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Средства от бюджета на об-
щината насочи  общинското 
ръководство  за ремонт на улици 
в общинския център. Особено 

тежкото състояние на улици като  
„Дружба“/ вкл. изкърпване на 
кръстовища, които излизат на 
ул.“Младост“/, „Н.Вапцаров“, 

„Д.Чинтулов“, „Хр.Смирненски“, 
„Охрид“, „Ив.Кондов“ вече е 
само минало. Днес те изглеждат 
съвсем различно. Обновена е и 
ул.“Плиска“ в Зимница.  Предстои 
ремонт и  на улиците в общинския 
център "Марица", "Н.Петков", 
"Стара Планина", "Иван Вазов". 
Общинската управа е в очакване и 
на отпускане на средства за ремонт 
и на улиците "Ал.Стамболийски", 
"Батак", "Д.Благоев", "Ст.Караджа" 
и "Москва".  Междувременно  е 
приключена работата по обновле-
ние плочките на площада и  поста-
вяне на тротоари по ул.“Хемус“ и 
ул.“Ал.Стамболийски“.

Информация на Флагман.бг
ПЕТЪР ПЕТРОВ
Брутални сцени на агресия са се раз-

играли в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” в най-голямото село в Област 
Ямбол – Зимница. За това алармира 
майката на 10-годишната Ивелина, 
която е пострадала, след като е ударена 
в окото от връстник.

Репортер на Флагман.бг се срещна 
с Мариана Илиева, която обяви, че е 
потресена от реакцията или по-скоро 
от липсата на такава от страна на 
директорката Галина Александрова. 
Жената заяви пред нашата медия, че 
след случката дъщеря й се страхувала 
и повече не искала да ходи на училище. 
Мариана се принудила да премести и 
двете си деца да учат в Ямбол.

„Преди 2 дни детето ми се прибра вкъ-
щи от училище обляно в сълзи, държей-
ки се за окото. Видях, че цялото е синьо 
и тогава тя ми призна, че друго дете я е 
ударило. Попитах я къде са били по това 
време госпожите и директорката? А тя 
ми отговори, че са я изгонили. Тогава 
я хванах за ръката и отидохме двете в 
училището, за да попитам какво се е 
случило и защо не са обърнали никакво 
внимание на детето ми. Отидох при 
директорката и тя директно ме изгони. 
Каза ми да я оставя, за да си изпрати 
гостите”, заяви Мариана.

През това време жената звъннала на 
тел. 112 и на място пристигнали полиция 
и линейка. Докато чакала пристигането 

на служителите на реда, никой от персо-
нала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
дори не излязъл от сградата, за да види 
какво се случва и да обърне внимание на 
майката и битото й момиченце.

„Хвана ме яд, защото в двора не е 
имало никой, който да ги разтърве. 
Днес се е случило на моето дете, утре 
ще се случи на друго. Все още обмис-
лям дали да не пусна жалба. Подобни 
неща вече много пъти стават в това 
училище. Другата ми дъщеричка пък 
беше ударена в корема и пак никой не 
й обърна внимание. Тя е на 12 години 
и пак беше нападната на двора. Няма 
контрол в това училище. Там повечето 
деца са циганчета и трябва да бъдат 
наблюдавани. Няма да допусна никой 
да ми бие децата”, коментира Мариана.

Тя уточни, че при прегледа на място я 
посъветвали да заведе детето в болница, 
за да не стане инфекция.

Екип на Флагман.бг се срещна и с 
кмета на с. Зимница Милен Стамов, 
който съобщи, че е запознат със случая. 
Той също посетил школото и влязъл 
заедно с майката в кабинета на дирек-
торката, която започнала да се извинява 
за неприятната случка.

„Майката ми се обади, защото ня-
маше към кого да се обърне. Беше раз-
строена. На място видях, че детенцето е 
сериозно ударено в окото. Проблемът е в 

реакцията на директорката. Вземащият 
решения в училището е директорът и 
той не трябва да позволява да се случва 
нещо подобно. Аз съм против насили-
ето! Недопустимо е да се случва нещо 
подобно в училищния двор”, коментира 
Стамов.

Кметът уточни, че след като оти-
шъл в двора на ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” заварил там единствено 
майката и битото й дете, които разгова-
ряли с полицаите. Той също потвърди, 
че учителите и директорката били в 
сградата.

„Влязохме в директорския каби-
нет и там заварихме другото дете, 
което е ударило Ивелина. Тогава не 
успях да разговарям с директорката, 
а оставих полицаите да си свършат 
работата. Тепърва ще говорим с г-жа 
Александрова”, каза Милен Стамов.

Кметът разкри и за друг проблем 
с директорката. Срещу нея имало 
сигнал в „Икономическа полиция” 
за злоупотреба с евросредства за 
ограмотяване на възрастни.

„Тези хора са получили сертификати 
за завършен курс, а не могат да четат 
и пишат. Как е възможно? За мен това 
е недопустимо. Органите са уведоме-
ни и се провежда проверка”, уточни 
кметът на с. Зимница.

Директорката на ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий” Галина Александрова 
призна за агресията в двора на школо-
то, но определи случилото се след това 

като постановка. Г-жа Александрова 
подчерта, че ръководи училището от 
9 години, но проблемите започнали 
съвсем отскоро. Причината била, че 
тя не е местна, а е от Ямбол и други 
учителки се целели в поста й.

Тя описа битото момиченце като 
проблемно и хвърли вината върху 

Ивелина, макар че призна, че при оп-
ита да ги разтърват другото момченце 
ударило и един от учителите. 

„Инцидентът не е неглижиран, тъй 
като аз веднага извиках ученика в 
кабинета си. Изпратила съм доклад 
по случая до началника на РУО, а 
още на следващия ден се проведе 
Педагогически съвет, след който двете 
деца бяха наказани. Дадени са пис-
мени обяснения и пред полицията”, 
обясни г-жа Александрова.

Директорката призна и за сигнала до 
„Икономическа полиция”. В рамките 
на само няколко месеца в школото 
имало проверки от различни институ-
ции във връзка с въпросния проект за 
ограмотяване. Нередности обаче, по 
думите й, не са открити.

Директорката има конфликт и с чис-
тачката на училището. Жената дори 
подала жалба. Според становището на 
комисия от МОН обаче директорката 
била атакувана, тъй като между двете 
имало напрежение, защото по-рано 
спряла допълнителните средства за 
раздаване на закуски. 

С техника и хора , съсредоточени на 
пътя Саранско – Сламино,  общината 
даде ход на планирани обновителни 
дейности. Отсечката, която беше в много 
тежко състояние ,рушенето на асфалта  
бе  от години без да са предприемани 
мерки за спиране на този процес, най-
сетне  е ремонтирана. Одобрение  има от 
живеещите както в двете крайни селища, 
така и от останалите по-близки, които 
активно ползват този общински път. 
От ръководството на общината потвър-
диха , че обновление  ще има и  на пътя 
Александрово-Поляна. През следващите 
месеци се планира да започне възста-
новяване на пътя Саранско- Тамарино , 
където тежки камиони напълно разбиха  
пътната настилка. На дневен ред е и 
ремонта на отсечката Люлин – разклон 
Недялско.

Ремонтите на общинските пътища 
се финансират от общинския бюджет.  

ОБЯВА
НЧ“Стралджа 2016“ организира

БЕЗПЛАТЕН КУРС ЗА НАЧИНАЕЩИ 
КАВАЛДЖИИ. 

Ръководител - Жечко Маринов. Ще се приемат 
участници на възраст от 8 до 12 г. Община Стралджа 
осигурява учебните инструменти.
Курсът ще се провежда два пъти седмично в ЦОП – 

Стралджа.
Записвания и повече информация на тел. 0885222006 

или 0898878056

СТАРТИРАХА РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА

ОБНОВЛЕНИЕ НА УЛИЦИ 
С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА 

БРУТАЛНА АГРЕСИЯ В УЧИЛИЩЕН ДВОР! 

ДЕЦА СЕ МЛАТЯТ ПРЕД УЧИТЕЛИ, ВДИГНАХА 
НА КРАК ПОЛИЦИЯ И БЪРЗА ПОМОЩ 

 *Майката на битата Ивелина и кметът казаха, че директорката Галина Александрова е неглижирала случая 
* Срещу директорката Галина Александрова са подадени множество жалби, включително и за злоупотреба с евросредства 

Така изглежда малката Ивелина 
след удара в окото от съученик

Майката Мариана обмисля да 
подаде жалба срещу директорка-
та Галина Александрова

Кметът Милен Стамов обяви, че е 
недопустимо да се случват подобни 
неща в училище

Галина Александрова уточни, че 
не е гонила майката, а просто я по-
молила да изчака, тъй като в този 
момент имала посещение по случай 
празник в училището

На Инициативен комитет
„Да помогнем за ремонта на храм“Св.Архангел Михаил“ в 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 духовността, опора 
в отстояването на вяра, духовност, традиции и народност, днес има нужда от 
нашата помощ. Най-наложително е възстановяването на  дървената подова на-
стилка 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 безко-
ристност 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 финансова подкрепа!
Инициативен комитет
За дарения: 
ЦКБ-АД кл. Ямбол
Представителство гр.Стралджа
IBAN: BG88 CECB 9790 50G9 8174 00
BIC CECBBGSF

ПРИЗИВ
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Курти Илиев Куртев е роден 
на 25.04.1928 г. в с. Стралджа. 
Произхожда от бедно селско 
семейство, с родители Илия 
Куртев Илиев и Калуда Тодорова 
Илиева. Основното си образо-
вание завършва в Стралджа, 
а средното в Реална гимназия 
”Васил Карагьозов” гр. Ямбол. По-
късно завършва полувисше военно 
образование във Висше народно 
военно-артилерийско училище в 
гр. София, където придобива чин  
младши лейтенант.След военната 
служба се завръща в Стралджа и 
работи 2 години като служител в 
Потребителната кооперация. По 
решение на Общинския комитет 
на партията работи 10 г. като 
управител на Зърнени храни. 
Пак по решение на партията - 4 
г. е председател на Общински 
съвет –Стралджа. След това е 
председател на Градския съвет 
на профсъюзите и същевременно 
председател на Общокомплексен 
съюз на АПК. До пенсионирането 
си, работи като директор на 
Странично предприятие на АПК.

