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Очакваното асфалтиране на улици в Зимница вече е 
факт.  Жителите на най-голямото село в община Стралджа  
имат повод да се радват.  Ул.“Ал.Стамболийски“ днес 
изглежда съвсем различно отпреди. Големите дупки са 
ликвидирани и движението вече е безопасно. Обновена 

е сериозна част и от  ул. „Цар Борис“/старото шосе за 
Ямбол/. Доста натовареното платно от 950 м. най-сетне 

се използва без забележки. Ремонтите на улици в най-
голямото село на общината са част от предизборните 
обещания на кмета Атанас Киров. Според финансистите 
средствата в бюджета, насочени за възстановяване на 
улици в Зимница, са 230 хил.лв., което е 1/3 от капита-
ловите разходи на общината за годината. Инвестицията 

е оправдана тъй като местните жители от години изпит-
ват затруднения с движението по тези платна в крайно 
лошо състояние. Вниманието към селото не се изчерпва 
с това. През следващата година в Зимница предстои из-
пълнението на един мащабен проект за възстановяване 
на водопровода съпътствано и от асфалтиране на още 

10 улици.
Хубавото време позволи изпълнение на улични ре-

монти и във Воденичане, където приключи преасфал-
тирането  на ул.“Ив.Вазов“. Използвана десетилетия 
без осигуряване на средства за  ремонт, най-сетне 
улицата придоби вида, който  заслужава. Приключиха   
възстановителни работи и в Джинот, където с 28 000 
лв. бюджетни средства е преасфалтирано площадното 
пространство – също част от предизборната програма 
на г-н Киров. В Зимница са  чакълирани няколко ули-
ци. Приключено е подновяването и на улици   в селата 
Правдино и Иречеково. В Люлин се радват на частично 
обновление на главна улица.

На дневен ред са ремонтни дейности по сградата на 
бившия Общински детски комплекс в Стралджа. 

Община Стралджа успя да осигури средства за дълго чаканият ремонт на 
чешма в Лозенец. Апелът към гражданите е да опазим чистотата в района! 

Нов вид придобива и паркът в с.Воденичане, където  непроходимият от 
години район  видимо се преобразява

Честит празник, Стралджа!
ПРОГРАМА за 8 ноември

8,00ч. - празнична литургия в храма "Св.Архангел Михаил"
10,15ч.- Издигане знамената на РБългария, на общината и 

на ЕС- пл.Демокрация
10,30ч.- поднасяне венци пред паметниците на загиналите 

за свободата на България стралджанци
11,00ч.- слово на кмета на общината и празничен концерт 

на Силвия Кацарова - салон на читалище "Просвета 1892"

ОБЩИНА СТРАЛДЖА УСПЯ ДА ОСИГУРИ СРЕДСТВА ЗА ДЪЛГО ЧАКАНИЯТ РЕМОНТ НА ЧЕШМА В 
ЛОЗЕНЕЦ И ОФОРМЯНЕ НА ПРИЯТЕН КЪТ ЗА ОТДИХ ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ

ЕКОПРОЕКТИ

В СЕЛАТА НА ОБЩИНАТА

ЕСЕННИ РЕМОНТИ
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 Стралджа, градът дал вдъхновение на гениалния Яворов за 
написване на стихотворенията „Градушка“ и „Арменци“ отбе-
ляза подобаващо Деня на народните будители. Тържеството 
започна с кратка програма на децата от ДГ“М.Рубенова“ и 
ДГ“Здравец“. Гроздан Иванов, зам.кмет на общината,  се 
обърна към  присъстващите в залата педагози, културни 
дейци, ветерани с поздравление за празника и пожелания 
за здраве, всеотдайност в работата и нови постижения, 
след което връчи награди на изявени общественици-буди-
тели.  Със заповед на кмета  по повод 1 ноември, Ден на 

народните будители, Димитринка Йорданова, дългогодишен 
преподавател по български език и литература, беше удос-
тоена с Почетен знак на община Стралджа – Герб златен и 
Представителна значка за постигнати високи резултати и 
за заслугите й в развитието на образованието в града. Като 
поклон за приноса във възпитанието и образованието на 
десетки и стотици стралджански ученици с Почетен знак на 
общината – Герб златен и Представителна значка бе наградена 
Лиляна Богашева /Трайкова/- посмъртно. 

/продължава на стр.6/

Само три стихотворения, само три, проз-
вучаха в Стралджа в  началото на творче-
ската вечер с известната и обичана поетеса 
Ники Комедвенска! Напълно достатъчни , 
за да грабнат вниманието на присъстващи-
те, да ги очароват, да ги  развълнуват и да ги 
накарат да впрегнат всичките си сетива, за 
да се насладят истински на творчеството й , 
поднесено с толкова любов. Пепи Узунова, 
Велина Хайдутова и Мими Ташкова  реци-
тираха „Дърво за огън“, „Селото на Господ“ 
и „Тринадесет“, а в залата - ни звук. Като 
че ли всеки сам за себе си беше решил да 

открехне душата си за обич, да посвети 
тези красиви минути на съпреживяване, на 
надежда и вяра. Организаторите от община 
Стралджа  представиха гостенката инте-
ресно и оригинално: „Ники Комедвенска 
е момиче с характер. И с огромен талант! 
Обича града си, земята си, но най-много 
обича езика си. Думите, с цялата им красота 
и многозначност, я опияняват. Вярва, че на 
този свят няма оръжие, което да притежава 
тяхната мощ. Твърди: „думите са това въл-
шебно нещо, което ни прави хора“.

