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Ден обикновен и все пак тъй различен! 
Ще го запомнят първокласниците на СУ“П.
Яворов“ в Стралджа, които тази година  
наброяват 71 в три паралелки, ще го за-
помнят всички останали ученици, учители 
и родители, за които вълнението  беше част 
от празника. Приветствието на директора 
Валентина Маринова uc; всички присъства-
щи беше  изпълнено с добри думи и много 
обич към учениците, с вяра в учителите и 
желание за съвместна работа с родителите. 
Специални благодарности получи Атанас 
Киров, кмет на общината, за ежедневната 
подкрепа в решаване проблемите на обра-
зованието в града и общината. 

 В четирите училища на територията 
на община Стралджа в първия учебен 
ден  пристигнаха 1178 ученици.  Броят 
на първокласниците, които прекрачи-
ха прага на училището за първи път, 
е 123 като най-много те са  в СУ“П.
Яворов“- 71 деца в три паралелки. 
Пътуващите ученици в общината  на-
брояват  212.

В детските градини броят на децата е 
344, от тях 107 са 6-годишните и 96 – на 
5 години. Има пътуващи 51 малчугани.

При надскочени 25 градуса захарност на мускат оту-
нела  приключи прибирането на най-атрактивния сорт в 
Лозенец. Грижовните  лозари  не скриха задоволството си 
от добрата реколта, добивите , които отчитат са  с около 
30 на сто  по-високи от миналата година. Много добри са 
и резултатите при шардонето, което също вече е прибра-
но. На дневен ред е мискета и червените сортове. Според 
Христо Стойнов, собственик на  лицензирана фирма за 
винопроизводство, спазването на стриктна технологична 
дисциплина дава резултати. Метеорологичните условия 
наложиха 12-кратно пръскане на растенията и това даде 
добър ефект. Няма гниене, няма болести, гроздето е здраво, 
вкусно, достатъчно налято и обещава качествено  вино.  

Във Воденичане , където керацата е на почит, също се 

радват на добра година. Бъчвите ще се напълнят, настро-
ението отсега го доказва. На шира ухае и в Иречеково 
където също има добри лозари. Стралджанци, които по 
една или друга причина през последните години направиха 
отстъпление от лозарството, се подготвят да приберат 
„Сивчо“, както галено наричат характерния за района сив 
мискет. Началото на гроздобера е обявен на 21 септември. 
Прогнозите са добри, правят се и сделки за продажба като 
цената няма да е изненадваща, но все пак ще покрие го-
ляма част от разходите.  РУ и Общинската охрана, която 
тази година е подсилена с допълнителни бройки както в 
общинския център така и в Зимница и Лозенец,   си гледат 
добре работата, няма допуснати кражби , а това осигурява 
нужното спокойствие на производителите.

От учредяването на конкурса през 2012г. изминаха 6 го-
дини. Време  достатъчно, за да се преосмисли това културно 
събитие, да се направи равносметка, да се вземат решения 
за осъвременяването, обогатяването и разнообразяването 
му. Организаторите от Община Стралджа вече са готови 
със Статута. Той се разпространява сред литературните 
среди.  И за пореден път името на талантливата българска 
поетеса Станка Пенчева с родов корен от с.Воденичане  
се произнася с уважение и респект,  предизвиква мисли за 
развитието на българското творчество, за откриването на 
нови таланти, за даване път на млади дарования в областта 
на литературата. Нейната поезия отново ще бъде мерило 
за високо качество на произведенията. Като жители на 
града, който даде вдъхновение на титана Яворов, като по-
следователи на една добра идея, като ценители на добрата 
българска поезия и проза стралджанци отново дават ход на 
Националния литературен конкурс „Дървото на живота“. 
И  очакват жив интерес сред литературните среди. Успех 
на всички участници!

През 2012г.  в Първия конкурс взеха участие над 150 
автори с  повече от 300 творби. 

В Третия конкурс през 2016 г. участващите творби вече 
са близо 500. 

Държат се за ръце, гледат се 
в очите с неподправена любов, 
усмихват се щастливо.  Иванка и 
Вълчо Вълчеви и  Цонка и Петър 
Петров, семействата, които в 
Тамарино  отбелязаха своя 50-го-
дишен съвместен семеен живот. 
Нямаше нужда от доказателства, 
че се обичат все така горещо както 
в младостта. Те, истинските чув-
ства си личат! 

    Преминали през много трудни 
житейски моменти, преодолявали 
всичко заедно и днес те се чувст-
ват уверени, силни, щастливи. 
Радостта им споделиха Атанас 
Киров, кмет на общината и Роска 
Стойкова, секретар. Организатори 
на събитието бяха читалище и 
кметство Тамарино.

Родената  в Сламино Иванка 
се запознава с Вълчо при едно 
гостуване на събор в Първенец. 
След тайни срещи решават да се 
сгодят, но нетърпението 
на Вълчо го кара да 
събере дружина и изпре-

варващо да си открадне булката. Тя 
пък, нали си го обича, му пристава 
и боса се метва на каруцата, за 
да пристигнат  в родното село на 
Вълчо. След одобрението на же-
ниха от родителите на невестата, 
най-сетне идва  ред на истинския 
годеж. Плод на голямата любов 
между младите  са дъщерята Катя 
и сина Демир. Днес семействата 
се радва и на внуци.

Запознаването на Цонка и Петър 
е съпътствано с любов от пръв 
поглед. Създават щастливо се-
мейно гнездо, отглеждат с любов 
двете си деца Живка и Христо, 
радват се на внуци, възпитани в 
честност, трудолюбие, уважение 
към по-възрастните.

И двете семейства не пропускат 
да отбележат, че са доволни от жи-
вота си. „Простирахме се според 
чергата си, живяхме щастливо и 
достойно!“, признават те. 

КОГАТО ЛЮБОВТА 
НАВЪРШИ 50

ОЧАКВАН ИНТЕРЕС НА 
ТВОРЦИ ОТ ЦЯЛАТА 

СТРАНА

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2

ГРОЗДЕ ЗЛАТО ПРИБИРАТ 
СТОПАНИТЕ В СТРАЛДЖАНСКО
НАЧАЛОТО БЕШЕ ЗА ШАРДОНЕ И МУСКАТ ОТУНЕЛ 

Пред ІV-я Национален 
литературен конкурс 
„Дървото на живота“

Гроздоберно време

НАЧАЛОТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В СТРАЛДЖА

БУКЕТ ЛЪЧИ ПОДНЕСЪЛ 
Е ДЕНЯТ

ПОВЕЧЕ НА СТРАНИЦА 7

ЗАПОЧНА РЕМОНТА 
НА ОТСЕЧКАТА 

САРАНСКО-ТАМАРИНО



  18.09.2018 г.      РЕПОРТЕР        2

Стана ясно, че благодарение активната подкрепа на 
г-н Киров тази година, продиктувано от изискванията на 
пазара на труда,  в СУ“П.Яворов“  е разкрита  паралелка 
по професия „Работник в заведенията  за хранене“ с днев-
на форма на обучение . Завършилите специалността ще 
намират реализация в хотели и ресторанти. За обучението 
училището има необходимата  база , както и учители-
специалисти по специфичните предмети. Поздравления 

за една успешна нова учебна година поднесе и г-н Киров, 
отправяйки заслужена благодарност към целия учителски 
колектив. Да се учат прилежно, да бъдат любознателни 
и упорити, да слушат и уважават учителите си  прикани  
той първокласниците  и всички ученици припомняйки, 
че те са бъдещите граждани на които ще разчита града 
и общината. 