Баща на  2 деца: Илия Куртев 

Илиев  и Калудка Куртева Илиева.
Има 3-ма внуци: Деница Илиева 

Илиева Кристиан  Илиев Илиев и 
Мария Манчева Иванова.

Кмет на Стралджа  през пе-
риода 1968-1971г. , със заместник 
Велчо Тончев и секретар Атанас 
Недков. Точно в този период, през 
1969 г., селището е обявено за град.

-  Г-н Илиев, спомняте ли си 
този радостен момент?

- Да, това е толкова важен момент 
от моето управление, който не мога 
да забравя.

- Разкажете какъв е предше-
стващия период, какви конкрет-
ни задачи трябваше да изпълня-
вате, за да се стигне до Указа?

- Преди да се стигне до този Указ 
в Стралджа са работили много пред-
седатели на Общински съвети за 
развитието на общината и нейната 
икономика, култура, здравеопазване 
и т.н. 

След идване на Народната 
власт беше изградена Национална 
комисия към Министерски съвет 
за проследяване развитието на 
по-големите селища в страната.
Тези селища бяха проверявани пе-
риодично от комисията за тяхното 
развитие във всяко едно направле-
ние на обществения живот.Точно 
през този период  бяха раздадени 
тези табелки, които помним и до 
днес „Образцов хигиеничен дом”.

В чест на 25-тата годишнина от 
народната власт в страната, с Указ 
на Президиума на Народното съ-
брание, няколко селища в България, 

които са показали голям напредък 
в своето развитие, бяха обявени 
за градове. Между тях беше и 
Стралджа.

- Знае се, че обявяването на 
Стралджа за град е дълголетна 
мечта на много хора. Кажете кой 
и как помогна това да се случи?

- Заслуга за това има цялото 
население на Стралджа.Още преди 
да стане град, Стралджа беше едно 
от най-развиващите се селища в 
региона – с развита търговия, зана-
ятчийство, култура и образование. 
Важна  роля за това развитие има 
и наличието на ЖП гара в града. 

Не мога да не отбележа и това, 
че хората се включваха масово и 
активно  във всички мероприятия, 
които се организираха в селото за 
неговото благоустрояване  и разви-
тие, за да придобие градски вид и да 
заслужи званието „град”.Стралджа 
имаше много придобивки, които 
имаше и големия град: електроснаб-
дяване ,водоснабдяване, 2 училища, 
самодеен театър, битов хор, кино…
гастролираха много от големите и 
известни театри в България.

- Кои бяха най-трудните мо-
менти от Вашето управление?

- Най-трудно беше благоустроя-
ването на Стралджа  като цяло и при-
чината беше липсата на средства. 
Всяко едно нещо се изграждаше по 
стопански начин.Трудните моменти 
никак не бяха малко. Мога да изброя 
някои от тях. Хората се самообла-
гаха по 1 лв. за благоустрояване на 
улиците. Водоснабдяването също 

не беше лесно, защото трябваше 
да се покрие целият терен на града.
Трудност беше и надстрояването 
на 2-ия етаж на училище „Васил 
Коларов” и т. н.

- Бихте ли посочили имена 
на служители, които до днес си 
спомняте?

- Велчо Тончев, Атанас Недков, 
Жоро Величков – началник финан-
си; Владимир Рахнев- домакин; 
Стойка Крайчева – гл. счетоводи-
тел; Стойка Георгиева - служител;   
Димитър Балъкчиев- технически 
ръководител; Митка Бомбова- тех-
ник; Димка Вичева- служител и др.

- А какъв беше Вашият стил 
на управление- с юмрук по 
масата или с мека ръкавица?

- На този въпрос  не мога да 
отговоря еднозначно, защото това 
са двете крайности, според мен. 
Аз бих определил моят стил така: 
Управление с човечност , справед-
ливост и уважение към всеки един 
човек.

- Как ще коментирате отноше-
нието на хората към властта по 
онова време?

- Според мен хората бяха при-
вързани към тази власт, защото 
усещаха облагите и това, че всичко 
се прави за тяхно добро. Мога да 
кажа, че винаги се отзоваваха на 
мероприятията, които се правеха 
за подобряване условията на живот 
в Стралджа.

- Имаше ли престъпност и 
как работехте срещу нея?

- Престъпност имаше , но беше 

много ниска. Имаше закони, които 
се спазваха от всички, с малки из-
ключения. Тогава наистина имаше 
интегриране на циганите.Те имаха 
работа и нямаше такава циганска 
престъпност. В града имаше само 
един милиционер, които, обаче 
всяваше респект. Къщите не се 
заключваха, хората си живееха 
спокойно и си помагаха.

- Какъв беше начинът за 
контакти с хората, за обратна 
връзка?

- Периодично се правеха сре-
щи за контакти с населението по 
квартали.Това се осъществяваше  
по линия на ОФ, с председател 
Киро Атанасов, който влагаше 
много усилия в организиране на 
тези квартални срещи.Там се об-
съждаха проблемите на хората, с 
цел да се разберат нуждите им, а 
те от своя страна да изкажат своето 
мнение по определени въпроси 
.Кметът беше на разположение 
по всяко време.

- Вашата оценка за днешното 
управление на града и община-
та, има ли нещо общо с Вашето 
време?

- Не мога да изкажа някакво 
категорично мнение за днешното 
управление, защото методите на 
управление днес са твърде раз-
лични. Но мога със задоволство 
да отбележа, че съм удовлетворен 
от факта,че днешните млади 
ръководители работят усърдно 
за благоустрояването на града и 
развитието на община Стралджа.

    След внимателен и обстоен анализ на посещаемостта в 
ДЯ“Калинка“- Стралджа и мрежата от детски институции в 
общинския център,  отчитайки предимствата на детска градина 
с яслена група за отглеждане, възпитание и обучение на деца 
от 10 месеца до постъпването им в първи клас, след  коментари 
за плюсовете и минусите по самостоятелно поддържане на ДЯ,   
с 9 гласа „за“ общинските съветници приеха предложението 
на кмета Атанас Киров за разкриване на  яслена група към 
ДГ“Здравец“ с мотивите: така  ще се даде възможност за осъ-
ществяване на интегриран подход, осмислящ предучилищното 
възпитание и обучение и връзката му с училищното образование, 
детската градина с яслена група ще гарантира безпроблемното 
и плавно преминаване на детето, навършило 3 г. от яслата в 
детската градина. Децата постепенно ще развиват умения за 
живот в група, ще усвояват социални модели на поведение, така 
необходими за изграждане на детската личност. Празниците, 
организирани от детската градина, ще позволяват по-добро 
опознаване и създаване на приятелски взаимоотношения между 
децата и семействата от една страна и персонала на детската 
институция от друга. Не е без значение и факта, че приготвя-
нето на храната ще се осъществява в общия кухненски блок от 
един кухненски персонал, което дава възможност за ефективно 

проследяване и осъществяване на контрол при планирането, 
доставката, подготовката на храната и изпълнението на единно 
меню, съобразно възрастта на малките. Има очакване и за нама-
ляване разходите по издръжка на кухнята. Съществуващата до 
сега ДЯ“Калинка“ ще бъде закрита считано от 15 септември т.г. 
Според уверението на г-н Киров няма да се стигне до загуба на 
работни места. След обединяване на двете детски институции 
общината на практика ще получава финансиране за издръжката 
както от МОН така и от МЗ. 

На заседанието ОбС даде своето съгласие да бъдат отдаде-
ни под наем чрез публичен търг за срок от 10 г.  7 язовира в 
землищата на Палаузово, Войника, Недялско. Прекратява се 
съсобственост между общината и РПК „Прогрес“ Зимница чрез 
доброволна делба.  ОбС одобри отчетния доклад за изпълне-
нието на Програмата за енергийна ефективност 2014-2020г. за 
периода 2014-2017г.  Не достигнаха гласовете за одобрение на 
отчета по изпълнение на бюджет 2017. На следващо заседание  
ще се обсъжда предложението за промяна в Наредба № 5 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги. По-прецизен преглед и обосновка  поискаха съвет-
ниците и към предложения нов Правилник за реда и начина 
за отпускане на еднократна финансова помощ на жители от 

общината. Документът ще бъде  разгледан допълнително от 
комисията , допълнен на базата на писмени предложения от 
страна на съветниците и едва тогава ще бъде внесен отново  
за утвърждаване в ОбС   от   председателя на ПК по социални 
дейности.