Какво иска от живота? Да й даде доста-

тъчно време, за да завърши започнатото.
Но и още иска- за себе си, за детето си, за 
народа си:

 Една България, която с гордост да на-
ричаме родина.“

За талантливото момиче от Сливен 
стралджанската поетеса Станка Парушева  
припомни откровението: “Страшно е 
да виждаш кривините на този свят, а да 
нямаш с какво и как да ги изправиш!“ и 
добави:“Нейният бунт е срещу подмяната 
на ценностната система на българина с 
чужда, изцяло неприсъща за него. Всичко, 
което излиза изпод перото на Ники е ди-
ректно положено в раните на болното ни 
съвремие и да ни накара да се почувстваме  
хем очаровани от таланта й, хем стреснати.“

В следващите минути участниците в 
срещата, между които  Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, както и ученическият 
екип от СУ“П.Яворов“ участвал в Деня на 
младежкото самоуправление,  имаха въз-
можност да  чуят какво мисли за самата себе 
си Ники Комедвенска, какво я вдъхновява и 

огорчава. В нейно изпълнение прозвучаха  
стиховете „Наследство“, „Писмото на въл-
ка“, „Моят първи приятел“, „Пътуване до 
мама“, „Винена соната“, „Случване“… За 
да предизвика размисли по не   една  тема. 

„Щом човек има цел, има мисия, трябва 
да бъде честен!“

„Трябва да знаем кои сме, накъде сме 
тръгнали. Затова пиша!“

„Всички стихотворения за мен са лични, 
но и много общи. Та нали ние обичаме 
по един и същи начин, мразим по един и 
същи начин!“

„Родолюбието не е генетично заложено у 
никого. Затова трябва да говорим за нашия 
народ, за нашето време, за нашия дълг да 
съхраним традициите си, да ги предадем 
на децата си!“

„Големите дела са резултат на епохата. 
И не зависят от нас. От нас зависят дреб-
ните неща!“

„Сложните неща могат да се напишат с 
прости думи!“

„Описвам това време с надеждата, че 

следващите ще видят грешките ни и ще 
се опитат да ги оправят!“

   Ники Комедвенска беше топло при-
ветствана от г-н Иванов, който й поднесе 
цветя с благодарност за гостуването. „От 
днес ние, стралджанци, ще приемаме Ники 
Комедвенска като нашата поетеса. Ще 
имаме нови срещи, очакваме размяна на 
идеи и опит!“, каза той.

Поетесата разписа автографи за голяма 
част от присъстващите.

Случване
Остави нещата да се случат!
Нека да са даже малко лоши -
вик на кукумявка, вой на куче...
Вятър на баир да те разроши,
трънче във петата да забие,
косъм от душата ти да вземе!
Има страшно хубави магии 
с жажда на небе и вкус на време.
Да кърви сърцето изранено -
ще го стоплят влюбени недели.
Колко много хора са родени,
ала колко малко са живели...
Случи ли се, просто не подбирай!
Остави животът да те сгрее.
Може от любов да се умира
и от нелюбов да се живее.
Все едно че змей те е орисал
и те е запалил насред зима.
Важното е, да откриваш смисъл
в тоя луднал свят... И да те има!

След като разгледа обстойно по-
стъпилите над 300 творби/стихове и 

проза/ за участие в ІV-я Национален 
литературен конкурс „Дървото 
на живота“, обявен от Община 
Стралджа на името на поетесата 
Станка Пенчева, журито с председа-
тел Христо Карастоянов и членове 
Димитър Бечев и Станка Парушева 
присъди следните награди:

Специалната награда на кмета 
на Община Стралджа – на Катя 
Маринова от гр.Ямбол, за стихотво-
рението „На отсрещния бряг“

Раздел „Поезия“
Първа награда- на Гълъбина 

Митева от с.Крушовица, общ.Мизия, 
за стихотворението  „Пътеката е ви-
наги една“

Втора награда – на Ваня Велева 
от гр.Ямбол, за стихотворението 

„Вземи ме, море, да ти стана Луна“
Трета награда – на Ваня Савова от 

гр.Сунгурларе, за стихотворението 
„По голите первази на деня“

Раздел „Проза“
Първа награда – на Сибин 

Майналовски от гр.София, за разказа 
„Мъжът с хилядата маски“

Втора награда – на Лиляна 
Чолакова от гр.София – за разказа 
„Свекърва“

Трета награда – на Светлана 
Николова от гр.Харманли, за разказа 
„Зетят на Богуня“

Поздравления за всички награ-
дени!

Връчването на наградите ще стане 
на 1 ноември, 12,00ч. в Стралджа, 
Клуб на пенсионера.

СТАНКА ПАРУШЕВА 
„ВЛЕЗЕ“ В „КЛИМАТИ“

На 1 ноември в Стралджа

Носителите на награди

Ники Комедвенска – гост на Стралджа

ЧЕСТ И СЛАВА, ВАМ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа

Гл. редактор - Надя ЖЕЧЕВА, тел.04761 69 -74
GSM: 0885 222 006, e-mail: nadia_j4@abv.bg
Предпечат и печат : Информа принт Бургас

Стралджанско хайку на три езика

Стралджанската поетеса Станка 
Парушева доказва за пореден път 
своите умения в хайку. Вниманието 
на международния екип - създатели 
на триезичната хайку антология 
„КЛИМАТИ“ е привлечено от ней-
ните произведения и те вече са част 
от книгата. След  успеха на Станка 
Парушева  в Европейски хайку кон-
курс това е поредното признание за 
творчеството й и възможност то да 
достигне до много по-широк кръг 
читатели. 