С развети знаменца  приветстваха поздравленията пър-
вокласниците. И полетяха към синьото небе трицветни 
балони, като надежди за нови мечти и успехи. Приятно  
допълнение беше   участието на децата, лауреати от  фес-
тивала в Казанлък „Пусть всегда будет солнце“.

 По традиция кметът на общината удари   първия звънец, 
за добър път менче с вода плисна директорът на учили-
щето. И към празнично украсените класни стаи първи се 
отправиха първокласниците, където изненадите за тях 
продължиха. 

Тържества по повод първия учебен ден се проведоха и 
в основните училища в Стралджа, Зимница и Войника. 
Празници имаше и във всички детски градини. 

От 1 октомври 2018г. Центърът за об-
ществена подкрепа /ЦОП/ - Стралджа ще 
се настани в сградата на ул.“Хемус“ № 67 
Стралджа, в която  общината  реализира 
Проект „ С отговорност и грижа за децата 
от 0-7 години“, решиха съветниците 
на своето септемврийско заседание. С 
тази промяна общината гарантира из-
пълнение на стандартните изисквания  
по Методиката за условията и начина 
на предоставяне на социалните услуги.   
Решението осигурява  провеждането на 
основните дейности, свързани с предос-
тавяне на услугите. На новото място 
ЦОП ще разполага със зала за групова 
работа с деца и семейства, зала за инди-
видуална работа, санитарно помещение, 
работен офис, складово помещение и 
др.  Освен всичко това  ще се опази и 
съхрани   създадената по проекта много 
добра материална база, която  предлага 
необходимите помещения за изпълнение  
целите  и функциите  на услугите в ЦОП. 
Местонахождението  позволява добра 
комуникация с квартала, населяван 
от маргинализираните групи в града, 
които заемат по-голямата част от капа-
цитета на Центъра. Обзавеждането на 
помещенията е в съответствие с целите 
на услугата, има изградена и достъпна 
архитектурна среда.

ЦОП Стралджа функционира от 
2010г. и е с капацитет 15 потребители. 
Услугите, които предоставя са:

- превенция на отклоняващо се 
поведение при деца и работа с деца с 

отклоняващо се поведение
- превенция на отпадането от училище
- превенция на агресията сред под-

растващите
- семейно консултиране  и подкрепа
- превенция на насилието.

   По време на заседанието стана ясно, 
че    работата по проекта „С отговорност 
и грижа за децата от 0-7 години“ ще 
продължи, но според г-н Киров няма да 
има пречки за съвместяването на  двете 
дейности.

В СУ“П.Яворов“ се обособяват две самостоятелни  па-
ралелки под минимума, решиха съветниците в Стралджа. 
Става дума за ІХ б клас и ХІ клас в най-голямото об-
щинско училище, в които се допуска изключение от 
допустимия минимален брой/18/ на учениците. ОбС 
се съобрази с искането на директора и становището 
на РУО Ямбол за разрешение функционирането  на 
паралелките  с брой на учениците 17. Съгласно реше-

нието  ще бъдат осигурени допълнително средства за 
издръжка на двама ученика по бюджет 2018г. – 94 лв. 
за периода 01.09 -31.12.2018г. като дофинансирането 
от собствени общински приходите е в размер на  188 
лв., ако това е необходимо.

На своето септемврийско заседанието съветниците 
утвърдиха  нов Правилник за реда и начина за отпускане 
на еднократна финансова помощ на жители от общината. 

ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ 
ПАРАЛЕЛКИ ПОД МИНИМУМА

Началото на новата учебна година в Стралджа

С решение на ОбС – Стралджа 

ПОКАНА

В СУ“П.Яворов“ – Стралджа

БУКЕТ ЛЪЧИ ПОДНЕСЪЛ Е 
ДЕНЯТ

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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В Община Стралджа

С пълно мнозинство ОбС – Стралджа гласува предложението на кмета 
на общината Атанас Киров дневният оклад в детските градини да нарасне 
от 2,00лв. на 2,50 лв. Промяната ще влезе в сила от 1 октомври 2018г. 
Желанието е малките деца да се хранят правилно и пълноценно без рискове 
за здравето, без излишно затлъстяване.  Промяната е и в изпълнение на  
влезлите в сила нови правила за храненето в детските градини според 
които децата трябва да приемат повече плодове и зеленчуци, вместо 
сол, захар и мазнини. Новият начин на здравословно хранене включва  
5 пъти хранене на ден, като 4 от тях са в детската градина и само една 
вечеря в къщи. В менюто на децата задължително трябва да присъстват  
пълнозърнести хляб, плодова салата, кисело и прясно мляко без захар. 
Месото трябва да е без видими тлъстини, сухожилия и кости, а птиче-
то – и без кожа. В градините за обяд не трябва да се дават кебапчета и 
кюфтета. За сметка на това рибата трябва да присъства  в менюто поне 
веднъж седмично. За да се ограничи сладкото се допуска децата да кон-
сумират торти  и шоколади само два пъти седмично. За пиене трябва да 
се предлагат 100% натурални сокове, млечни напитки, чай, боза както и 
бутилирани, нискоминерализирани води.

Със загриженост за доброто хранене на децата и тяхното здраве 
кметът на общината Атанас Киров призна своята неудовлетвореност 
от работата с фирмата, която снабдява детските градини с хранителни 
продукти. „Няма да допусна децата ни да ядат скъпа и некачествена 
храна!“, бе категоричен той уверявайки присъстващите, че се подготвя 
нова процедура за доставяне на хранителни продукти.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОДКРЕПА – С НОВ ДОМ

УВЕЛИЧЕН ОКЛАД 
ЗА ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ
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По покана на организаторите от фирма 
„Еврогрейт“ Танцов състав „Въжички“ при 
читалище“Стралджа 2016“ гостува  на 15-я 
фолклорен фестивал в черноморския курорт 
Китен. И за пореден път показа богатството, 
разнообразието и красотата на местния фолк-
лор. При представянето организаторите не 
пропуснаха да отбележат приемствеността 
на „Въжички“ от оня първи състав, учреден 
от талантливия и неповторим Тончо Тончев, 
на когото  до днес самодейците посвещават 
своите танци. 

Като цвете с особена яркост изпъкна 
танцовият състав на Стралджа сред мно-
гообразието на  такива от цялата страна и 
от чужбина. Смесиха се музика, танци и 
носии от България, Русия, Румъния, Израел.  
Момичетата – танцьорки от „Въжички“ 
сменяха костюмите  и танците, раздаваха 

очарователни усмивки, предизвикваха на-
строение и чувство на гордост. При закрива-
нето на събитието в Приморско стралджанки 
се представиха със „Северняшки танц“ и 
„Трите пъти“. Овациите спечелиха както 
танцьорките ,  хореографът Каньо Канев и  
председателят на читалището Нели Тончева 
Кавалджиева.

Това е второто турне на самодейците 
в Китен, и двете по специална покана на 
„Еврогрейт“. Особено щастливи бяха учас-
тниците в детския състав, които  имаха две 
вечери с концерти пред многобройна публи-
ка, дефиле и вечер на талантите, в която се 
изявиха Тони  и Елиза. Момичетата доказаха, 
че не само танцуват добре, но рисуват и сви-
рят. С много вълнение децата приеха плакет и 
диплом за отлично представяне с пожелание 
догодина отново да бъдат част от фестивала. 