Свистене на падащи като 
дъжд снаряди, задушлива 
миризма, страх, несигур-
ност, паника…Такива са 

спомените на жителите от стралджан-
ското с.Лозенец за паметния 5 юни  
2012г. Днес, 6 г. след взрива в база 
„Стралджа Мараш“, денят отново е 
слънчев, но спокоен. А лозенци са в 
църквата, за да почетат паметта на 
загиналите трима работници Николай 
Гочев, Енчо Кремъков, Станимир 
Киров. И да заклеймят : Няма да поз-
волим възстановяването на базата, 
няма да разрешим да се повтори оня 
мрачен юнски ден! Потвърдиха го 
представителите на областна адми-
нистрация в лицето на зам.областния 
управител  Христо Колев, Динка 
Караиванова, кмет на с.Лозенец, Иван 
Митев, председател на местния ИК. А 

Гроздан Иванов, зам.кмет на община 
Стралджа, изрази категоричната по-
зиция на общинското ръководство с 
думите: „Ние помним! Помним датата 
05.06 през 2012 година. Черен ден, в 
който взривове в базата "Стралджа-
Мараш" край село Лозенец отнеха три 
човешки живота. Съдебните дела за 
това кой е виновен още се точат, но аз 
вярвам, че виновните ще си получат 
заслуженото. А колкото до апетитите 
на едни закръглени чичковци за ново 
отваряне на базата, заявявам твърдата 
си и кратка гражданска и обществе-
на позиция - НЕ! Няма да забравим 
Николай Гочев, Енчо Кремъков и 
Станимир Киров и шока, който из-
живяха хиляди!“Стралджанци отбелязаха паметния 

Втори юни с организирано от община-
та и НЧ“Стралджа 2016“ възпомена-
телно тържество  при паметниците на 
загиналите в парк „Младост“. С цветя 
и с мисълта за героичното минало се 
събраха млади и по- възрастни. „В 
този ден сърцето диктува да бъдем 
тук, при нашите герои, да ги почетем, 
да ги уважим и за пореден път да си 
обещаем, че ще пазим паметта им 
чиста!“, думите са на приведената под 
тежестта на годините Сирма Тодорова. 
Ученици от  групата за  художествено 
слово при НЧ“Стралджа2016“ с ръ-
ководител Димитър Стоянов развъл-
нуваха присъстващите с вълнуващо  
поднесените литературни  ескизи 
„В храма на вечността“ за живота и 
делото на Хр.Ботев.

Силни думи за героизма, за отноше-

нието ни към подвига на загиналите, 
за дълга ни да пазим заветите на ге-
роите произнесе Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината. Заедно с имената 
на Ботев и Левски, на Караджата и 
Раковски,  той не пропусна да спомене  
хайдутите Трифон и Добри,  Индже 
войвода, загиналите в Балканските 
войни стралджанци, героите от 
Отечествената война и съпротиви-
телното движение. „Поклон пред 
вас, поклон пред подвига в името на 
свободата!“ с тези думи г-н Иванов 
прикани множеството за едноминутно 
мълчание  на колене. Поднесени бяха 
венци  от общинското ръководство, от 
ОбС, от ветераните, от БАС. Гроздан 
Иванов и Иван Иванов, зам.кметове на 
общината, оставиха цветя пред всички 
паметни плочи на загиналите. Техният 
пример бе последван и от гражданите.

ПОМНИМ ВИ, ГЕРОИ 
НА БЪЛГАРИЯ!

Майско заседание на ОбС-Стралджа

6 години от взрива в база „Стралджа Мараш“Сирените звучат за тез, които 
венчани са за вечността

УТВЪРДИХА ЯСЛЕНА ГРУПА КЪМ ДГ“ЗДРАВЕЦ“

Пред 50 годишнината от обявяването на Стралджа за град

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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УПРАВЛЕНИЕ С ЧОВЕЧНОСТ, СПРАВЕДЛИВОСТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЕКИ

Читателите ни пишат

Преди време крадци посегнаха на наша соб-
ственост. Лишиха ни от необходими и ценни за 
нас вещи, което много ни разстрои. Обърнахме се 
за помощ към РУ – Стралджа с началник Йордан 
Йорданов. Изненадани бяхме от бързата реакция 
и отговорността с която подходиха полицаите. 
Престъплението беше разкрито, вещите – наме-
рени и върнати у дома.  За съжаление не знаем 
имената на всички момчета, които работиха по 

случая. Искаме чрез Вашия вестник да поздравим 
сърдечно Атанас Георгиев и всички негови колеги, 
които върнаха спокойствието ни и увереността, 
че имаме сериозна полиция. Благодарности на 
г-н Йордан Йорданов и всички, които изпълняват 
своя служебен дълг с отговорност и всеотдайност. 
Бъдете здрави!

Йорданка Митева Парушева, ул.“Шипка“ 
1, Стралджа

ДЕЦАТА НА ДЖИНОТ – РАДОСТ, 
ГОРДОСТ И НАДЕЖДА ПРАЗНИК НА ДЕЦАТА В 

ТАМАРИНО

БЛАГОДАРНОСТ
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,

НИЕ ПОМНИМ!

Щастлив съм чрез стра-
ниците на в.“Стралджански 
вести“ да поздравя всич-

ки момчета, участници 
във футболния отбор на 
с.Воденичане! След 17-го-
дишна пауза успяхме да въз-
становим този легендарен 
спортен тим. Не само това! 
За един сезон вие,  футболи-
стите, успяхте да сбъднете 
мечтите ни. Представихте 
клуба успешно на не едно 
състезание, показахте уме-
ния на терена, зарадвахте 
публиката, дадохте надежди 
за много по-сериозни цели. 
Браво, момчета! Гордея 

се с вас като председател 
на ФК“Воденичане 2017“, 
като кмет на селото, като  
капитан на отбора, като ваш 
приятел готов да ви помага 
и подкрепя за всяка добра 
идея! От името на всички 
воденичанци искам да ви 
кажа , че вярваме във вас, че 
се надяваме да постигнете 
още  успехи през новия се-
зон. И така да ни зарадвате 
още повече. Знаем, че имате 
силите, възможностите, 
желанието! Ние сме с вас! 

„Обичам моето семейство!“,  каза Мария и нарисува 
своята обич. „Обичам приятелите и забавленията!“, 
допълни Иво и нарисува танк. Всеки от приятелите  им 
в Тамарино-  Руслана, Барбара, Кристиян, Явор и остана-
лите,  последваха примера и се включиха в организирания 
от читалището и кметството празник , посветен на Деня на 
детето, за да се получи една колективна слънчева рисун-
ка, пъстра като  седемцветната  дъга  на детството.“Вие, 
мили деца, сте нашето бъдеще и ние вярваме във вас!“, 
обърна се към своите млади приятели Стойка Маринова, 
секретар на читалището, която връчи награди на най-
добре представилите се в конкурса за рисунка. Разбира 
се, подаръци имаше за всички участници.  Пожелания 
да се радват на здраве и безгрижно лято, поднесе и Нела 
Илиева, кмет на Тамарино и председател на читалището. 

Началото на юни е най-очаквано за малките жители на 
с.Джинот. Събират се в Деня на детето малките, които живеят 
на село и другите, които си идват за ваканцията от градовете. 
Получава е една шарена компания, която е като птичето ято – 
вечно заедно – и в игрите, и в лудориите , и в желанието да из-
мислят нещо интересно, да докажат какво могат. На Първи юни 
от читалището, с подкрепата на спонсорите Донка Тодорова и 
Потребителна кооперация Джинот, им организираха чудесен 
празник, в който забавленията ангажираха вниманието и на по-
малките , и на по-големите. Имаше занимателни игри, имаше 

спортни състезания и разбира се, много емоции. Особено им 
хареса финала, когато получиха почерпката – сладолед, сокчета 
и пастички. Насядали на стълбището пред читалището малките 
се наслаждаваха на удоволствието и планираха лудориите за 
цялото лято. Цялото село се радва на детската гълчава през ля-
тото. „Това веселие ни радва, дава ни надежди!“,споделя Юлия 
Маджарова, председател на читалището, която не пропуска 
да похвали палавниците за отбелязването и на 24 май. Тогава 
групата организирано подготвя цветя и венци за Светите братя, 
дефилира през селото с песента „Върви ,народе възродени“, 
рецитират стихове за Кирил и Методий. „Имаме право да се 
гордеем с нашите деца!“, категорична е г-жа Маджарова. 

Със седемцветната дъга на 
детството

Ваканционно оживление на село

ВЕСЕЛ ДЕТСКИ ПРАЗНИК
Ще запомнят Първи юни децата на с.Чарда. Читалище 

„Пробуда 1934“ заедно с кметството се погрижиха забавле-
нията и изненадите в този ден да бъдат достатъчно, за да 
е пълна радостта на малките и по-големите деца. Имаше 
игри със състезателен характер, имаше песни и танци, 
имаше почерпка и подаръци. Родното село така става по-
привлекателно, спомените – по-пъстри и незабравими. А 
организаторите твърдят, че така връзката между възраст-
ни и подрастващи става по-силна. Затова идеите за нови 
празници непрекъснато се обновяват и обогатяват. Лятото 
предстои, децата могат да очакват още много забавления!