Киселинен дъжд
Апокалипсис

В градината ви

Светкавици
Всемирът ни показва
Среден пръст

Суха река
Цъфтят под моста 
Глухарчета

Взривна вълна
Чашите в бюфета
Свирят отбой

Извън сценария
От огъня изпълзя 
костенурка 

ЖУРИТО КАЗА СВОЯТА ДУМА

ТАЛАНТ, КОЙТО ОЧАРОВА И ВДЪХНОВЯВА

Катя Маринова
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Община Стралджа подготвя  сключва-
нето на  договор с фирма за снегопочист-
ване, пръскане с луга и опесъчаване на 
основните пътища и улици и принадле-
жащата ІV-класна пътна мрежа. Със своя 
заповед кметът е разпоредил  стартиране 
на процедурата за избор на изпълнител на 
дейност „Зимно поддържане“, което е част 
от подготовката за посрещане на зимния 
сезон. Кметовете и км.наместници, ръ-
ководителите на фирми, учреждения и 
ведомства имат задължението да извършат 
необходимата дейност по подготовка на 
хората и окомплектоване на техниката, 
които ще работят при усложнени зимни 

условия.  Конкретни в тази връзка са и 
задачите на началниците на РУ-Полиция, 
РС ПБЗН, ВиК, „Електроенергиен систе-
мен оператор“, РЗИ. Назначена е комисия, 
която има за задача да провери  техника-
та, почистваща ІV-класна пътна мрежа 
на територията на общината. Подготвя 
се организирано дежурство за следене 
нивото на реките, язовирите и хидротех-
ническите съоръжения. При опасност от 
наводнения, влошена пътна обстановка, 
снегонавявания, възникнали аварии в 
ел.захранването и водоснабдяването се 
подава информация по установения в 
общината ред.

Активна подготовка

В ГОТОВНОСТ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА ЗИМАТА

„Ето един есенен ден, в 
които бях щастлив. Ден, в 
който  подписахме първите 
два договора за стипендии с 
млади хора, които искат да се 
завърнат да работят в Община 
Стралджа, след завършване на 
своето образование. Това е една 
много малка стъпка в опитите 
ни да запазим младите хора в 
общината ни. Когато съм зао-
биколен от млади и умни хора, 
почти не усещам бремето от 
отговорностите, които имам 
като кмет на родния си град 
и община. Благодаря на тези 
млади дами, че ще се завърнат 
и ще дадат своя принос за раз-
витието на община Стралджа.“

Обява
0888060256 ДАВА ПОД НАЕМ ГАРСОНИЕРА в Стралджа, І  

блок, ІІ етаж, южна, тухла

Плодородната зимничанска 
земя  е на път да се превърне в 
новата  розова долина. Тази есен 
„Джамбаз АГРО“ ООД  засява пър-
вите 100 дка с маслодайна роза от 
сорта „Дамасцена“. Плановете на 

земеделския производител е  те да  
бъдат удвоени. На втората година 
очакванията са за първия розобер 
и производство на розово масло. 
Според проучванията на произ-
водителя в Зимница ще успеят да  

постигнат от 3 дка  получаването 
на 1 кг масло. Фирмата разполага 
с необходимата техника  за обра-
ботка на площите, има и собст-
вена дестилерия. Засаждането на 
розите е обещанието, което тра-
диционния тютюнопроизводител  
даде още  преди няколко години 
когато започна планово намаление 
на площите с тютюн.  Днес  близо  
3 хил. дка вече са заети с лаван-
дула и други етерично-маслени 
култури. А Зимница вече има 
славата на район в който е най-
голямото производство нЦената 
на розовото масло  се съизмерва 
с цената на чистото злато. Счита 
се , че елексира има невероятни 
лечебни качества. Розовото масло 
е силен антидепресант, притежава 
антивъзпалителни, антисептични 
и антивирусни качества, действа 
дори като афродизиак, помага при 
болести на черния дроб и стомаха. 
Употребата на розово масло съ-
бужда чувства на радост, щастие 
и надежда. 

РОДНО МЯСТО, МИЛО, ДРАГО!
Като проверка за това 

колко любов съхраняваме в 
душите си към родното мяс-
то са срещите на наборите. 
За пореден път в Стралджа  
навършилите 50/набор 
1968/ си осигуриха повод 
за празнуване. И лудуваха 
от сърце. Споделените 
спомени за детството и уче-
ническите години, срещата 
с приятели и съученици, 
наздравиците, усмивките, 
танците…всичко заради 
най-важното общо, което ги 
свързва:  Стралджа е родния 
град! И това винаги ще се произнася като парола за обич, за вярност и готовност за 
нови срещи.

От върха на 50-те

Създава се нова традиция

ЗИМНИЧАНСКОТО ПОЛЕ 
ЩЕ УХАЕ НА РОЗИ

ЗА МЛАДИТЕ, КОИТО ЩЕ РАБОТЯТ В 
РОДНИЯ ГРАД

Атанас Киров, кмет на община Стралджа:
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В ОУ“Хр.Ботев“ – Войника

В ОУ“Хр.Ботев“ Войника В ДГ“М.Рубенова“

В ДГ“Здравец“

Юбилей в Зимница

КРАЕВЕДЪТ АТАНАС ДИМОВ ПРЕДСТАВИ НОВАТА СИ КНИГА В РОДНОТО СЕЛО

Едно запомнящо се културно събитие в Зимница събра в 
Ритуалната зала  представители на музейното дело от Ямбол, 
Сливен и Карнобат, любители на краезнанието от община 
Стралджа, историци, читалищни дейци. Сред тях бяха редак-
торът Теодора Суванкова, издателят Желяз Кондев  и кметът 
на община Стралджа  Атанас Киров. 