На фестивал в Китен

„ВЪЖИЧКИ“ ОТНОВО ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИ КРАСОТАТА И 
БОГАТСТВОТО НА СТРАЛДЖАНСКИЯ ФОЛКЛОР

И НЧ“СТРАЛДЖА 2016“ СЪС СВОЯ БАЗА

„ АЗ СЪМ ПОЛОВИН 
СТРАЛДЖАНЕЦ!“

Той е един от най-изтъкнатите български ком-
позитори на попмузика,  автор на  песни които още 
след първото прозвучаване   се превръщат в хитове 
и се изпълняват десетилетия наред. Той е  обичаният 
Митко Щерев. Маестрото!

Роден в Ямбол, живял там в ранното си детство, до 
днес пази прекрасни спомени от този край.

- Помня красивите зими с много сняг, помня пърти-
ните, които правехме, тунелите, които се образуваха и 
нашата, детска радост от това. – разказва пред страл-
джанци той допълвайки впечатлението за богатството 
на всеки от сезоните. 

- Аз съм половин стралджанец! Та Ямбол е само на 
крачка от  този град! – признава изтъкнатия музикант, 
щастлив от посрещането в Стралджа.-  дойдохме тук 
с увереността, че ще направим един хубав концерт. 
Получи се! Браво на публиката, която участва активно 
в забавлението. Затова и раздадохме награди – нашият 
юбилеен албум.

Започнал кариерата си през 60-те години на миналия 
век като ръководител на оркестъра на легендата Емил 
Димитров Митко Щерев през 70-те  години  продъл-
жава като  ръководител на оркестър „Маковете“, който 
съпровожда примата Лили Иванова.  И през следва-
щите 10 г. създава хитовете  „Северина“, „Душа“, 
„Наследство“ и др. Автор е на шлагери изпълнявани от 
Лили Иванова, Васил Найденов, Маргарита Хранова и 
др.  С емблематичния състав „Диана експрес“ изнесъл  
стотици концерти у нас и в чужбина при голям успех.

- Навсякъде, у нас и в чужбина, българите посрещат 
нашите концерти с една и съща радост и удоволствие! 
Наскоро бяхме в САЩ и Канада, прекрасно настроение 
и обич бликаше от хората, които ни слушаха. Днес сме 
тук, природата ни дари  толкова хубав ден със слънце 
и емоции. Благодаря на Стралджа за това! Благодаря 
на кмета Атанас Киров, нашият домакин, и на зам.
кмета Гроздан Иванов. Благодаря на всички вас, които 
обичате нашата музика! 

Общинският съвет Стралджа 
учреди безвъзмездно право 
на ползване за срок от 10г. на 
НЧ“Стралджа 2016“ върху имат 
общинска собственост: зала  и 
2 бр. преходни офиси  - обща 
площ 97,70 кв.м., находящи се 
в едноетажна масивна сграда на 
ул. Г.Станчев“ № 2а в Стралджа. 

Помещенията се предоставят 
за развиване и реализиране на 
просветна и културна читалищна 
дейност – развиване и подпо-
магане на самодейното худо-
жествено и народно творчество, 
организиране на школи, кръжоци, 
клубове, тържества, чествания и 
др. „Читалището заслужава да 

има своя сграда!“ добави към 
своето предложение кмета на 
общината Атанас Киров подна-
сяйки заслужена благодарност 
за всеотдайността на председа-
теля Нели Тончева Кавалджиева. 
Нейното искане за осигуряване 
база на културната институция 
се обосновава с представяне на 

една активна и богата дейност. В 
рамките на краткия период от съз-
даването до сега  читалището има 
проведени десетки мероприятия,  
ТС“Въжички“ в който участват 
57 танцьори, певци и инструмен-
талисти, е отличен с престижни 
награди на различни събори и 
фестивали, вкл. и международни,  

развива се театралната самодей-
ност, отбелязват се традиционни 
празници, чествания. И всичко 
това постигнато  без необходи-
мите условия за репетиции.

В подкрепа предложението на 
кмета Атанас Киров гласуваха 
всички съветници с изключение 
на Росица Стоева от ГЕРБ.

„ДИАНА ЕКСПРЕС“ ГОСТУВАХА 
В СТРАЛДЖА

По покана на общинското 
ръководство на 1 септември   
в Стралджа  гостува  попу-
лярната рок група „Диана 
Експрес“.  Концерт, който за-
радва жители и гости на града 
беше  с посвещение на 6 сеп-
тември, Ден на Съединението. 
Веднага след въведението на 
Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината и заклет рокаджия, 
кметът на общината Атанас 
Киров представи гостите и  
изрази всеобщата радост от 
възможността почитателите 
на хубавата българска музи-
ка да се насладят на живо на 
изкуството им, да преживеят 
незабравими моменти с едни 
от най-хубавите и обичани 
български песни.  Г-н Киров 
припомни, че за него групата 
има специално място в сърце-
то му и се чувства щастлив, че 
отново гостуват в Стралджа. 
„ „Диана експрес“ са твърде 
специални за мен! Да, поко-
ления израснаха с тяхното 
изкуство , и аз самия  израснах 
с тяхната музика. Тя е жива 
в сърцата ни до днес!“ Той 

припомни и факта, че    само 
преди три години  харизмата 
на рокаджиите  повлия за 
избора му като кмет на общи-
ната. „Още тогава вие засяхте 

не само една праскова и една 
черешка , а приятелство, което 
остава за винаги!“, допълни 
той.  Маестро Митко Щерев 
, Илия Ангелов,  Атанас 
Койчев,  Бисер Йосифов 
и Живко Топалов бяха по-

срещнати с аплодисменти, 
за да продължи вечерта с 
хитове  като   „Северина“,  
„Есен“, „Осъдени души“, 
„Вторник вечер“ „Усмивката“, 

„Наследство“ и др.
 „Прекрасна музика!“, 

„Незабравима вечер!“ , „Браво 
на музикантите и на органи-
заторите!“, „Очакваме нови 
изненади!“ – това са само част 
от отзивите на щастливците, 

присъствали на концерта. 
Явно решението на общин-
ската управа да организира 
такива концерти с участието 
на доказали се български та-

лантливи музиканти и изпъл-
нители,  е вярната посока. За 
празника на Стралджа вече е 
ясно, че ще гостува невероят-
ната Силвия Кацарова, а през 
следващата година предстоят 
още изненади.

КОНЦЕРТ- ПОСЛАНИЕ ЗА ЛЮБОВ

Маестро Митко Щерев:
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С вяра и надежда

„Златен клас“ на Международен фестивал в Турция

Детски танцов състав ,,Златен клас,, към НЧ,,Възраждане 
1926'',село Зимница се завърна от Национален фолклорен фестивал 
,, Фолклорен извор'' село Царевец,общ.Свищов с Първо място и 
Златен медал! От 5000 участниците зимничанските талантливи  
деца успяха да поведат класирането при една сериозна конкуренция. 
Честита награда! И нека се множат! Благодарности на  ръководи-
теля - Атанас Рекалов!