И в Чарда
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На Тончо Тончев
Нямам доспехи ковани,
С броня не съм защитена…
Станка Пенчева

Европа,
Ти имаш Да Винчи, Сервантес,
Артисти прославени и музиканти,
Ти имаш Бъкингам, ти имаш и Лувъра,
Но твоята чувственост знае ли, чува ли
Протяжната песен, побратима с вятъра,
Която пронизва до дъно душата,
Замрежва очите, премаля сърцето
Отнесла несгодите в небитието.

Пространство и време изчезват, когато
Хорото, навито на няколко ката
Безспирно се люшка надясно-наляво,
От земната мощ своя устрем набрало.
Над селища сънни, над снежни върхари,
Се носят благославки на коледари
И момък, сменил си лицето, окраската
Се въплъщава в кукер, скрил се зад маската,
А слънцето – чакано ли, ненадейно ли
Се озовава – в китно халище грейнало.

Европа,
С огромни дворци –
Моят свят,
Побира се в ракла
/кована/.
С това съм богат.
КРУМ ГЕОРГИЕВ

ПЕСНИТЕ НА ПОЛЯНА ЗВУЧАХА НА „КАРА ДЕРЕ“

БЛАГОДАТЕН ДЪЖД ПОСЛЕДВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА СТРАЛДЖАНКИ

Многобройната публика на Фолклорния празник „ Тунджа пее и танцу-
ва“ в Елхово аплодира  майсторство на участниците в ТС“Въжички“ при 
НЧ“Стралджа 2016“ с председател Нели Тончева Кавалджиева и хореограф 
Каньо Канев. За пореден път момичетата показаха своя талант и амбиции, 
защитиха достойно името на състава. Журито отсъди  Втора награда за  
ТС“Въжички“ и Трета награда за Детската танцова формация към състава.  
„Богати сме! Богати сме, че ги има. Богат е един град, в който фолклорът 
е жив, пази се и се надгражда. Танцов състав "Въжички" при читалище 
"Стралджа - 2016"! Красиви млади момичета, прелестни жени, всяка от която 
е един слънчев лъч в короната от лъчи, която е поставена на град Стралджа 
от десетилетия. Добрите музиканти са рубините в тази корона. Хореографът 
Каньо Канев е спойката на короната. А перлата...перлата е една жена, на която 
се възхищавам искрено – Нели Тончева Кавалджиева!“ написа възторжено 
след успеха на „Въжички“  Гроздан Иванов, зам.кмет на общината.

Среща на педагози

Песните на Воденичане звучаха 
край манастира „Св.Троица“

Отличия за самодейци

На Спасовден със стралджански буенек

Празникът на просветата и културата в Стралджа

Учители,  преподавали в легендарното начално училище „П.Хилендарски“  
Стралджа , си организираха среща в навечерието на 24 май. Като доказателство, че 
не могат да подминат деня, който  винаги изпълва сърцата им с радост и гордост,  
че искат отново да бъдат заедно, да си припомнят красиви мигове от училищния 
живот. На срещата бяха невероятната Мара Загорчева, дългогодишен учител и 
директор на училището,  която  респектираните й възпитаници  определяха като 
„забележителност на града наравно с… хотел Хемус“! Там  беше и нейната по-
следователка Велина Хайдутова, чиито спомени за ученическите години започват 
тъкмо от това училище и цигулката, която за първи път виждат селските деца. На 
срещата  стана дума за слънчевата Катя Конярова, за сериозната Димка Богданова 
и за всички останали, които не само работеха като педагози, но раздаваха сърцето 
си за своите ученици.

 Ще попитате какво му е интересното на това училище? Създадено в началото на 
миналия век, построено с волни дарения  и труд на населението и със съдействието 
на тогавашния народен представител Едрьо Шидерски, то е в района на гарата, 
оттам идва и „народното“ му определение като „гаровото“ училище. Разполага с 
огромен естествено затревен двор, много дървета, павильон за закуски, определена 
площ за опитно поле, където малките се учат да сеят цветя, отглеждат зеленчуци, 
грижат се за плодни дървета. Учениците са в паралелки от І до ІV клас, с   по над 
30 деца, има задължителна  следобедна занималня,  две групи полудневна детска 
градина. Всички възпитаници живеят тъкмо в този район на града, удобно  и 
спокойно е придвижването им до училище, лесни са контактите на родителите с 
учителите. От това начално училище всяка година с много силен випуск се обогатява 
Основното училище в селището. И до днес  гордост за НУ“П.Хилендарски“ са 
уважавани лекари, учители, инженери, достойни хора, които признават, че дял за 
кариерата и постиженията им  има родното начално училище. Заедно с учебната 
работа във всеки клас учителите  настойчиво  провокират талантите на децата, 
организират  интересни извънкласни занимания, представления, насочват малките  
към театър, изобразително изкуство, музика, танци…

Срещата на педагозите от НУ“П.Хилендарски“ вече е в миналото. Много бяха 
споделените  спомени - интересни, весели , красиви ,  любими училищни песни,  
възкресени  характерни традиции. Прекрасни хора влюбени в професията и родния 
край, така могат да се определят тези хора, за които учителският колектив беше 
нещо свещено. Не знам защо, но не съм чула  никой от тях да каже лоша дума за 
палави ученици. Напротив, за тях работата с проблемните деца беше някак ес-
тествена и приобщаваща, палавниците усещаха грижата, вниманието, обичта на 
„другарката“/такова беше обръщението преди години/ , радваха се, че има с кого 
да споделят мислите си, не се притесняваха да разкажат за поредната си лудория, 
да бъдат искрени, защото учителката беше авторитет, беше втора майка, беше 
надежда и сигурност.   

Беше…В началото на 90-те НУ“П.Хилендарски“ е закрито , поради липса 
на достатъчно деца и поради недостатъчно средства за ремонт на поостарялата 
база. Страницата е затворена, но спомените са живи. И срещите на учителите ще 
продължават.

ЗА УЧИЛИЩЕТО С ЛЮБОВ

Фолклорната група при клуб „Дълголетие“ 
Стралджа обра овациите на тазгодишния Национален 
тракийски християнски събор „Спасовден“ на 
Бакаджика. Богатата народна носия на буенечките 
с красивата шапка, прекрасните буенешки песни 
и характерния танц предизвикаха вниманието на 
многобройната публика. Събрали се пред трибуната 
малки и големи аплодираха изпълнението, радваха се 
на народното майсторство, което представят страл-
джанки. Буенекът като че ли подейства като покана 
за дъжд и веднага  след танца  природата възнагради 
присъстващите с приятна хладина. Самодейците от Стралджа бяха обградени и от вниманието на  СМИ. Донка Миронска 
разказа  за  историята на танца в Стралджа, за носията и болярската хубост на шапката , за танца, изпълнението на който 
изисква специални умения както от водачката, така и от тази, която е на опашката. Донка Атанасова сподели вълнението от 
участието на групата в този народен празник.

В събора взеха участие и самодейци от Палаузово.

Първият турнир за Купата на Асоциацията на българ-
ските футболисти, проведен в рамките на Националната 
програма „Децата и футболът“ и съорганизиран от  БФС, 
Министерство на младежта и спорта, под патронажа на 
областния управител приключи, но обсъждането продъл-
жава. Защото след едно такова състезание винаги има 
какво да се коментира, да се направи равносметка, да се 
потърсят още резерви, да се провокират още умения. Сред 
общо осемте участници Община Стралджа  се представи 
с  три отбора - на ОФК“Стралджа“, ФК“Балкан“ Лозенец 

и ФК“Бенковски“Зимница. В двудневната истински 
оспорвана битка   на терена зрителите видяха много 
интересни положения, радваха се на истинско футболно 
майсторство, невероятен спортен устрем и желание за 
победа.  В крайното класиране сред първите три е отборът 
на ОФК“Стралджа“, а след драматичен мач с ФК“Тракиец“ 
Кукорево, завършил 1:3,  момчетата на Лозенец заеха 
шестото място. Индивидуални награди за най-добър по-
лузащитник и най-добър нападател получиха Александър 
Сталев и Симеон Иванов от ОФК“Стралджа“.

СТРАЛДЖАНСКА ХУБОСТ И 
НАРОДНО МАЙСТОРСТВО НА 

„ТУНДЖА ПЕЕ И ТАНЦУВА“

Трето място за певческата група 
от Поляна и поощрителна награда за 
представяне на обичая „Повранки“ 
спечелиха самодейците на 22-то изда-
ние на Фолклорния събор в Еленово, 

Новозагорско. В местността „Кара дере“, в 
подножието на Св.Илийските възвишения 
се състезаваха певци, инструменталисти, 
групи за изворен фолклор, обредни групи. 
Представителите  на с.Поляна   показаха 

не само  красивите местни народни песни. 
Зрители и гости истински се наслаждаваха 
и на интересния народен  обичай, който 
полянчани показаха във вида в който са го 
наследили от дедите.  

Група „Здравец“ при читалище – Воденичане с ръководител Господинка Маринова 
се оказаха сред най-добрите участници на тазгодишния Национален народен събор 
„Св.Троица“ с.Устрем, Тополовградско. Журито с председател емблематичният 
ученик на Вълкана Стоянова  и ревностен пазител на нейното творчество Стоян 
Варналиев ,заслужено  отличи самодейците. Те получиха Грамота за съхраняване 
на автентичния фолклор и парична награда.  Представянето  сред над 90  фолклорни  
състави  беше поредното предизвикателство за  групата от стралджанското село.   
Воденичанки  искрено се зарадваха на сърдечното поздравление от страна на Стоян 
Варналиев, който  даде възможно най-високата оценка за представянето им с поже-
лание да продължават все  така ревностно  и старателно да пазят и разпространяват 
богатия местен фолклор.