С представянето на новоизлязлата от печат   книга 
„Краеведски записки, спомени и публикации за с.Зимница“ 
Атанас Димов не само доказа дълголетния си интерес към 
историята на родното село, но впечатли  със сериозна из-
следователска дейност в продължение на години. Антоанета 

Атанасова, секретар на читалището – домакин на събитието, 
разказа предисторията на книгата, цитира интересни абзаци 
от нея, както и мнението на специалистите. Вълнуващо проз-
вучаха старите народни зимничански песни  в изпълнение 
на Денка Данева. С благодарност към всички подпомогнали 
издаването на книгата започна своето встъпление Атанас 
Димов след което сподели моменти от подготовката на мате-
риалите, обърна внимание върху  някой от събитията, които 
бележат историята на селото. 

Да, всеки, който разтвори книгата, ще бъде впечатлен от 
интересните материали за миналото на този край, за градивни 
личности, за героизма през различни периоди, за живота и 
нравите на жителите. Без да определя книгата като история 
на селището , Атанас Димов отделя значително място за 
различните периоди от развитието му. От възникването на 
селището  с потомците от Карахисарлии, през трогателните 
истории от турското робство за отвлечени девойки, за свидните 
жертви дадени в борбата срещу игото, за удивителния поход 
на 8-ми пеши приморски полк преминал  през памукчийския 
път със сводестия каменен мост над  Чушменското дере, до 
представяне на конкретни личности и герои  и подробности 
от живота и бита на зимничани. Не пропуска да разкаже 
за образованието, за културата и читалищната дейност, за 
кооперативното движение,   за църковното дело на Зимница, 
обръща внимание върху чистотата на българския език в този 

район. Авторът не само 
търси истината, оглеж-
да обстоятелствата и 
вътрешния подтик за 
всяко действие, той за-
белязва подробности, 
обръща внимание на 
факти, които за местните 
хора наистина са важни. 
И дава препратка за нови 
изследвания, за изпъл-
нение на идеи, които  
заслужават внимание. 
Богатият снимков ма-
териал в книгата е едно 
прекрасно допълнение. 

Всеки от присъства-
щите получи с автограф 
новата книга. Интересът 
към нея  е достатъчно ви-
сок, а това вече е признание за автора. Атанас Димов може да 
бъде сигурен че, „Краеведски записки, спомени и публикации 
за село Зимница“ ще бъде настолно четиво за зимничани. А 
разговорът подет в книгата ще продължи и в бъдеще.

Надя ЖЕЧЕВА, гл.редактор в.“Стралджански вести“

С огромна празнична торта и  богата погача отбелязаха своя 
10-ти рожден ден в Зимница  ФА“Златен клас“ и ПГ“Зорница“. 
Радостта и гордостта от събитието са оправдани. За всичките тези 
години певци, танцьори и инструменталисти доказаха не само 
любовта си към местния фолклор, но и желанието да обогатя-

ват и разпространяват народното 
изкуство. Изявите на различни сцени , участието в Национални 
фестивали и събори донесе на самодейците множество награди. 

И разпали амбициите за още и още. С благодарност за успе-
хите, за постоянството, за всеотдайността  към участниците в 
ансамбъла и певческата група се обърна Атанас Киров, кмет на 
общината, който им поднесе и подарък. Топли и искрени бяха   
поздравителните думи на Милен Стамов, кмет на селото, който 
сподели гордостта си от постиженията на колективите. „Вие ни 
давате самочувствието, че сме жители на най-голямото страл-
джанско село с богата история, с талантливи и работливи хора, 
с отношение към минало, настояще и бъдеще!“, каза  още той.  
Отправи  благодарността си  към ръководителя на ансамбъла 
Атанас Рекалов и на певческата група Ганка Петрова, към чи-
талищното ръководство в лицето на председателя Елка Пейчева 
и секретаря Антоанета Атанасова, към всеки от самодейците. 

Честването беше съпътствано от един богат концерт с най-
доброто от програмата на ФА“Златен клас“ и ПГ“Зорница“ и с 
участието на гостите от „Въжички“ при НЧ“Стралджа 2016“, 
певци и музиканти , свързани със Зимница. Сред публиката 

бяха гости, ветерани на ансамбъла, почитатели на народното 
творчество.

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ

За богатата история на Зимница

С ИМЕНАТА НА БУДИТЕЛИТЕ

РЕВЮ НА ГЕРОИ ОТ 
ДЕТСКИТЕ КНИЖКИ

ДА ЧЕТЕМ СЕ УЧИМ СМЕЛО!

Най-хубавите български стихотворения рецитираха за Деня 
на народните будители учениците от ОУ“Хр.Ботев“ – Войника. 
Пред портретите на Ботев и Левски, Вазов и Д.Дебелянов, 
Раковски и Яворов…децата направиха своя поклон пред 
книжовността, просветата,   духовността. И попиват семената 
на знанието…

В празника взеха участието и децата от детската градина, 
самодейците от певческа група „Латинка“ при читалище 
„Възраждане“.

Щом отворя шарената книж-
ка,

Листите й трепват със въз-
дишка,

Приключение след приключение 
разказват,

Цялата земя пред мен показ-
ват…

Светланка добре е научила сти-
хчето за празника на приказките. 
Макар че още не е тръгнала на 
училище,  от детската градина тя 
знае, че всяка книжка е отворен 
прозорец  и обича да влиза в този богат и интересен свят. Щастлива е, че в 
Седмицата на четенето, заедно със своите приятели, са активни участници в 
празника „Прочети ми приказка“. Представят своите любими приказни герои, 
забавляват се и любопитството им към света на книжките става все по-голям.