По проект на Министерство на 
културата

НОВИ КНИГИ ЗА 
БИБЛИОТЕКАТА В 

ЗИМНИЦА
 НЧ ,,Възраждане 1926“ Зимница спечели проект на Министерство 

на културата - ,,Българските Библиотеки - Съвременни центрове 
за четене и информираност''. Предложените  125 заглавия на стой-
ност 1754,20лева са  одобрени от Министерството на културата. 
Закупуването на новата литература ще обнови библиотечният фонд, 
ще събуди нов интерес сред читателите от селото. 

ПРОФЕСИЯТА „ПОЖАРНИКАР“ – 
ДОСТОЙНА ЗА УВАЖЕНИЕ

С ПЪРВО МЯСТО И 
ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

Респект и уважение предизвикват служителите от РС ПБЗН 
Стралджа, които  през Седмицата на противопожарната 
охрана бяха  на вниманието на обществеността в Стралджа.  
Планираните и осъществени прояви , свързани с повишаване 
информираността на гражданите, представяне дейността на 
огнеборците, оказване внимание към бившите служители  и 
на участниците в МПО“Млад огнеборец“, потвърдиха, че 
в РС ПБЗН  работят отговорни и всеотдайни мъже, които 
обичат работата си. В деня на отворените врати в РС влязоха 
тези, които проявяват интерес към ежедневието  на пожар-
никарите, срещата с ветераните затвърди връзката между 
поколенията. Традиционно гости на РС ПБЗН бяха ученици 
от града, а МПО“Млад огнеборец“, под ръководството на 
Антон Костов,  за пореден път   показа познания и умения 
за справяне с противопожарните съоръжения и заслужен 
интерес към професията. 

Ярък  и полезен  спомен ще съхранят децата от ДГ“М.
Рубенова“ след участие в поредното демонстративно занятие 
на пожарникарите с потушаване на пожар  и първа помощ на  
пострадало дете. Още с включване на тревожния сигнал за 
опасност учители и малчугани се изнесоха навън за кратко 
време, а когато чуха сирената на специализирания автомобил 
малките грейнаха в очакване на приключение. С интерес и 
неподправено детско възхищение наблюдаваха пристигането 
на униформените мъже, използването на съоръженията за 
гасене на пожар, действията при „спасяването“ на детето. 
Всички пожелаха да се снимат с пожарникарска каска, но 
може би най-интересно се оказа да включват вода в „гасене-
то“ на пожар. Насърчавани от огнеборците и най-плахите се 
включиха в приключението. За да разказват  на приятелите 
и у дома колко важна е професията „пожарникар“ , а някой 
и да пожелаят като пораснат да работят на това поприще.

Седмицата на противопожарна охрана продължи с ден за  
информационно-разяснителна  беседа и разпространение на 

материали за превантивните мерки и правилно поведение за 
защита при възникване на пожари и бедствия, вкл. демонстра-
ция на тактико-техническите способности  на служителите от 
РС ПБЗН за реагиране при бедствия и извънредни ситуации.  

Ансамбъл ,,Златен клас'' при НЧ ,,Възраждане 1926'' - Зимница, 
се представи успешно  на Международен фестивал на танцо-
вото изкуство в Турция. От десет държави Ансамбъла успя 
да се пребори с конкуренцията и се класира на Първо място. 
Конкурсните изяви бяха в Ялова и Чинарджик. Програмата, с 
която се представиха изпълнителите от Зимница, бе подбрана 
от ръководителя на състава Атанас Рекалов. Великолепното 
изпълнение на „Тракийска сватба“ и „Тракийска сюита“ осигури 
първото място на ансамбъла. 

Фестивалът се проведе от 27 до 31 август 2018г. Ансамбъл 
,,Златен клас'' представи достойно не само Зимница ,община 
Стралджа и област Ямбол, той представи достойно родината  

България. За самодейците бяха особено интересни и срещите  с 
различни етноси. Аплодисментите и радостта на зрителите, пре-
пълнените площади , радостта и сълзите , бяха доказателството,че 
ансамбъл „Златен клас върви по правилния път. Добрата орга-
низация на турнето  от читалищното ръководство и постигнатия 
успех  на самодейците се посвещава на  предстоящото честване 
10-годишнината на ансамбъла и певческа група „Зорница“.   
Заслужени са благодарностите към ръководителя  Атанас Рекалов, 
който работи с всеотдайност и от сърце. Благодарности  към   
Атанас Киров, кмет на община Стралджа, осигурил с лична 
финансова помощ пътуването на ансамбъла, към фирма „Пейчев“ 
ЕООД Бургас - Панайот Пейчев, също спонсор на турнето. Свой 
дял, разбира се , има  НЧ“Възраждане 1926“ както и самите са-
модейци, поели част от разходите. С пожелание  да продължават 
да помагат, за да го има българското.

ПЪРВО МЯСТО ЗА „ТРАКИЙСКА СВАТБА“

В Седмицата на противопожарна охрана

ПРИКЛЮЧИ ЛЯТНА 
АКАДЕМИЯ 2018 В САРАНСКО ОТБЕЛЯЗАХА ХРАМОВИЯ ПРАЗНИК

Приключи Лятна академия 2018, организирана от ЦОП гр. Стралджа. През 
месеците юни, юли и август над 20 деца, жители и гости на града, се включиха 
в заниманията организирани по график в дните понеделник, сряда и петък.  

Целта  на Лятната  Академия беше  да даде на децата между 5 г. и 14 г. едни 
незабравими летни дни и да ги ангажира в свободното от училище време по 
приятен, полезен и надграждащ начин, да се обогати общата култура на малките,  
те да се научат на добри  взаимоотношения, да работят в група, да създадат нови 
приятелства, които  ще останат и след края на формата . 

Лятната академия не е обикновена детска лятна занималня. Тя е формат, кой-
то превежда децата през едно напълно ново за тях преживяване, в което имат 
възможността да разкрият и развият умения и потенциали, за които дори не са 
подозирали. Децата разбират, че могат да научат и направят толкова много неща, 
добиват увереност, използват в пълна сила своето въображение.

Мили малки приятели, ще Ви очакваме и през следващото лято

Жители и гости на селото 
се събраха на традиционния 
празник на храма „Рождество 
Богородично“. Под сенките  
на дърветата в близост до 
църквата, на масите седнаха 
малки и големи, припомниха 
си ентусиазма с който всички 
участваха в построяването 
на светинята и се  радваха от 
сърце при откриването. Всяка 
година на празника Рождество 
Богородично камбаната на 
храма събира множеството. 
След празничната литургия  

и запалените свещички за 
здраве неизменно идва ред 
на благодарностите към тези, 
които имат дял за построява-
нето на църквата. А техните 

имена никак не са малко! Без 
да прекъсват  традицията 
същите  дарители отново 
осигуриха животни за седем 
курбана.
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Истински фурор предизвикаха кукерите на Джинот при представянето си  
на Фестивала  на любителското  фолклорно изкуство „На мегдана в Албена“. 
Хубавото е , че в групата  преобладават освен млади хора - горещи патриоти 
и  малки деца, които  от сега с огромно желание   обличат кукерски костюми 
и  изпълняват старателно  ритуала, който ще запомнят за цял живот. 

 Морското надиграване и надпяване в Албена  събра множество  наши и 
чужди туристи, които аплодираха  джинотските кукери. За традицията, която 
поддържат горещо, за приемствеността , за старанието и всеотдайността. 
Браво на Джинот!