НАГРАДИ ЗА МАЛКИТЕ ФУТБОЛИСТИ 
ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА

МОЯТ СВЯТ

ОТЛИЧИЕ ЗА  ВОДЕНИЧАНЕ
ЕЗИКОВИ ТРЕВОГИ И ВЪЛНЕНИЯ

Турнир за проверка, турнир за забавление

Пореден успех на „Въжички“

КОГАТО СЪРЦЕТО ГОРИ НА СЦЕНАТА

За кой ли път отново езикови тревоги и вълнения! 
Ще попитате защо? Защо още ме вълнуват тези неща? 
Защото винаги са ме вълнували и не мога да ги отми-
на без внимание.  И намеренията, и осъществените 
отстранявания на прекрасни стихотворения като „Аз 
съм българче“, стихове на Ботев, Чинтулов, Вапцаров и 
кой ли още не…Но повече не може да бъде направено. 

Добре разбирам, че животът, образователната ни 
система, търпят промени, налагат нови изисквания, 
разглеждане на нови творби, а и нова интерпретация.
Но промени в граматичния изказ, в правописа, в се-
мантиката, нови закони не могат да се „коват“.Нашият 
роден език е толкова чист и лъчезарен, толкова верен и 
точен, създаден от толкова светли личности от векове и 
трябва да бъде съхранен чист, силно въздействащ, защо-
то е израз на нашата идентичност, на нашата история, 
култура и напредък. За него Вазов написа възторжена 
възхвала. „Разбра ли някой колко сила, мощ се крие 
в речта ти гъвкава, звънлива? От руйни тонове какъв 
разкош, какъв размах и изразитост жива?“

Какво повече трябва да искаме? Защо не използваме 
и не си служим с това, което ни е дадено, с което се 
славим пред света, а в речника ни навлизат все повече 
тежки и обидни думи, сравнения, метафори,  нахлува 
вече в прекрасния ни роден език „новият“, грубият език 
на агресията! Защо? Защото смятаме, че с него сме по-
силни, по-убедителни, че това едва ли не е езикът на 
оръжието, с което смятаме, че ще победим противника? 
Едва ли! А нима това недоглеждане и подценяване на 
силата и точността на езика ни не наложи  допуснатите 
грешки дори в изпитите на зрелостниците от м.май т.г.? 
Как е възможно да бъдат подведени десетки хиляди  

12-токласници, че не е допусната грешка в изречението: „ 
Убедително написаното мотивационно писмо на младия 
и амбициозен кандидат впечатли комисия.“ Нима не е  
ясно, че думата „комисия“ трябва да бъде членувана 
– „комисията“. За коя комисия става въпрос? Комисия 
въобще. За да не бъде членувана, трябва към нея да 
има определение – просветна, здравна, спортна… Кой 
ни дава право да въвеждаме нови  граматични закони, 
господа специалисти? Мотивирайте се пред хилядите 
12-класници, които работеха над текста. Можело и така, 
не било грешка! За мен, а сигурна съм и за моите колеги, 
е също грешка. Не ви ли звучи твърде адекватно и из-
раза :“Законът ще бъде внесен и обсъждан в зала.“ Коя 
зала, каква зала, може би пленарна – но  това е друго!

 А какво е мнението ви, уважаеми колеги от МОН, 
и за другата грешка: „Изпита/вместо изпитът/ ще 
може да започне на 21 май от …часа.“ Защо  така? 
Какво изгубихме, какво пропуснахме, какво не ни 
достига? Дори и Соломоновското решение , което 
Министерството предлага – всеки ученик да получи 
по една точка за тази задача поради големия нашумял 
спор, не е най-правилното, защото то не признава 
грешно  цялата задача. 

 Ето, това  ме тревожи  много. Не оставяме ли да се 
губят и изчезват нашите безценни бисери – езикът ни 
свещен и скъп? А ние, учителите , сме майсторите, 
които трябва непрекъснато да държим тези бисери и 
да воюваме за нашия роден език, да бъдем твърдо и 
неотклонно  на нашия езиков пост. Сега и винаги! В 
това е нашето спасение.

Тянка ТАШКОВА, дългогодишен преподавател 
по бълг.език и литература

Гостуването на театър „Класика“ при ГПЧЕ“З.Стоянов“ 
Сливен в Стралджа за трети пореден път  се превърна в 
незабравимо събитие. Всички, които обичат това изку-
ство, получиха истинско наслаждение от вдъхновяващия 
спектакъл „Пътеки на вярата“ с режисьор талантливата 
Соня Келеведжиева. Младите „Класици“  очароваха с 
представянето на образите, с внушението на чувства. 
Освен богатата история драмата предизвика размисли за 
необходимостта от просвета и култура днес.  „Нужни са 
книги и мъдри учители!“, Доволен ли е даскала от теб и 
Бог ще е доволен!“, „Добри хора са тез, дето любов имат 
към книжовността!“, „Вярата и свободата никога не пре-
давам!“… такива силни реплики звучаха от сцената, за да   
докоснат  сърцето.  Една театрална постановка , която само 
за около час  и половина  свърши това, за което понякога 
са  необходими години. Добри и силни са семената, които 
театър „Класика“ пося, остава да помечтаем и почвата да 
ги е прегърнала топло, за да растат и да избуяват.

Сърдечно поздравление към гостите поднесе Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината. „Вие ни подарихте  спек-
такъл, който предизвиква  българско самочувствие и 

горещо родолюбие. Благодаря ви за всеотдайността, за 
великолепно изградените образи, за любовта към това 
велико изкуство!“ се казва в   поздравителния  адрес на 
кмета Атанас Киров към театър „Класика“ и неговият 
създател и режисьор  Соня Келеведжиева.

До нови срещи!

С вечната песен в прослава на светите братя Кирил и 
Методий „Върви, народе възродени“ започна тазгодиш-
ния  24 май в Стралджа. Пъстър и богат, празникът събра 

на площада  представители на всички образователни и културни 
институции в общината. На особена почит и уважение се рад-
ваха  ветерани на просветата и културата. Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, отправи сърдечно поздравление към всички 
присъстващи, а в следващите минути, заедно с Иван Иванов, 
зам.кмет, връчиха награди на заслужили педагози и ученици. 

За доказана дейност като общественик и педагог, със заповед 
на кмета на общината Атанас Киров, Йорданка  Николова и  
Денка Василева /Сотирова/ получиха Почетен знак с образа на 
П. Кр.Яворов, Грамота и парична награда в размер на 300 лв. 

За активна журналистическа дейност, гражданска позиция и 
като автор на книги с герои от родния край с Почетен знак  Герб на 
общината/златен/ бе удостоена Веселина Седларска, журналист. 

С протоколни подаръчни сувенири на община Стралджа, 
за постигнати високи резултати в учебния процес и активно 

участие в празници и прояви за издигане престижа на учебните 
институции бяха удостоени:  Боряна Георгиева, ст.учител по 
бълг.език и литература при СУ“П.Яворов“, Стефка Георгиева и 
Диана Балъкчиева, ст.учители от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа, Живка Пашова, ст.учител в ОУ“Хр.Ботев“ Войника, 
Иванка Николова и Йорданка Минкова, ст.учители в ДГ“М.
Рубенова“, Нели Тончева Кавалджиева и Иванка Пенева, 
ст.учители в ДГ“Здравец“.

 За отличен успех и високи резултати в конкурси и състезания 
с протоколни подаръчни сувенири на общината бяха наградени 
и учениците: Мирослав Великов, VІІІ кл., Ивайло Йорданов, 
VІІ кл. Парични награди за класиране на първо, второ или трето 
място  в Национални конкурси получиха: Мирослав Минков, 
V кл., Мирослав Великов, VІІІ кл., Николай Атанасов, ХІІ кл., 
Петър Райнов, Х кл., Мая Дичева, ХІ кл., Димитър Драганов, 
ХІІ кл. -всички от СУ“П.Яворов“ и Стефка Димитрова , VІ кл. 
– ОУ Зимница.

Отговорът на наградените:
Веселина Седларска –

„Най-хубавият ден и най-хубавото място за мен тази година се 
събраха. Благодаря на община Стралджа за това, че ме направи 
пазителка на един от нейните златни гербове. Пророк в родното 
село - казват - никой не е станал, но аз и не искам да съм пророк. 
Искам само винаги да заслужавам любовта на хората от Стралджа, 
защото те са най-истинските хора в моя живот.“ 

Йорданка Николова –
„ За всичките години отдадени на учениците,  извършихме  

не само просветителска, образователна, но и изследователска 
работа. Всеки учебен час  имаше  конкретна тема. Във връзка с 
различни годишнини изработихме Самарското знаме и знамето 
на Априлското въстание, имахме стремежа да бъдем първи по 
състезания и конкурси. Получавахме подкрепата на училищно-
то ръководство и на родителите. И искам да благодаря за това. 
Благодаря на кмета г-н Киров и на неговите заместници Гроздан 
Иванов и Иван Иванов за признанието на учителския труд.“

Нели Тончева Кавалджиева – 
„Преди 31 г. прекрачих прага на ДГ“Здравец“. Благодаря, че 

имам възможността да работя с невероятни хора – професио-
налисти, учители, директори, колеги, родители, които вярват в 
мен. За да получи човек признание, той трябва да извърви пътя 
на доверието, вярата, пълноценното сътрудничество и подкрепа. 
Благодаря  ви!“

Празникът продължи с програма в която се сляха песните, тан-
ците и настроението на децата от Детските градини „М.Рубенова“ 
и „Здравец“, учениците от основните училища в Зимница, 
Войника и Стралджа и СУ“П.Яворов“. Прекрасни бяха  народните 
танци, художествената гимнастика, песните и инструменталните 
изпълнения, литературно-музикалните композиции. Красиви  
и изпълнени с енергия на сцената танцуваха  и мажоретните 
състави  при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа и СУ“П.
Яворов“. На финала, грейнали в народните си носии, закриха 
празника  децата от ТС“Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“.