В ДГ“Здравец“ Седмицата на четено-
то премина с най-разнообразни и инте-
ресни преживявания. Малките  от група 

„Слънце“ участваха в среща с приказни 
герои, превъплъщаваха се в различни 
роли, заедно съпреживяваха приказ-
ките „Снежанка и седемте джуджета“, 
„Червената шапчица“,“Пепеляшка“ 

и др. Направиха своето посещение и 
в библиотеката. В приказния свят се 
потопиха и децата от група „Мечо 
пух“. Всичко, което се случи остави 
ярка следа в съзнанието им. Интересът 
към книжките-веселушки е запален и 
той ще се поддържа и занапред.

Закриването на Националната седмица на четенето в ОУ“Хр.
Ботев“ Войника бе съпътствано с конкурс за краснопис и ревю на 
герои от детските книжки. Учениците извикаха на помощ цялото си 
въображение, за да подготвят костюмите и да предизвикат интерес 
към любими книги. Под ръкоплясканията на съученици и учители  
участниците в празника получиха  грамоти и награди. Директорът 
на училището Живка Василева поздрави приятелите на книгата, на-
сърчи ги в четенето и пожела този интерес да се запази за цял живот. 

ЛЮБИМИ ПРИКАЗНИ ГЕРОИ 
ГОСТУВАХА В ДГ“М.РУБЕНОВА“
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С богатия, цветен и пълен с настроение празник в 
Джинот, посветен на 60-годишнината от създаване на 
НЧ“Изгрев 1958“ и традиционния събор на селото, орга-
низатори и участници доказаха  своята любов към родното 
място. За пореден път джинотци  се обърнаха към богатите 
традиции и ги представиха по-най-добрия начин. Музеят 
на открито привлече вниманието на малки и големи, пре-
дизвика разговори за миналото и надежди за бъдещето.

На прясно обновения площад тържеството започна с  
представяне историята на местния културен храм, където 
присъстват имена на родолюбиви джинотци и  всеотдайни 
самодейци, множество постигнати успехи. За миналото, 
настоящето и бъдещето , за реалността и мечтите на 
джинотци сподели в обръщението си кмета на селото 

Георги Димитров. С благодарност за постигнатото през 
годините, за съхранението на традициите, обогатяването 
им и предаването им на младите в истинския вид наследен 
от дедите, към присъстващите се обърна Атанас Киров, 
кмет на общината, който беше гост на празника заедно с 
общинския съветник Иван Георгиев. Г-н Киров награди 
читалището    и добави  пожелание тази всеотдайност да 
продължи и занапред , НЧ“Изгрев“  да бъде сред воде-
щите в общината. Последва една богата програма в която 
участваха  детска група „Весели ноти“, певческа  група 
„Изгрев“.Гостите от ТС“Ромбана“ и народния певец Георги 
Костов допълниха настроението , за да стане Празникът 
на традициите поредното запомнящо се родолюбиво 
събитие в селото. 

Превенция в 
Стралджа

Един вестник от провинцията – на национално равнище

ШАРЕНО ЕСЕННО ХОРО

В оживения пазарен ден страл-
джанци се разминават с един необи-
чаен минувач. Кучето Илай, водено 
от полицай, послушно пристъпва, 
внимателно се оглежда, дружелюб-
но позира. Но, при дадена команда  
дресираната немска овчарка може 
да извърши чудеса. И  това трябва да 
се знае от хората, които правят ня-
какви планове за престъпна дейност. 
Другото кучето само ще покаже и 
докаже, ако се наложи!

 Гостуването на Илай в Стралджа 
не е инцидентно. То ще бъде постоян-
на превантивна мярка на ОД МВР и РУ 
като противодействие на престъпнос-
тта  и предприемане на изпреварващи 
действия на нейното недопускане. 
Целта на това мероприятие  е сни-
жаване на престъпните деяния до 
минимални нива, повишено доверие 
на гражданите към институцията и 
участие в реализиране на политиките 
по превенция на престъпността. 

Точно преди две години бях поканен да взема 
участие в едно културно събитие в Стралджа – пред-
ставяне на новоизлязла книга. Отдавна не бях ходил 
там и тръгнах обхванат от някакво вълнение. Може би 
заговори гласът на кръвта, защото това е родното място 
на майка ми. Съдбата, обаче, е отредила тя да израсне 
в с.Горно Александрово, където съм роден и аз.

   Не знам с какво е било белязано моето учас-
тие, но от тогава редовно получавам местния 
в.“Стралджански вести“. Очаквам го с нетърпение 
и го чета с интерес.

Не е необходимо човек да е специалист в тази 
област, за да види и разбере, че вестникът се прави 
с истински професионализъм, не само по неговото 
оформление, но най-вече по съдържанието му. С 
право  може да се нарече огледало на всичко, което 
става в този град и съставните села на общината. Не 
е без значение обстоятелството, , че на съставителите 
на вестника не им само това работата – те си имат и 
други служебни задължения и все пак намират време 
и начин да надникнат навсякъде. Всяко съставно село 
по един или друг начин е намерило място във вест-
ника със своите проблеми и постижения. А животът 
е толкова сложен и разнообразен – с текст и богат 
снимков материал читателят може да се осведоми  
от това какво става в детските заведения, откъдето 
те гледат усмихнати и щастливи деца, до живота в 
клубовете на пенсионерите. Не са отминати най-
възрастните, за които социалния патронаж не само 
осигурява храна, но им се оказва всякаква помощ и 
внимание. Отбелязват се чествания на семейни двойки 
с достоен и дълъг брачен живот.