Нов успех на млад талант

Театрална вечер на 21 септември , 19,00ч

В АЛБЕНА КАЗАХА „БРАВО!“

Община Приморско удостои с диплом, плакет с медал за участие и високо 
художествено изпълнение талантливия 15-годишен изпълнител на гайда от 
Маленово Стоян Росенов Иванов. На конкурса „Виртуози на народни инстру-
менти“ 8-16г. по време на Националните фолклорни празници „Приморска 
перла“ момчето показа таланта си и впечатли всички. Браво!  Не закъсня и 
отличието от Втория фолклорен фестивал на инструменталните и танцови 
състави, Раднево, където журито отсъди на талантливото момче достойното 
трето място.

Удължаване на срока за прием на документи в „Общинско социално пред-
приятие за озеленяване и благоустройство,община Стралджа – с нови сили 
напред“ за набиране на работници

Община Стралджа в качеството си на бенефициент  по Договор за безвъз-
мездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.010-0221-C01 по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014– 2020 приоритетна ос 2  « 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване», про-
цедура BG05M9OP001-2.010 «Развитие на социалното предприемачество», 
между Министерство на труда и социалната политика и Община Стралджа 
за изпълнение на Проект „Общинско социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство, Община Стралджа-с нови сили напред” , удължава срокът 
за прием на заявления  до 21.09.2018г.

Документи  се приемат всеки работен ден от 8.00-12.00ч. и от 13.00-
17.00ч. в Административната сграда на община Стралджа, ул. Хемус №12, 

етаж I , при Игнатка Георгиева, технически сътрудник по проекта.

По повод 110 години от обявя-
ване  независимостта на България , 
по покана на общинското ръковод-
ство, в Стралджа  на 21 септември  

ще гостува ДТ „Невена Коканова“ 
Ямбол със спектакъла“ЧИЧОВЦИ” 
по Иван Вазов.  

Драматизация и постановка  - 

Борислав Чакринов,  сценография  
-  Александрина Игнатова

В ролите: Михаил Лазаров, 
Димитър Димитров, Волен Митев, 
Георги  Ружичка, Вълчо Янев, 
Атанас Жеков – Кроко, Николай 
Вълканов

За пореден път почитателите на 
театралното изкуство ще могат да 
се насладят на майсторството на ям-
болските театралци, ще се докоснат 
до творчеството на патриарха на 
българската литература Иван Вазов.

Представлението  е на 21 сеп-
тември от 19,00 ч. в салона на 
читалището. 

Заповядайте!

ОБЯВА

ЕДНО ПИСМО И МНОГО ИСТОРИЯ 

ЗА РАДОСТ И ГОРДОСТ

Още за джинотските кукери

Ганка Дим.Димчева
/продължение от предния брой/
Свекърът ми  се задомил с Марийка/ 

родена през 1900г. в Градец, почина 
през 1975г. в Бургас/ и им се родили 
три деца – Анастасия, Тодор, Стойно. 
Много добри, много възпитани, 
завършили и тримата в Бургас при 
баба си Сийка която  била акушерка 
в Созопол. След като трите й деца 
починали, мъжът й и той починал и 
тя напуснала Стралджа. Запомнили, 
че била много добра в работата си и 
много липсвала на майките. Мойте 
братя все тя ги е изродила, но за мен 
вече не е била в Стралджа.  Като 
се пенсионирала в Созопол купила 
къща в Бургас в центъра, за да вземе 
внуците си да учат при нея. И така 
зълва ми, мъжът ми Тодор – Тотко/ 
в Стралджа така го знаят/ и Стойно е  
последен. Той беше в Икономическия 
техникум, за съжаление преди аби-
туриентския бал почина. На 13 май 
1954г. си отиде от лекарска грешка. 
Две седмици преди това в училище 
слагали инжекции на всички ученици. 
Той съобщил на лекаря , че не трябва 
да му слагат такава инжекция, защото 
е преболедувал от нещо си. Но лека-
рят не го послушал, а и директора 
се съгласил, че щом лекаря казва, 
че може да му се сложи , трябва да 
го послуша. И той си дал ръката, но 
казал:“Вие ще отговаряте за живота 
ми!“ И така става. За две седмици 
си отива от този свят. А беше много 
умно момче. Прогимназия завърши-
хме заедно, бяхме връстници. Беше 
много добър художник. 

Сийка, зълва ми, завършила гимна-
зия в Бургас и веднага почнала работа 
в общината и там работи до пенсия. 
Преди да почине дойде в София при 
мен, защото и тя остана сама, мъжът 
й почина, а нямаха деца. Моите деца 
бяха и нейни, много ги обичаше и те 
също много я обичаха. А ние двете 
бяхме като сестри. 

Моят мъж завършил гимназия в 
Бургас, бил много музикален и във 
Варна завършил музикален колеж, 
от там заминава войник – три годи-
ни е граничар. Точно като почина 
Стойно се уволни, но не можа да 
свари за погребението, дойде си на 
другия ден сутринта. Аз бях до брат  

му последно  - така искаше майка, 
въпреки, че не бяхме още женени. 
Ние се запознахме една година преди 
да се уволни, в читалището.  Свекър 
ми беше ръководител, режисьор, 
гримьор – всичко беше за артистите. 
Тотко си беше дошъл за една вечер, 
с братовчед ми бяха придружили 
убит граничар от едно Бургаско село. 
На връщане офицера им разрешил 
да останат за една вечер да видят 
близките си. Същата вечер играехме 
пиесата „Снаха“. Приготвяхме се 
за сцената, а бай Иванчо, така му 

казвахме всички, не идва да ме гри-
мира. А той обикновено гримираше 
всички ни. Аз го помолих, защото 
първа излизам на сцената, а той ми 
каза: „Синът ми ще те гримира!“, а аз 
не го познавах и ми стана неудобно. 
Той пак каза: „Синът ми е художник 
и по-добре ще те гримира от мен!“ И 
наистина така беше. Та това ни беше 
запознанството. След уволнението му 
се опознахме, а до тогава си пишехме 
писма.  Родителите му и  той настояха 
да се оженим. Моите родители не бяха 
съгласни, те знаеха какво е да загубиш 
дете, брат ми е убит в Отечествената 
война. Но пък настояването от другата 
страна беше голямо защото свекърва 
ми  е сама в къщи и по цял ден плаче. 
Накрая родителите ми се съгласиха. 
Свекърва ми беше много доволна и ми 
казваше: „Все едно Стойно се върна 
от оня свят!“ Много добри, много 
културни хора, много ме обичаха и 
уважаваха. Така се отнасяха и към 
родителите ми и братята ми. 

Зълва ми намери работа на Тотко в 
Бургас, наложи се да подпишем брак, 

така искаха майка и татко, не искаха 
Тотко да замине без да сме подписали. 
Останах в Стралджа до нова година 
защото имахме още представления. 
Той замина на 1 декември, аз последно 
играх на сцената на 30 декември и за 
Нова година също заминах. Всички 
ме изпратиха на гарата, много ми 
беше мъчно, но много се радвах, 
че заминавам при мъжа си. Той ме 
чакаше в Бургас на гарата заедно 
със зълва ми, зета, приятели на мъжа 
ми, а той с един голям букет рози. 
Същата вечер посрещнахме 1955г. в 

ресторант.Баба Сийка и тя много ми 
се радва и много щастливо живяхме 
заедно. След още пет години дойдоха 
свекъра и свекървата и още по-хубаво 
стана. Много ми помагаха. Майка се 
занимаваше с децата, учеше ги на 
четене и смятане от малки, татко ги 
занимаваше с музика. Мария свиреше 
на акордеон, а Николина – на цигулка. 
Водеше ги на уроци, подготвяше ги 
вкъщи още преди да тръгнат на учи-
лище. Благодарение на тях почнах 
работа и бях майстор-моделиер 35 
години, последните 10 – в модна къща 
„Калина“. Имах и много клиенти от 
Стралджа. 