ЗА НАШИЯ ЕЗИК СВЕЩЕН

Да се посветиш на театъра

Следпразнично

СУ“П.ЯВОРОВ“ СТРАЛДЖА ИЗПРАТИ ПОРЕДНИЯ ВИПУСК

Най-топлите пожелания 
за сбъдване на мечтите, 

за здраве и успехи в живота 
получиха абитуриентите от 
випуск 2018 при СУ“П.Яворов“ 
Стралджа. Поздравиха ги   близ-
ки, познати, роднини, приятели. 
На път за своя  дългоочакван 
абитуриентски бал родния град 
ги видя  прелестни, щастливи, 

обнадеждени. С най-прекрасни-
те тоалети, с най-милите усмив-
ки. Между тях  неизменно бяха  
тези, които задължително ще 
продължат напред във ВУЗ. На 
други плановете са за намиране 
на подходяща работа , трети 
планират пътуване. Но всички 
вярват, че успехът ще е с тях. 
Дано! Щастлив път в живота, 
момичета и момчета!

УСПЕШЕН СТАРТ 
В ЖИВОТА!



Мнозина от тях са посещавали  забележително-
стите по подбалканския маршрут. Но когато става 
дума за родолюбиво начинание всички се обединиха 
и тръгнаха на път.  Казанлък, Карлово, Калофер, 
Сопот…Всяка спирка в тези красиви, изпълнени с 
богата история селища зарежда, обогатява, предиз-
виква възхищение, гордост и горещо родолюбие. 
След кълдаръмените улички  и възрожденските 
къщи на Сопот, след  минутите с поклон пред на-
следеното от патриарха на българската литература 
Иван Вазов,  сетивата празнуваха с красотите на 
Казанлък- център на Розовата долина, града на ху-
дожниците, розите и тракийските царе.  В Карлово 

групата посети резервата „Стария град“, особено 
интересно за всички беше да видят развитието на 
занаятите. Взрив от чувства предизвика   посеще-
нието в Националния музей „Васил Левски“. В 
Калофер всички усетиха покоряващата красота и 
величие на България, радваха се на красивата при-
рода, останаха в плен на неповторимата атмосфера. 
След посещението в къщата-музей „Хр.Ботев“  
рецитираха вечните му стихове , припомняйки си 
силата на революционния дух. На светите места 
родолюбците поднесоха венци и цветя.

 „Величието на България няма край!“, споделиха 
при завръщането си екскурзиантите припомняйки, 

че  историята на България е пребогата, природата 
ни е неземно красива, борбения дух на българина 
е така силен и мощен,  че той зарежда при всяко 
докосване до паметни места. „Ако имате свободни 
дни, посветете ги на екскурзия по подбалканската 
линия!“, съветват от групата и се заканват скоро пак 
да се организират за поредна дестинация.

Писма на читатели
Уважаема редакция,
 Искаме пред всички читатели на нашия вест-

ник да изкажем благодарността на членуващите в 
Сдружение „Диабет – Стралджа“ за финансовата 
подкрепа, която получихме от:

- Общинското ръководство на Община 
Стралджа – г-н Атанас Киров, кмет и г-н Гроздан 
Иванов, зам.кмет

- ПЧЗК с председател Атанас Димов
- ППК“Начало 93“ с председател Николай 

Николов
- Ангел Иванов, общински съветник от 

коалиция „Промяна“
- Живко Ангелов, председател на ОбС
- ЕТ „Иван Миланов“ Стралджа
- Валери Георгиев, Стралджа
- Аптека „Авицена“ Стралджа
- ООД“Деси 07“ Виолета Канева
- Аптека „Боряна“
Средствата ще използваме за консумативи, 

обмяна на опит с други Сдружения, посещение на 
забележителни исторически места, лекторски и 
други свързани с дейността на Сдружението.

Сърдечно благодарим на всички дарители!

Управителен съвет на сдружение „Диабет – 
Стралджа“

 Три отбора премериха силите си в 19-тите областни състеза-
ния на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“ 
в Стралджа. Организирани перфектно от домакините Община 
Стралджа и Районна служба“Пожарна безопасност и защита 
на населението“, те се превърнаха в проверка възможностите 
на създадени с труд и упоритост отбори на Елхово, Ямбол и 
Стралджа – победители от районните състезания в областта. 
Спазвайки правилата участниците  се състезаваха в дисци-
плините „Бойно разгръщане на състезателна пътека“  и „400 

м щафетно бягане с препятствия“за доказване на физическа 
дееспособност, развиване на практически умения, боравене с 
техниката, готовност за правилни, бързи и адекватни действия 
при пожари, стихийни бедствия и аварии. Пред погледите на  
Димитър Иванов, областен управител, Атанас Киров, кмет 
на община Стралджа, Стоян Тенев, началник на РСПБЗН – 
Стралджа, Валентина Маринова, директор на СУ“П.Яворов“ 
младите огнеборци неоспоримо доказаха, че  имат изградени  
навици за поведение при възникване на извънредни ситуации, че 
умеят да запазят спокойствие, да поемат отговорност и да водят 
битка докрай с бедствието. За всичко това те бяха поздравени 
сърдечно от комисар Кольо Гяуров, директор на РДПБЗН Ямбол, 
който даде старт на 19-тите областни състезания.

 След оспорваната битка първото място спечелиха убедително 
домакините от СУ“П.Яворов“ Стралджа, които бяха най-бързи, 
сръчни и уверени. След тях останаха отборите на   ОУ“Любен 
Каравелов“ Ямбол и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Елхово. 
Победителите получават правото да представят областта на 
републиканското първенство на младежките противопожарни 
отряди в КК“Албена“.

Да припомним, че младежкият противопожарен отряд при 

СУ“П.Яворов“ Стралджа, създаден през 2010г., е неизменен 
участник в републиканските състезания. Общият брой на пре-
миналите през отбора ученици от V до VІІІ клас е над 50. През  
този месец „Млад огнеборец“- Стралджа  спечели първо място  
в състезания за купата на община Свиленград в дисциплината 
„400 м. щафетно бягане с препятствия“. Браво на Василена, 
Станислав, Михаил, Тони, Валентин, Тихомир, Георги, Орхан, 
Мирослав, Стоян! С благодарност за всеотдайността на техния 
ръководител Антон Костов и всички негови колеги от РСПБЗН 
– Стралджа, към училищното ръководство при СУ“П.Яворов“ и 
Община Стралджа, които активно подкрепят младите огнеборци 
и се радват на всеки техен успех. Успешно представяне в Албена!

Организаторите от Община Стралджа 
осигуриха достатъчно награди за най-
добре представилите се в състезанията 
по време на миниспартакиадата. При 
леката атлетика, момичета, ІV-V клас, 
200 м. най-добре се представиха  Мария 
Николова от Войника,  Фани Миткова 
от ОУ – Стралджа и Тони Йорданова 
от СУ“П.Яворов. В групата VІ-VІІ 
клас, момичета ,200 м. най-бърза беше 
Василка Христова от ОУ-Стралджа 
следвана от Катя Мариянова от съ-
щото училище и Венета Миткова от 
Войника. При момчетата, ІV-V клас, 
400 м., класирането оглави  Симеон 
Стоянов от ОУ-Стралджа, на второ 
и трето място са Неделчо Росков от 
СУ“П.Яворов“ и Мойсей Миленов от 
ОУ-Стралджа. Митко Илиев от ОУ-

Стралджа е първенец в групата VІ-VІІ 
клас, 400 м., след него се нареждат  
Димитър Маринов от същото училище 
и Петър Василев от Войника. С много 
емоции преминаха състезанията по 
народна топка. Най-добре се пред-
ставиха момичетата от VІ-VІІ кл. при  
СУ“П.Яворов“, след тях се наредиха 
съучениците им от ІV-V кл. и ОУ-
Зимница. Като най-добра състезателка 
специална награда получи Василена 
Христова. Очаквано най-много емо-

ции имаше при футбола. В крайна 
сметка  първенци отново се оказаха 
представителите на СУ“П.Яворов“ – 
VІ-VІІ кл. По-нататък в класирането 
са  ОУ –Стралджа, ОУ-Зимница, СУ“П.
Яворов“ ІV-V кл., ОУ Войника.  Титлата 
„най-добър вратар“ заслужи Валентин 
Веселинов от СУ“П-Яворов“. Най-
добър защитник се оказа Александър 
Станчев , Давид Дончев получи на-
града за  голмайстор. Наградите връчи 
Йовчо Христов, общински съветник.