   Не са отминати и училищата, където освен ос-
новната работа – учението, се полагат грижи както за 
спорта, така и за израстването на бъдещите граждани 
на града и общината.

   Значително място е отделено на дейностите в 
областта на културата. Стралджа е един от водещи-
те градове  в читалищното дело  и художествената 
самодейност. Тук ревниво се пазят и развиват както 
народното творчество, така и народните празници 
и обичаи. Родолюбиви хора възстановиха уникални 

прояви като „Мараш пее“, провежда се конкурса „С пе-
сните на Вълкана Стоянова“ и др. Къде другаде могат 
да се видят стралджанските „Въжички“? Неизброими 
са призовите места  и награди, както на колективите, 
така и на индивидуалните изпълнители от града и 
съставните села. Истинско умиление будят участни-
ците в тези прояви не само със своите носии, особено 
с прочутите в нашия регион „ вадени“ престилки, 
но и с изражението на лицата – ако човек не носи в 
сърцето и душата си българското, народното, както 
и да се облече, ще изглежда неистински и фалшив.

От страниците на вестника се разбира, че как-
то спорта, така и туризма имат своето развитие. 
Организират се излети, посещават се паметни и 
исторически места, тачи се паметта на възрожденци, 
на загиналите във войните, пожертвали живота си за 
свободата и независимостта на Отечеството.

   Не са отминати грижите за укрепване на хрис-
тиянството като цяло и в частност за материалната 
част на религията – църкви, параклиси и др.

   Но в Стралджа и общината не се живее само с 
миналото. Във всеки брой на вестника ще срещнете 
материали за огромната работа, която е свързана с 
настоящето. Лично аз бях изненадан от напълно 
променения вид на някогашното село, макар че 
и навремето то се беше оформило като естествен 
притегателен център за един регион обхващащ 
редица села и от съседни околии в областта на сто-
панството, занаятчийството, услугите, просветата, 
културата, медицинската помощ, дори и в банковото 
дело. С течение на времето някой неща отпаднаха 
по обективни / и не само/ причини и за един зна-
чителен период селища от подобен тип западнаха 
и загубиха своето значение, като някой дори не се 
възродиха. Стралджа, обаче, намери други ниши и 
пътища за своето развитие. За разлика от някой други 
общини грижи се полагат не само за центъра, но и за 
съставните села по отношение на благоустрояване, 
междуселски пътища и връзки, култура, образование, 
спорт и всичко останало. От вестника се разбира, 
че при всяка по-значителна проява от различен ха-
рактер в някой от селата, хората там са удостоени с 

вниманието на общинското ръководство – кмета или 
неговите заместници.

  Съвсем естествено е , че Стралджа и общината не 
са някакъв оазис или обетована земя, където цъфти 
само благоденствие. И тук има, както навсякъде, 
трудности, неблагополучия, проблеми, негативни 
явления – понякога труднопреодолими и които 
не могат да се решат с местни усилия и средства. 
Очевидно  е, обаче, от страниците на вестника, че тук 
нещата не се замазват и замитат „ под чергата“ – те 
се отразяват обективно и без пристрастия. Срещат 
се материали за наложени санкции независимо от 
ранг, социално положение, етнически произход. 
Явно е , че от страна на ръководните кадри не се 
правят „тънките сметки“ да се толерират отделни 
групи  или съсловия заради стотина гласа повече в 
изборните урни и други прояви и събития. В този 
ред на мисли трябва да кажем, че ако някой се опитва 
да гадае този вестник дали е на „нашите“ или на 
„вашите“, само ще си загуби времето. Вестникът 
е на всички стралджанци и хората от общината. 
В него няма да срещнете нападки, несправедливи 
обвинения, пристрастия от какъвто и да е характер.

Тук му е мястото да кажем, че когато се тачи 
миналото и се работи отговорно за настоящето – 
бъдещето е гарантирано.

Когато написах горните редове ми премина ми-
сълта дали в заглавието вместо думата „вестник“ 
да бях сложил думата „град“.И може да се приеме, 
че нямаше да сбъркам. Но нали всичко, което съм 
написал за Стралджа и общината съм го „видял“ 
чрез вестника! От „Стралджански вести“ могат да се 
поучат и някой централни вестници, където можеш 
да срещнеш нароилите се напоследък фалшиви 
новини, пък и жълтини.

   Някой опонент би ме попитал откъде съм 
сигурен, че всичко написано в „Стралджански 
вести“ е действително така. Да, но той се чете от 
стралджанци и жителите от съставните села и не 
може да бъде друг, освен истински.

Митко КОЙЧЕВ, гр.Сливен 

ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМНИЦИ 
СЕ АКТИВИЗИРАТ

ИЛАЙ ТЪРСИ 
ПРИЯТЕЛИ, 

НО МОЖЕ ДА 
ПРЕСЛЕДВА И 

ВРАГОВЕ

Двоен празник в Джинот

ВНИМАНИЕ!