Разказвам всичко това, за да на-
помня за свекъра и свекърва ми, тези  
толкова добри хора, благодарение на 
които отгледахме с мъжа ми две дъ-
щери.Мечтата на баба и дядо им беше 
да ги видят студентки. Сбъдна се. 
Не доживяха да видят завършването 
им. Видяхме ги с мъжа ми  щастливо 
омъжени, дариха ни с четири внучета, 
а аз доживях да се радвам и на четири 
правнучета.

„ЧИЧОВЦИ“ ЩЕ РАЗСМИВАТ СТРАЛДЖАНЦИ

Марийка и Иван Димчеви

ПОКЛОН ПРЕД ПОЧЕТНИЯ ГРАЖДАНИН 
И АКТИВЕН ОБЩЕСТВЕНИК!

На 84г. възраст напусна нашия 
свят Пеньо Атанасов Маринов, 
Почетен гражданин на Стралджа, 
активен общественик, дал своя при-
нос за развитието на Стралджа като 
град, работил всеотдайно , честно 
и принципно. Посветил живота си 
в изпълнение на светли идеали, 
дал пример за спазване на вечните 
човешки ценности, готов винаги да 
помогне с мъдри съвети, внимателен, 
деликатен, уважителен, човечен. Ще 
го запомним с добро!

„За всички нас, които го позна-
ваме и по някакъв начин съдбата 
е свързала с него, в съзнанието ни 
остава спомен за човек, който е отдал 
целия си живот в името и за добро-
то на своите съграждани. Като стопански и партиен ръководител, като 
общественик, като обикновен гражданин, той винаги намираше начин 
да бъде полезен, да дава пример за честност, принципност, дисциплина 
и отговорност. Точно такива хора са нужни и днес. Нужна ни е неговата 
мъдрост, неговите благи съвети. Да ни учи на търпение и разбиране, на 
уважение един към друг, на отношение към държавността, обществото 
и всеки човек. Нужен ни е, за да ни покаже, че спазването на вечните 
човешки ценности като „ не кради“, „не лъжи“ правят живота ни по-лесен 
и смислен. Ще го запомним като честен и достоен човек, дал своя принос 
за изграждането на Стралджа като град, за развитието на общината.“ се 
казва в съболезнователното писмо на кмета Атанас Киров, до семейството, 
близките и роднините на Пеньо Маринов.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ! 

Напусна ни Пеньо Маринов



Това лято една добра идея обедини множество жители и гости 
на Стралджа.  Събирането на капачки  в подкрепа закупуването 
на медицинска техника  отделението по неонатология при УМБА 
- Бургас  предизвика млади и стари , които станаха съпричастни 
, подкрепиха, умножиха, разпространиха  доброто дело. Само 
за дни събраните капачки се оказаха изненадващо  много и пър-
вите количества вече са изпратени. А последвалият отговор бе: 
„Благодарим Ви, Стралджа!“

Това са капачките събрани за по- малко от два месеца в ма-
газина  на ЕТ“Йоанна“  в гр. Стралджа. „Кампанията се прие 
присърце от клиенти, дистрибутори, от случайни минувачи. Хора 
от различно потекло, различни професии, различни религии и 
етноси. Различни от една страна, но обединени в една кауза. Да 
помогнат. Такава заразителна надежда имаше в очите им когато 
носеха капачките! Благодаря им от сърце!“ така Галина  Йорджева  
отправя и посланието си да бъдем единни  когато помагаме, да 
бъдем заедно в каузите , които доказват, че сме хора. Събирането 
на капачки продължава! 

В Деня на Св.Богородица живеещите на 
улиците „Сергей Румянцев“ и „Гео Милев“  се 
събраха на курбан за здраве. Инициативата, 
възникнала спонтанно,  се възприема бързо от 
млади и стари, в организацията на кварталния 
празник се включват мъже, жени и деца. Със 
събраните средства са  закупени две агнета, 
вкусният курбан е дело на майстора-кулинар 
Йордан Загорчев, има кой да се погрижи за  
десерти и мезета. Близо 70 души, от 5 до над 80 
г.,  седнаха на трапезата като едно семейство, в 
което разбирателството и добронамереността 
обединява. Всеки е посрещнат с медена питка 
приготвена от Ивелина Генова. Приветствайки 
идеята за съседското събиране Мара Загорчева 
изрази всеобщото мнение, че това е най-добрия 
начин за сближаване.  „Отчуждихме се, а това 
не е обичайно за българина!“ С присъщото си 
красноречие г-жа Загорчева припомни, че днес, 
във времето подчинено на парите, всеки трябва 
да намери  своя път  към вярата, за да станем и 
по-добри. Тя     завърши   с цитат от  популярна 
песен: „Ой, животе, мой животе! И накрая аз 
разбрах, че ми трябват два живота, за да кажа: 
поживях!“ За живота, да е пълен и смислен, тя 
вдигна първата наздравица и добави: „ Нека 
дните ни да бъдат изпълнени с труд и обич!“ В 
следващите часове е ред на   веселбата в която 
се изявиха и млади, и стари. 

Живеещите на две улици в Стралджа  дадоха 
пример за добросъседство, за задружност и же-
лание заедно да бъдат в делници и в празници. 
Оценявайки доброто начинание съкварталците 
единодушно взеха решение да повтарят своята 
среща всяка година по това време.

Не, няма и грам съжаление към 
отдавна отишлата си младост в 
празниците на клуб „Дълголетие“. 
Има удовлетворение от добре и 
смислено изживения градивен живот, 
има удоволствие от споделянето 
на богато и приятно колективно 
съжителстване. Обичаната песен 
„Младост, пуста младост“ прозву-
ча в изпълнение на 83-годишната 
Сирма Тодорова, македонската снаха 
на Стралджа, която  беше една от 
щастливите рожденици празнували 
през септември в клуба.  Вълнуващо 
прозвучаха думите  за красивата 
„младост, която не се стига и с пари 
не се купува“ като покана за повече 
такива празници, които превръщат 
делника в незабравим. Празничната 
торта и шампанското бяха  и за  
Любка Александрова, Мария Митева, 

Йорданка Джабарова, Величка 
Желева, която окръгли навършените 
години на 70, Генка Мечева, Божидар 
Урумов, Ойка Джендова, Радка 
Митева, Донка Миронска, Стойка 
Андонова. Подготвеният от Маринка 
Колева сценарий осигури внимание 
за всеки, в поздравителния адрес от 
името на клуба прозвучаха топли и 
сърдечни пожелания, не липсваше и 
стихотворно поздравление от винаги 
оригиналния Георги Александров. 
Вечерта продължи с тракийски и 
македонски народни песни, с руски 
романси. За първи път самодейци-
те изпълниха и своята „Песен за 
Стралджа“. Очаквано стралджан-
ските кулинарки се представиха с 
баници, торти, погачи, сладки  и какво 
ли не. На дансинга всички се изявиха 
с хора и ръченици по нашенски. 