Организиран от Община Стралджа поредният спортен празник събра 
на стадиона ученици от училищата СУ“П.Яворов“, ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа, ОУ“Хр.Ботев“ Войника и ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница. „Нека победят най-добрите!“ ,пожела  им Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, който покани един от най-малките футболисти символично да 
даде старт на състезанията. Екипирани, готови за спортни битки лекоатлети 
и футболисти се радваха на много активна публика, която възнаграждаваше 
с ръкопляскания всяка проява на спортен талант. Първи  на пистата излязоха 
момичетата, за да стартират в дисциплината 200 м. бягане. Веднага след 
това започнаха състезанията по народна топка и футбол.
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Проект „Твоят час“ във Войника

В Съвета на децата
Традиционни са разменните 

гостувания на пенсионерски клуб 
„Дълголетие“ с приятели от близо 
и далеч. Както са традиционни и  
концертите на фолклорните групи, 
които превръщат всяка среща в 
особено интересна и незабравима. 
През м.май „Дълголетие“ получи 
покана от пенсионерски клуб 
Сунгурларе. Срещата се обогати 
и от присъствието на клуб №1 от 
Карнобат. Домакините се погрижи-
ха да има поредица от изненади, 
председателите на организациите 
отправиха топли поздравления, 
за да последва едно истинско 
надпяване и надиграване по страл-
джански, по сунгурларски и по 
карнобатски. Всичко преживяно 
в този ден беше  като образец за 
гостоприемство. Всяка казана дума 
– извираща от сърцето, всеки танц 
–като доказателство за родолюбие 
и  пожелание  добросъседството 
да продължава във времето – все 
така цветно, богато, щедро. Защото 
човек е създаден, за да раздава 
доброта.

НА ГОСТИ В 
СУНГУРЛАРЕ

МИНИСПАРТАКИАДА ЗА МЛАДИ 
СПОРТНИ НАДЕЖДИ

Пример за събуждане на интерес 
към  творчество и доказване на 
талант за песни и танци е изпъл-
нението на проекта „Твоят час“ в 
ОУ“Хр.Ботев“ Войника. Групата 
по интереси „Пеем и танцуваме“ 
с ръководител Милена Узунова 
нагледно доказа това.  Учениците 
представиха специално подготвена 
програма  в която имаше изпъл-
нение на танц, песен с модерно 
звучене и всичко съчетано като поз-
драв за седмокласниците на които 
предстои приключване на учебната 
година. Двама от представителната 
група – Стойка Димитрова и Джона 
Джеймс Хендерсън, впечатлиха 
всички с изпълнението на песен-
та, с която спечелиха 3-то място 
в конкурса „С песните на Европа“ 

организиран от читалище „Зора“ 
Ямбол.

Хубавият празник приключи със 

спонтанно изпълнение на българ-
ско хоро. И с настроение, което 
доказва полезността на проекта.

Три кандидатури одобри ко-
мисията, назначена от кмета на 
общината, за членове на Съвета на 
децата. Подборът е направен спо-
ред препоръките на  Държавната 
агенция за закрила на детето на ба-
зата на постъпилите мотивационни 
писма.  Елина и Симона от СУ“П.
Яворов“ и Фани от ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа набраха най-
много точки. Според членовете на  
комисията  изборът е направен съо-
бразно качествата на децата. Всеки 
от предпочетените се определя 
като достатъчно комуникативен, с 
високи организационни качест-
ва,  доказани лидерски позиции, 
креативност , желание за работа в 

помощ на децата.  След направеното 
предложение от комисията   кметът 
Атанас Киров, със своя  заповед 
одобри   членовете на Съвета на 

децата в Стралджа. Всеки от тях ще 
участва в  подбора на кандидати за  
Съвета на децата на регионално и 
национално ниво.

Така започват всички приказки. Така започват и разказите на въз-
растните хора за онова, което вече е отминало. Сигурна съм, че като 
съвременна приказка ще прозвучи всичко онова, което може да се разкаже 
за „компютърните” деца днес, за игрите и забавленията на връстниците 
им преди, примерно 50 или 100 години. Тук няма да стане дума за по-
съвременните игри „На дама” или на ластик, а за отдавна забравени 
махленски игри които винаги започваха с броилките : „Ала бала ница, 
турска паница, хей гиди Ванчо, наш капитанчо”, брои детето нареде-
ните в кръг малчугани докато остане един, който ще трябва да мижа, а 
другите ще се крият. Но ако тази броилка може все още някой успешно 
да я възпроизведе, има други, упорито повтаряни през годините, днес 
вече позабравени, а обяснението на думите им е почти невъзможно. Те 
са забавни, дори тайнствени. „Авала, мадавала, куш куш кавъла, цингъл, 
мингъл, чоджук, моджук, лазар, тузар, бебек , казаман, цик, миг, пик”. 
Иди сега, че разбери за какво става дума!

Ето още примери на народни броилки от Стралджа: „Две петлета се 
скараха на поповата врата, поп излезе им каза шишо мишо ти мъжиш!”И 
сега една съвсем кратичка, любима на момиченцата: „Китка китка маг-
даноз, кой излезе първи тоз!” Благодарение на жени с добра памет от 
Стралджа мога да припомня и една доста стара броилка пренесена през 
времето: „Ини мини дудумини, три иром сакатом, кой написа дилимон, 
крушке ле, мрушке ле, цуцурак, муцурак, лим, пик, цик!”

Сигурно и днес има баби които ще си спомнят една друга залъгалка 
за децата:”Спала й Маца под салкъм и сънувала е сън, че на двора тя 
седи и децата си брои – едничко, двечки, трички, бум!” или другата: 
„Копчето ми падна, Лилето го грабна, дай го, Лиле, дай, няма да го дам, 
ще го продам на дядо Иван за един марципан!” Сякаш старото време 
рисува една друга броилка:” Кацна муха на мастило, кацна и го изпи, 
а на мене не остави да допиша писъмцето си, какъв цвят имащ ти?”

Може вече да съм предизвикала стари спомени у мнозина от по-
възрастните. И със сигурност някой може да се сети за още много, 
много стара броилка, която звучи така: „ Единалъ, двединалъ, два царя 
царевида, люштим, тютим, жаба слаба, крачулец, врагулец, син вар, 
син кач, пити гора, айвер, айдърма, чуканче!” Едва ли някой се наема 
да направи някакво обяснение на това какво точно означава словореда 
в броилките, какви са тези думи, какво значение имат, но мелодиката не 
само се усеща, тя е причината трудните думи да остават в съзнанието  
и да се повтарят леко, напевно като някаква магия. Днес никой не учи 
децата на такива „глупости”. Но защо пък да не съхраним народната 
памет. Лошо няма. За да приключа тази чудновата и доста одрипавяла 
тема ще прибавя още една приказчица с която преди десетилетия бабите 
можеха да привлекат вниманието на децата: „Седнал дядо на бучка да 
си шие торбичка, защо ти е, дядо торбичка, да си бера жълъди, защо са 
ти, дядо жълъди, да си храня прасенце, защо ти е , дядо прасенце, да си 
топя масчица, защо ти е , дядо масчица, да си смажа колица, защо ти е, 
дядо колица, да си ходя на нивица, защо ти е , дядо нивица, да си сея 
житцето, защо ти е , дядо житцето, да си омеся питчица, защо ти е , дядо 
питчица, да си храня душица!” Не се опитвайте днес да намерите тази 
приказка в читанките или пък да привлечете вниманието на малките с 
нея, те няма да ви обърнат внимание. По-добре дайте спестените пари 
на родителите да купят мечтания компютър на детето  и ще си имате 
мира в къщи. Защото малкото ще се залепи за екрана като пчела на мед. 
Какво ли ще разказва , обаче, след 50 години на своите внуци този човек?

04.06.2008г.

“ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ”…

На екскурзия с клуб „Диабет“ По съседски

Равносметка от миниспартакиадата Детско оживление на стадиона
миниспартакиадата

„МЛАД ОГНЕБОРЕЦ“ ДАВА ПРИМЕР ЗА ЕКИПНОСТ
Да си пожарникар е гордост!

СЪБУЖДА ИНТЕРЕС КЪМ 
ТВОРЧЕСТВО

ПО РОДОЛЮБИВИТЕ БЪЛГАРСКИ ПЪТЕКИ

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ

ОДОБРЕНИЕ НА ТРИ 
КАНДИДАТУРИ

/Продължение от бр 6/
Представям си с какъв енту-

сиазъм и празнично вдъхновение 
са работили моите съкварталци 
тогава щом след няколко часа 
каналчето било готово. А дъл-
жината му е повече от  един ки-
лометър. Представям си, защото 
си спомням как по-късно, когато 
се наложеше да се почисти това 
каналче, те пак излизаха масово 
и превръщаха трудовия ден в 
полезно празнично тържество.

Трудови дни в Стралджа са 
се провеждали не само  по вре-
мето на Клочков. Какво е било 
преди него не знам, но по-късно, 
когато пораснах и проявявах 
интерес към провеждането им , 
виждах колко добросъвестно  се 

включваха хората  в тях и как се 
надпреварваха  сякаш да покажат 
качеството  на своите трудови 
навици и умения. 

