. 
„Учебната година прекарана тук 
е най-щастливата в моя живот!“, 
признава поетесата, спомняйки 

си за Бъдни вечер и коледарите, 
големия бряст сред село, къщите 
с червени карамфили, вечерин-
ките…Дора Йорданова, кмет 
на Недялско,  тогава ученичка 
в ІV-V клас, до днес  си спомня 
вълнението от срещата, разказът 
на поетесата  за нейните срещи с 
афтанци. „Багряна завинаги ще 
остане част от нашето село!“, 
допълва тя.

СИНЕОКАТА
Ех, ти , орис, мен орисана!
Майко моя, жалбо моя люта!
Как да кажа, как да бъда чута –
Тъй било от Бога писано.
Нямам ли сукна отрезани
И не съм ли млада, белолика?
Нямам ли снага на трепетлика,
Тънки ризи, тежко везани?
Не мета ли ширни дворове
Рано сутрин с китка на косите?
Песни ли не пея кръшно вити
По седенки и по сборове?
Що ми са очи черничеви,
Тъмносвилени косите? –
Той ги, майко, даже не по-

глежда.
Днеска го видях край чичови –
Караше на паша стоката.
Беше му лицето восък бледно.
Ни ми проговори, ни погледна.
И разбрах тогава, аз, горкана:
Той обича синеоката,
Дето снощи другиму пристана.

1923г.

УНЕС
Говори, говори, говори! -
Аз притварям очи и те слушам:
- Ето, минахме сънни гори
И летим над морета и суша…
Вляво кървава вечер гори,
Вдясно тъмни пожарища пушат.
Де ще стигнем, кога зазори?
Този път накъде лъкатуши?
Там ли, дето свободни ще бдим
И ще бъдем два пламъка слети,
И в нощта, сред безбройни 

звезди,
Като двойна звезда ще засве-

тим?
- Ти не знаеш? Аз също не 

знам –
Но води ме, води ме натам!

1926г.

„Тракийче“ с отличие 

Футболна радостЗаслужена награда получи Танцов състав " Тракийче 
" при ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"  Стралджа от 
ХVIII -тия Национален детски фолклорен конкурс 
" Орфеево изворче"-  Плакет и Грамота за принос 
в съхранението и популяризирането на българския 
фолклор. Много повече натежава, обаче, удоволст-
вието от успешното представяне, радостта, че можеш 
да се справиш, можеш да покажеш, че си по-добър от 
останалите. Под ръководството на своя талантлив и 
всеотдаен ръководител Мария Димитрова, за която 
също има специална Грамота, учениците на ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа  спечелиха не само 
награда, не само сърцата на жури и публика, но и 
гордостта, че са представители на своето училище, 
на своя град и общината.

Децата на Стралджа взеха участие във футболния 
турнир проведен по повод   Празника на гр.Елхово. 
И се представиха блестящо! Момчетата на треньора 
Добрин Вълков убедително се наложиха над съпер-
ниците от отборите на Елхово, Карнобат и Обзор и 
заслужено заеха челното място в класирането. Браво , 
млади футболни надежди! 

НАГРАДА ЗА 
СТАРАНИЕТО

125 г. от рождението на Елисавета Багряна

Празник във Воденичане

Организиран с много ентусиазъм 
и желание да се достави радост на 
гости и мести жители на Воденичане 
Великденския празник с участието 
на Донка и Тодор Кожухарови и 
техния оркестър „Южни ритми“ 
наистина привлече  много хора. 
Допълнителна красота  и вълнение  
осигуриха красивите лазарки от се-
лото, които изпълниха обичая такъв 
какъвто са го наследили от старо 

време. Изявиха се още  певческата 
група „Здравец“ от Воденичане 
и  самодейците от НЧ“П.Енчев“ 
Палаузово. На площада се извиха 
великденски хора. И настроението 
се запази за дълго.

Не бяха подминати и любителите 
на футбола  за които беше приятно 
да наблюдават срещата между от-
борите на ФК“Воденичане 2017“ и 
ФК“Априлец 2017“ с. Бояджик.

Покана

ЗАСЛУЖЕНА ПОБЕДА НА ДЕЦАТА 
ОТ СТРАЛДЖА

С ПЕСНИТЕ НА ТОДОР 
КОЖУХАРОВ

за провеждане на Общо събрание на
ФУТБОЛЕН КЛУБ ”СТРАЛДЖА- 2015”-
гр. Стралджа, общ.Стралджа, обл.Ямбол

УС на ФУТБОЛЕН КЛУБ ”СТРАЛДЖА- 2015”- гр. Стралджа, 
свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се про-
веде на 20.06.2018г. от  17.30 ч.  в  гр. Стралджа, общ. Стралджа, обл. 
Ямбол, ул. „Хемус” №49, бл.3, вх. „А”, ет. 2, ап.4, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за преобразуване чрез вливане на ФУТБОЛЕН 
КЛУБ ”СТРАЛДЖА- 2015” в  СДРУЖЕНИЕ „ОБЩИНСКИ 
ФУТБОЛЕН КЛУБ - СТРАЛДЖА”, което да стане негов универсален 
правоприемник.

2. Прекратяване на ФУТБОЛЕН КЛУБ ”СТРАЛДЖА- 2015” без 
ликвидация.

3. Разни.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА„ 
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО“
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Някак нетърпеливо, бързо и трепетно настъпи про-
летта тази година, завладя млади и стари, предизвика 
вълнения и радост, нови надежди и очаквания. Доброто 

настроение  грейна чрез топлите слънчеви лъчи, разцъф-
телите овошки, цветните, уханни градини и танцът на 
лазарките. Посрещнати във всеки дом те за пореден път 

доказаха, че стралджанският край е един от най-богатите 
на традиции и обичаи, съхранени, разпространявани, 
обичани.

Фотооко