Време му е да се прибира реколтата от сини сливи и джинотци, които  са 
почитатели на сливовицата,  си планираха добре  отпуските. Пък и отдавна 
следят развитието на плодовете в  градината на Гергана и Румен Ангелови, 
радват  се на добра реколта.  Създадена преди 13 години тази градина  на 
площ от 17 дка дава достатъчно плод , за да задоволи мераците на всички 
любители на плодовия елексир.  Всяка година  по обичайното време  селото 
ухае на сочна и пивкава ракия от сини сливи, която според майсторите по 
нищо не отстъпва на гроздовата. Като урок си знаят местните задълже-
нията – добре  узрелите плодове се слагат задължително в бидоните за 
ракия. Внимават много джибрето да се отчете както подобава,  без грешки 
да протекат процесите на ферментация и дестилация. През  кампания на 
сливобера стопаните запазват едно приповдигнато добро настроение, което 
заразява всички. И като основна тема в селото се налага сливовицата., която 
приготвят по свой тертип с много търпение и любов. Така си я и изпиват 
– с любов и търпение, с надежда за нова  и богата година.  А когато гости 
прекрачат прага на джинотци, то задължително ги посрещат на синджир 
сливовица и на сладки приказки. Наздраве! 
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УХАЕ НА СИНДЖИР 
СЛИВОВИЦА

Да подадеш ръка за помощ

На рожден ден в клуб „Дълголетие“

В Джинот

СЪКВАРТАЛЦИ 
ПРАЗНУВАХА ЗАЕДНО

„МЛАДОСТ, ПУСТА МЛАДОСТ!“

ДОБРИЯТ ПРИМЕР УВЛИЧА
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На 15 септември

В Поляна

Чудото на природата – хинап, 
дарява младост 

Деца и младежи за пример

 Служители от  Община Стралджа 
доброволно участваха в ден за по-
чистване района около х.“Люляк“. 
Предаден за стопанисване на об-
щината легендарния туристически 
дом беше ремонтиран с общински 

средства  и подготвен за нов живот. 
С труда си   доброволците  направиха 
мястото още по-красиво и желано за 
посетители. В същото време, в деня 
на общонационалната кампания „Да 
изчистим България заедно!“ , те  

доказаха желанието   и готовността  
си за доказване  обществена чувст-
вителност по въпросите, свързани с 
опазването на околната среда и заедно 
да направим родния край и  България 
чисто и приветливо място. 

В малкото стралджанско село 
Поляна почетоха Съединението. 
Млади, по-стари и деца се събраха, 
за да поднесат цветя пред паметника 
на своите герои, да споменат онези, 
които осъществиха историческото 
и дълбоко бленувано съединяване 
на Княжество България и Източна 
Румелия. Възрастните дадоха  своя 

пример за уважение към миналото 
и почит към героите. След словото 
на кмета Пенка Иванова за събити-
ята от 1885г., срещата  продължи 
в  разговор за това колко  много са 

нужни днес примери за единност, 
сплотеност, взаимопомощ, разби-
ране, търпимост. За да живеем по-
добре, за да имаме повече увереност 
в бъдещето. 

Хинапът (Zizyphus 
zizyphus) е ниско дърво или 
храст, познат в България 
още като финап, дзинд-
зифка, зизифус, барбарош-
ка или китайска фурма.

Вирее естествено в 
Източна Азия, но вслед-
ствие на продължителното 
му отглеждане в районите 
на Средиземноморието 
и Черноморието, на тези 
места също се е натурали-
зирал. У нас мнозина го 
приемат като екзотично 
растение.

   По-наблюдателните 
може да го забележат и в 
Стралджа. Макар и рядко 
има стопани, които успеш-
но  отглеждат „желязното 
дърво“, радват се на плодо-
вете му, използват лечебни-
те им качества, прилагат ги 
и в кулинарията.

Защо е толкова интересно дървото – хинап? Защо  е в топ 5 на по-
лезните растения?

Плодовете на хинапа са с огромно съдържание на витамин С – около 
15-18 пъти повече, отколкото в цитрусите и над 200 пъти повече от 
ябълките.

Богати са също на витамините А, B2 и P, протеини, флавоноиди, 
сапонини, танини и киселини. От минералите съдържат най-много 
калций, желязо и фосфор.

Листата на хинапа също са отличен източник на полезни хранителни 
вещества – витамин B1, катехини, дъбилни вещества и уронови киселини.

Доказано е , че 
-  плодовете на хинапа понижават артериалното налягане, подо-

бряват кръвообращението, регулират нивата на холестерола, помагат при 
заболявания на дихателните пътища, храносмилателната и отделителна 
система. Подобряват дейността на черния дроб и възстановяването му 
при хора, боледували от хепатит. Спират натрупването на излишни 
килограми и поддържат физическата дееспособност на организма, като 
намаляват нервното напрежение и безсънието.

- Костилките на плодовете помагат при болки в корема и кожни 
наранявания.

-  Корените на дървото стимулират растежа на косата и облекчават 
симптомите при различни видове шарка.

- От кората на хинапа се прави разтвор, който помага при очни 
възпаления.

- Лековитият мед от хинап е един от най-скъпоструващите в 
света и много тачен като  стока в арабския свят

СТРАЛДЖАНЦИ ОТГЛЕЖДАТ 
УСПЕШНО „ ЖЕЛЯЗНОТО ДЪРВО“ 

ШЕТНЯ В РАЙОНА НА 
Х.“ЛЮЛЯК“

С ПРИНОС ЗА ЧИСТОТАТА 
НА РОДНИЯ ГРАД

ПОКЛОН ЗА ГЕРОИТЕ. ЗА 
СЪЕДИНЕНИЕТО – ВЧЕРА И ДНЕС

Проблемната отсечка на 
общински път Саранско- 
Тамарино скоро ще бъде 
обновена. По решение на 
общинското ръководство  за 
осъществяване на крайно 
наложителния ремонт на 
труднопроходимите за МПС 
500 м.  са заделени  155 хил.лв. 
от общинския бюджет. Работата 
по договор е възложена на Трейс 
Ямбол АД, които ще трябва да 
приключат в рамките на един 
месец.

О т с е ч к а т а  С а р а н с к о -
Тамарино, която е общински 
път, се ползва много активно 
и като част от републикански 
път ІІ-53 със сериозен поток 
автомобили в посока Средец. 
Именно това предизвика 
разбиването на асфалта , за 
който сега се грижи общината. 
Инвеститорският контрол се 
изпълнява от специалистите 
на ТСУ. 

Д о б р о в о л ц и т е  о т 
Б М Ч К - С т р а л д ж а  с е 
включиха в кампанията 
"Да изчистим България 
заедно". Младите па-
триоти се събраха и в 
рамките на час-два успяха 
да почистят  целия Южен 
парк. Браво, млади черве-
нокръстци! 

По примера на въз-
растните десетки малки 
ръчички се погрижиха 
да е чисто край детските 
градини на общината. 
Заедно с учители и въз-
питатели  малчуганите 
сръчно събираха отпадъ-
ците щастливи, че могат 
да бъдат полезни.

Така се създава отно-
шение към чистотата в 
родния град и неприми-
римост към тези, които 
замърсяват.