При тогавашните условия  все-
ки кмет, за да изпълнява своите 
творчески планове би трябвало  
да ангажира по някакъв начин 
голяма част от хората , които уп-
равлява.  Иначе, как ще се копаят 
канали , за да се полагат водопро-
водни тръби , как ще се създават 
шосета, за да не се затъва в калта 
стралджанска! Как изобщо може 
да се предприеме нещо градивно, 
ако не се ангажират хората  с 
техния впрегатен добитък!

Необходимостта от такъв 
ангажимент при Клочков е била 
по-голяма , защото трябвало 
да се изпълнява  по-широка 
строителна програма към която 
хората имали положително от-
ношение. Тяхната отзивчивост и 
качествено подкрепа придавала 
по-голяма увереност и само-
чувствие в дейността на кмета. 
Като ръководител той бил много 
настъпателен, безкомпромисен и 
твърд. В някой случаи е имало, 
вероятно, засегнати интереси 
и обидени граждани, но обще-
ството приемало действията му  
с одобрение , защото не виждало 

в тях лична корест, а защита на 
обществения интерес.

   Някой от живущите в цен-
тралната част на Стралджа, 
например, не изпълнявали ука-
занието да заменят дворните 
си огради от жив плет и драка 
с нещо по-подходящо, за така 
наречената „градска“ част на 
селото. Клочков им изпращал 
писмо и ги предупреждавал, че 
ако продължават да упорстват 
общината ще стори това за тяхна 
сметка като ги обложи с необ-
ходимия данък за покриване на 
направените разходи.

- И те ко ши праят? Ши изпъл-
няват не ами и хоро ши играят! 
При него нямаше тън мън!

С такива похвални слова 
приключват разговорите за уп-
равленческия стил на Клочков. 
Кой и кога ги е изрекъл не пом-
ня, но силата им на типичното 
Стралджанско изразяване още 
звучи приятно в ушите ми.

Спомням си как седнали 
на тревата пред сградата на 
прогимназията наблюдавахме 
стърчащите арматурни железа, 
а някой въздъхна отчайващо, че 
не можел да си отреже пръчка за 
железен бастун. Този мерак на 
момчето да бъде в крак с тога-

вашната ергенска мода, не беше 
приет с одобрение. Оказа се, че 
няколко ученика са знаели, че 
„едно време Клочков“ оставил 
нарочно да стърчат железата, 
за да се свърже по-здраво про-
дължението на сградата, която 
по план трябвало да прилича на 
сградата на Априловската гим-
назия в Габрово. И да се посяга 
на тази перспектива се прие за 
неправилно.

На Клочков и на обществената 
среда около него  се е искало 
всички построени от тях сгради 
да наподобяват и да съперничат 
даже по външен вид и функцио-
нална пригодност на сградите 
в големите градове. Искало им 
се да променят Стралджа и са 
работили устремно  в името на 
своите възвишени желания и 
мечти. Това, което е постигнато 
в Стралджа през управление-
то на военната хунта в голяма 
степен оправдава извършения 
от нея преврат, но то се постига 
защото назначеният, необвързан 
с политически партии кмет, имал 
благородни амбиции и е попад-
нал на узряла за осъществяването 
им среда. Така или иначе с името 
на Клочков в Стралджа се свързва 
и построяването на сградата на 

общината, архитектурния план 
на която , поради финансов 
недоимък, не бил изпълнен 
цялостно. Построен е бил само 
първия етаж, покрит със солидна 
циментова плоча, даваща въз-
можност при по-добри времена 
да се построи и ІІ етаж. Такъв е 
подхода и при читалището, и при 
прогимназията.

През 1937г. обществено-
политическите обстоятелства 
разделят Клочков с кметския 
стол в Стралджа. Чувал съм, 
че след това той станал кмет на 
Карабунар/ Средец/, където също 
се отличил като добър ръково-
дител. След 9 септември 1944г. 
започнал работа като адвокат в 
Тополовград, където един крими-
нален престъпник го убива.Дали 
е вярно това не мога да твърдя, 
защото разказът ми се гради  вър-
ху онова, което съм чул случайно, 
а не чрез организирано проуч-
ване. Че може да има празноти 
и неточности в този разказ, не е 
изключено. В него, обаче, няма 
мои измишльотини. Каквото съм 
чул това и разказвам с определено 
удоволствие и чувство на дълг да 
споделя своята почит, признател-
ност и уважение към този човек 
– легенда за нашия град.

ЛЕГЕНДАТА КЛОЧКОВ
Георги Александров:



ОТКРИВАТ ТАЛАНТИТЕ ОТРАНО

ПЪТЯТ КЪМ УЧИЛИЩЕ Е ОТКРИТ
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ГОТОВИ ЗА ПЪРВИ КЛАС

МОЖЕМ ДА СЕ 
СПРАВИМ!

ПЪРВО МЯСТО ЗА 
РИСУНКА НА ТОНИ

ПРАЗНИК ВЕСЕЛ, 
ПЪЛЕН С ЧАР…

„ПЛАМЪЧЕ“ ЩЕ ОСТАНЕ НАЙ-
ПРЕКРАСНИЯ ДЕТСКИ СПОМЕН

 На 6 г. те вече имат трайно изграден интерес към бъл-
гарското народно творчество, към изкуството, към спорта. 
Възпитаниците на ДГ“Здравец“ знаят да танцуват народни 
танци, радват се когато обличат народни носии, участват в 
балетни  композиции, доказват  спортни умения. И причината 
за това е постоянната , упорита и последователна работа на 
учителите в градината, които буквално се раздават за деца-
та. Родителите знаят, че в детския дом малките са не само 
добре обгрижени, но техните заложби се откриват в ранна 
детска възраст, насочват се, провокират се, насърчават се.  
Резултатите от тази работа проличава особено ясно по време 
на тържествата за изпращане на подготвителните групи. В  
ДГ“Здравец“ малките имат възможност да докажат, че прите-
жават артистични наклонности, че са патриотично настроени, 
че могат да се справят с доста трудни  танцови постановки 
и спортни композиции. И когато казват сбогом на детската 
градина го правят с много обич.  

С едно вълнуващо тържество и изява на талан-
ти приключи обучението на децата от подготви-
телната група в ДГ“М.Рубенова“ – Стралджа. Те 
си взеха довиждане с любимата детска градина 
с обещанието, че никога няма да забравят тези 
красиви мигове на приятелство, наставленията 
на учителките, първите стихотворения, танци 
и песни. Този втори дом на есен малките ще 
заменят с посещение в училище. Но ще бъдат 
уверени в знанията си защото получените уроци 
в детската градина са трайни и дават смелост за 
покоряване на знанията в първи клас.

Учителите са за това – да по-
магат! И да бъдат винаги близо 
до ученика, за да  се справи 
той със затрудненията по пътя 
на знанието. В ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника четвъртокласниците  
от групата с обучителни затруд-
нения по български език и лите-
ратура  с ръководител Милена 
Узунова знаят това, вярват на 

своите учители и  постигат це-
лите, които си поставят. Пред 
гости от кметството и чита-
лището децата показаха какво 
са научили през годината и са 
достатъчно уверени. Особено 
въодушевени бяха от участието 
в играта „Стани богат със зна-
ния“, където имаха възможност 
да бъдат и оригинални.

В областния кръг на ХVІ национален конкурс на МОН „Бог е 
любов“ Тони Йорданова, ученичка от V клас при СУ“П.Яворов“, 
е отличена с Първо място в направление „Рисунка“, възрастова 
група V-VІ клас.  Грамотата е подписана лично от Красимир 
Стоилов, началник на РУО Ямбол. Отличената рисунка на Тони 
е изпратена за участие в националния етап на конкурса. Успех!

„Хей, свърши се таз година!“ И радостта на децата от ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа е обяснима.  Те приключиха 
своите учебни занятия с весел карнавал, а забавлението  реду-
ваха с доказване на знания. Всяка изява беше като атестат за 
добре свършена работа през годината и гаранция, че догодина 
всички ще продължат напред с по-голяма увереност.

За децата от подготвителната 
група в с.Лозенец при ДГ“Здравец“ 
името „Пламъче“ за цял живот ще 
остане в сърцето им. Ще го повтарят 
с обич, щe си спомнят най-милите 
детски приключения, първите при-
ятелства, първите уроци. На изпра-
щането групата показа добрата си 
подготовка за предстоящия първи 
клас. С танци, песни , знамена и 
много настроение децата си взеха 
сбогом с любимата детска градина 
и обещаха, че ще тръгнат на учили-
ще със същата радост, ще учат, ще 
доказват всеки ден, че са достойни 
възпитаници на ПГ“Пламъче“ – Лозенец. С топли пожелания и мъничко тъга учителките и останалите 
деца изпратиха групата. Директорът Мима Вълкова изрази всеобщата увереност, че в първи клас техните 
момичета и момчета няма да ги посрамят. Щастлива да ги поздрави беше и Динка Караиванова, кмет 
на селото, която беше специален гост на празника.

На добър път, мили деца!

И децата на Зимница си 
взеха довиждане с любимата 
детска градина. На търже-
ството представиха своите 
умения да рецитират, да пеят 
и танцуват, показаха знания 
и готовност за постъпване 
в първи клас. Истински 
зарадваха своите родители 
и получиха поздравления-
та на учителите. Предстои 
лятната ваканция, а след 
нея, на есен – в първи клас. 
Успех, деца!

В ДГ“Здравец“

С първото свидетелство в ръка Обучителна група

Отличие за млад художник

Карнавал в ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа

Раздяла с детската градина

Децата на Зимница