В Община Стралджа през 
последните дни са постъпили 
сигнали за  нови опити за теле-
фонни измами на възрастни хора. 
Сценарият сега е да се предизвикат 
да плащат  за включване в списъци 
на общината за дърва. С доверие 

към общината, привлечени от обе-
щанието старците лесно  се хващат 
в капана, но има и по-осторожни, 
които веднага сигнализираха мест-
ната власт. От община Стралджа 
са категорични: списъци за дърва 
в общината не се изготвят! И съ-

ветват: всеки, който има въпроси  
за дърва от общинския фонд, 
нека разчита на личен контакт с 
експертите Не се поддавайте на 
измами! Пазете се! При съмнение 
за телефонно изнудване веднага се 
обадете в РУ – Полиция!

ОГЛЕДАЛО НА ЖИВОТА 



Гостуването между приятели е нещо обичайно за пенсионерските клубове. 
Този път клуб „Дълголетие“ посети  клуб“Хале“ в Ямбол. След задължител-
ното посрещане с погача дойде ред на поздравленията и размяна на подаръци. 
Председателите имаха възможност да обменят опит в дейността на организаци-
ите, да планират и други съвместни прояви. По-нататък дружеската атмосфера 
предизвика талантите за изява. Певческите групи се надпреварваха  в пеенето, 
а на хорото всички забравиха годините и тропаха съвсем по младежки.

В групата е и шестокласникът Даниел Колев

/продължение от стр.2/
За доказана дейност като педагог, възпитал на поколения 

ученици и ръководител в системата на образованието  с Почетен 
знак с образа на П.Кр.Яворов, Почетна грамота, парична награ-
да и Представителна значка  бе наградена Велина Хайдутова. 
Връчвайки наградите г-н Иванов намери най-точните и сърдечни 
думи за благодарност. В отговор г-жа Йорданова и г-жа Хайдутова 
споделиха вълнението си  и   колко важно за тях е това признание.

 Празникът продължи с церемония по връчване на наградите 
от ІV Национален литературен конкурс „Дървото на живота“ 
на името на Станка Пенчева. Председателят на журито Христо 
Карастоянов, в присъствието на своите колеги Димитър Бечев и 

Станка Парушева,  прочете протокола с решението, изрази удо-
влетворението си от вече наложилия се конкурс, който привлича 
вниманието на все повече творци, благодари на общинското ръко-

водство за поддържането му и търсенето на допълнителни начини 
за внимание към талантите на България. Неколкократно прозвуча 
и името на поетесата Станка Пенчева, вдъхновител на мнозина от 
авторите. Последва връчването на наградите на пристигналите в 
Стралджа лауреати.    Иван Иванов, зам.кмет и Гроздан Иванов. 
зам.кмет, бяха щедри в поздравленията, те увериха присъства-
щите , че този конкурс ще продължи в името на творчеството , в 
подкрепа на талантите. Публиката аплодира  Лиляна Чолакова, 
носител на втора награда в раздел „Разкази“, Ваня Велева, носител 
на втора награда в раздел „Поезия“, Гълъбина Митева, носител 
на първа награда в раздел „Поезия“ и Катя Маринова, носител на 
наградата на кмета на общината, която се връчва за първи път. В 
притихналата зала прозвучаха развълнуваните им слова на бла-

годарност, споделените мисли за творчеството и откровенията на 
белия лист, желанието да бъдат полезни на читателите и достойни 
за тяхната обич. Присъстващите чуха и наградените стихотворе-
ния. Но с това изненадите не приключиха. Зам.кметът Гроздан 
Иванов с радост и задоволство съобщи, че в ІV-то издание на 
конкурса има участие на двама млади творци от Стралджа, което 
е станало повод за учредяване на допълнителни поощрителни 
награди на зам.кмета. Под ръкоплясканията на публиката своето 
отличие получи чаровната Силвия Йорданова, а в обръщението 
й към аудиторията  пролича голямата любов към родния край и 
желание да бъде полезна на Стралджа. Втората награда бе за вече 
доказалия своя талант Димитър Драганов, понастоящем студент 
във Великотърновски университет.

 Група ентусиасти,  млади мъже, с 
корени от село Палаузово, сформираха 
кукерска група и подкрепени от свои 
приятели от Стралджа, заедно с  жен-
ската фолклорна група към НЧ“Пеньо 
Енчев“, взеха участие в Първия фести-
вал на маскарадните игри и народното 
и художествено творчество в Бургас, 
организиран от СНЦ"Българско е " и 
НПО"Общество за фолклор". Групата 
бе отличена с Грамота за принос в 
съхранението и развитието на бъл-
гарските традиции и обичаи и една от 
най-големите парични награди. Много 
вълнения предизвикаха думите на 
Председателя на Общество за фолклор  
Крум Георгиев, който лично поздрави  
групата и изказа  прекрасни впечатле-
ния относно  представянето на обичая. 
По време на дефилето публиката и 
журналистическия интерес бе привлечен от красивите  кукерски костюми  и 
аксесоарите към тях. Ценителите на автентичното бяха силно впечатлени от 
автентичните палаузовски женски носии. Това първо по рода си участие се 
увенча с успех и  е залог за бъдещи подобни изяви. 
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ПРАЗНИК ЗА ЦЕНИТЕЛИТЕ НА 
АВТЕНТИЧНОТО 

В плен на Странджа планина „Дълголетие“- Стралджа гостува 
на „Хале“- Ямбол

Грамота за кукерска група – Палаузово

 С ДОКАЗВАНЕ НА 
ПЕВЧЕСКИ УМЕНИЯ

Фотооко

СТРАЛДЖА СТЪПИ НА ВРЪХ МАХИАДА

Връх Махиада/1031м/ е най-високият връх на Европейска 
Турция и се намира в Странджа планина. Тя е малко непо-
зната за туристи и алпинисти, поради това, че няма стръмни 
върхове и скални зъбери. По-голямата част от планината 
се намира в Турция - 2/3 . Най-високият връх в България 
е Голямо Градище /709м/. Природен парк "Странджа" е 
най-голямата защитена територия в България, към която 
спадат и пет резервата. Планината е покрита с гъсти зелени 
гори, вече украсени от есента, трите овални плата крият над 
1000 вида билки, над 100 пещери, прочутата странджанска 