ЗАПОЧНА РЕМОНТА НА 
ОТСЕЧКАТА САРАНСКО-

ТАМАРИНО

КРАТКА ОБЯВА
0884224954  Петя Енева или 0988387338 Иван Енев 
СПЕШНО  продава къща 110 кв.м. с пристройка, двор 2,5 дка, 100 овощни 

дръвчета, сонда за вода. Цена 15 000 лв.
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НА ВРЪХ МУСАЛА ЗА ЕДИН ДЕН!

„ЗЛАТНА ЕСЕН“ НА БАКАДЖИКА

И СМЕ НАЙ-КРАСИВИ! И СМЕ НАЙ-ДОБРИ!

 И откриват кои са тънкостите 
на щастливия 50-годишен семеен 
живот:

- Не се страхувайте да пра-
вите компромиси

- Съобразявайте се с мне-
нието на половинката

- Вземайте заедно решени-
ята

- Почитайте родителите си
- Съхранявайте добрите 

спомени, забравете лошото
- Обичайте се и уважавайте 

семейните ценности

Отбелязването на златните сват-
би се превърна в селски празник 
за Тамарино. Не напразно за това 
бе избран знаковия 15 септем-
ври, когато е построена местната 

църква  на името на св.София и 
нейните дъщери Вяра, Надежда, 
Любов. Недялка Илиева, кмет 
на селото, не само    припомни 
историята на храма строен през 
далечната 1923г. , но пресъздаде 
и живота на двете семейства с 
интересни подробности, които 
развълнуваха всички.  Кметът на 
общината Атанас Киров, който  

лично поздрави юбилярите, им  
връчи  поздравителни адреси и 
подаръци. Сред гостите на събити-
ето се открояваше младата Ашли 
от Шотландия, чиито родители 
живеят в Тамарино. Облечена в 
народна носия, дълбоко развъл-
нувана от празника,  бъдещия 
неврохирург сподели: „Едва сега 
разбирам защо моите родители  
са толкова щастливи в Тамарино. 
Защото имат чудесни приятели. 
Обичам България!“ 

Народните песни на фолклор-
ната група при читалището  обо-
гатиха програмата , 18-годишната 
Никол зарадва всички с изпълне-
ние на популярни песни, а детския 
състав на „Въжички“ със своите  
танци и настроение вдигна всички 
на хорото. 

Великолепно представяне на мажоретните 
състави при СУ“П.Яворов“ – Стралджа! Такова 
е мнението на многобройната публика на ХV-я 
Национален фестивал на руската поезия, песен 
и танц „Пусть всегда будет солнце!“, който се 
проведе тази година на яз.“Копринка“. Хиляди 
аплодираха децата на Стралджа, които ден преди 
това заслужено спечелиха първото място  на 
фестивала в Казанлък. И като лауреати на съ-
битието  получиха специална покана за участие 
в откриването на празника на яз.“Копринка“. 
Ръкоплясканията бяха както за децата от малката 
и по-голямата група, така и за техните талант-
ливи и всеотдайни ръководители – Валентина 
Белчева и Диана Георгиева. Изпълнени с гордост 
и радост сред публиката с възгласи „Браво!“ 
ги изпратиха  стралджанци, сред които беше и 
Роска Стойкова, секретар на общината. 

Събраха се, познаха се, 
веселиха се! И си обещаха 
отново да се срещнат. Защото 
е много приятно да се върнеш 
в младостта,  в най-сладките  
години на лудории, първа 
любов, на приятелства и тру-
пане на знания. Набор 1953 е 
един от големите в Стралджа. 
Над 200 души са  с родов ко-
рен от Стралджа, Лозенец и 
Воденичане. Училищните па-
ралелки в основното училище 
по това време  наброяват по над 

30 ученика. „Всички станахме 
хора! Всички успяхме да по-
стигнем добра реализация в жи-
вота, да докажем, че можем да 
постигаме мечтите си. Където и 
да живеем или работим, обаче,  
до днес се гордеем, че сме ро-
дом от нашия град Стралджа!“ , 
споделя Йорданка Апостолова, 
един от инициаторите и орга-
низаторите на събитието.

На наборната среща присъст-
ваха близо 50 души, пристиг-
нали от различни краища на 

страната. Сред тях учители, 
агрономи, медицински  и со-
циални работници, инженери, 
общественици, политици. С 
мило обръщение към при-
състващите се обърна Стойчо 
Стойчев, който приветства 
набора, отправи поздравление 
и пожелание инициативата да 
се поддържа през годините. 
Потвърди, че ще бъде изгот-
вена страница на родените в 
Стралджа през 1953г. за новини 
и комуникация. 

Да, случи се точно както го 
планирахме. Пътувахме с кола 
до Боровец. Тръгване 05:30 ч.- 
връщане 21:30 ч. Умората на 
шофьора беше двойна. Ако някой 
си мисли, че просто ни е хрумна-
ло, се лъже. Най-важното е да се 
промъкнем в цепнатината на най-
благоприятното метеорологично 

време. Валентин Вълчев следи 
американския и европейски мо-
дел за прогнози - ненапразно му 
викат Вальо - времето! Петък - 7 
септември, се оказа единствения 
подходящ ден. От Боровец вед-
нага се ориентирахме към лифта 
за х. „Ястребец“. На последната 
станция времето рязко се проме-
ни - мъгла и студ. Пътят до хижа 
„Мусала“ е за начинаещи турис-
ти, а малкото късмет, който нося 
в най-малкия джоб на раницата, 

раздигна мъглата до самата хижа. 
Оттук нататък маршрутът е малко 
екстремен - изкачване при което 
срещаме туристи в обратна посо-
ка, което прави пътеките опасни. 
До заслона на Леденото езеро 
мъглата беше все още на върха. 
Ръцете ни замръзваха, който си е 
забравил ръкавиците си има про-
блем. Последната отсечка е най-
трудна, но радостта ни беше ог-
ромна, когато стъпихме на върха, 
мъглата изчезна - значи малкото 
ми джобче работи, а панорамата 
е прекрасна. Просто трябва да 
се види! Разчет на времето, ли-
фта спира в 18:00 ч., наслада от 
изгледа на Мусаленските езера, 
скалистите върхове, седловини, 
долината на р.Бели Искър, кратки 
почивки и в 17:10 ч. се спуснахме 
обратно с лифта. Тръгнахме от 
Боровец в 18:00 ч. Всички сме 
опиянени, а Даниел - най-мла-
дият ни участник, е във възторг 
с тези, които са за пръв път на 
Балканският първенец. 

Да се снимаш на фона на кра-
сивата природа в Бакаджика, 
да се разходиш сред богатата 
горска растителност, да пийнеш 
вода от лековитото кайначе, да 
научиш богатата история на 
това легендарно място  - този 
път късметът беше за членовете 
на пенсионерския клуб „Златна 
есен“. Посещението, организира-
но със съдействието на Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, 
се превърна в приятен спомен за  
всички участници в екскурзията. 
Подвластни на приключенския 
дух пенсионерите истински се 
забавляваха, с интерес изслушаха 

разказът на г-н Иванов за леген-
дарния Войнишки Бакаджик, 
припомниха се легенди, запяха 
любими песни. И приветстваха 

идеята на общинското ръко-
водство за организацията на 
подобни идеи, които обединяват 
и вдъхновяват.

Среща на набор 1953

На язовир „Копринка“

Разказва Атанас Балъкчиев, инициатор за похода

/от страница1/

Тел. 0899303339 или 0886054978 
почистване на комини от твърди 

налепи и предмети

ДА ОБОГАТИМ СПОМЕНИТЕ! 