зеленика смятана за храст, но тя е дърво. 
Идеята за изкачването на Махиада дойде от Пловдив и ние 

се включихме към двете групи от София и Пловдив - общо 17 
души! Върхът е "покоряван" от арестувана българска група, 
ние знаехме това, затова в подножието се разделихме на две 
групи и покорихме два съседни върха, тъй като  военните са 
заели същинския връх. По пътя за върха се отклонихме от с. 
Сарпач на 5 км до пещерата Дупница - най-дългата пещера 
в Турция. Тази защитена местност се намира на десетина 
км от Демиркьой /Малък Самоков/.  Пещерата, от която 
извира Резовска река, има три входа и цялостната й дължина 
е 3200 м. Блестящо благоустроена,осветена атрактивно, тя 
надмина очакванията ни за грижа и поослани впечатленията  
от Дяволското гърло и Ягодинската пещера. Имахме време 
да разгледаме и Лозенград /Къркларели/. Хубавото време, 
с изключение на върховете със стелеща се мъгла, ръмящ 
дъжд и бурен студен вятър, оставиха най-добри спомени, 
както и от района на Малко Търново. Имахме възможност да 
вървим по път, който не е ремонтиран повече от 40 години, 
което си има и добра страна - труднодостъпните райони 
около Босна запазват автентичността на планината. Водач 
на групата беше Сандю Бешев - 84 годишен известен алпи-
нист - планинар, 82 годишен негов приятел и още няколко 
жени на завидна възраст. Стралджанската група се състоеше 
от пет човека, между които Георги Йорданов - фаворит 
планинар и най-младия Даниел Колев - ученик от 6 клас!

На 1 ноември в Стралджа
ЧЕСТ И СЛАВА, ВАМ, БУДИТЕЛИ НАРОДНИ!

С курбан за здраве отбелязаха своя 
празник в с.Палаузово
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Туризъм Екзотичния лечител

140 г. от създаването на Българската армия

След успешно проведени  турис-
тически походи за жени през про-
летта и лятото/първият от Лозенец, 
през Терзийско до Залъмова чешма и 
втория  от Айтос, през Трите братя, 
Казаните до Етнографски комплекс/ 
на 21 октомври 2018 г. Сдружение  
„ТД "Кале" проведе най-мащабния 
за сезона поход от с.Седларево до 
хижа "Люляк". Подготовката на 
похода започна още от първата 
сбирка в офиса на дружеството с 
възстановяване и подновяване на 
маркировката седмица преди това и 
с помощта на общината за придвиж-
ване на участниците до с.Седларево 
с автобус. Времето, както се казва 
беше с нас, слънчево и приятно. Този 
маршрут е за начинаещи туристи, 
като терен, но понеже е дълъг  и със 
стръмен финал от асфалтовия път за 
Котел до пътя за хижата, го считаме 
за среден по трудност. Автобусът 
побра всички желаещи -27 души. 
Радостното е, че вече и младите се 
насочват към планината и когато 
пътеките са маркирани и са минали 
веднъж маршрута, могат самостоя-
телно да го повторят. Съобразихме 

се с възрастовите особености и 
с няколко почивки стигнахме до 

хижата за 5 часа, включващи обяд 
и почивки.

Киното не е само забавление, то е 
изкуство, то е преживяване, то е въз-
питание и култура. И ако се запознаеш 
с него навреме , с нужното обяснение, 
ще останеш негов почитател за цял 
живот. Водени от тези мисли  Община 
Стралджа и МКБППМН с предсе-
дател Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината, организираха  безплатна 
прожекция на филми в Стралджа. 

Преди да угаснат светлините, пре-
ди кадифената тъмнина да обхване 
салона, с мило обръщение   към децата 
– зрители от СУ“П.Яворов“ , ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа 
и ОУ“Хр.Ботев“ Войника, както и 
към групата от ДВУИ Маленово се 
обърна Живка Йорданова, секретар 

на Местната комисия и юрист на 
общината. „Да  бъдем добри, заед-
но да опознаваме света!Да имаме 
нови приятелства, да разчитаме 
един на друг!“, призова тя и добави: 
„Гледайте! Забавлявайте се! Станете 
част от филма, бъдете приятели на 
киното!“

Със сигурност когато филма свър-
ши  зрителите  излязоха на улицата 
променени, с нови светли мисли 
и желанието да бъдат по-добри в 
ежедневието. Защото разбраха пос-
ланието на организаторите. И от тук 
нататък всеки от тях ще откликва с 
готовност на поканата: „Хайде да 
отидем на кино!“ А прожекции в 
Стралджа ще има и занапред! 

Наричат го кралят на плодовете, изкушаващ, екзотичен, характерен, 
здравословен, най-мистичния плод от райските градини,  плодът , който 
е сред най-известните в историята. В Китай считат, че употребата му 
гарантира дълголетие. Арабите го приемат като лек срещу много болести 
и там цената му е десет пъти по-висока. 

Нарът, един плод, сочен и с безброй семенца, днес носи повея на 
легенди и предания от отдавна отминали времена. Със своя яркочервен 
цвят и сочни зрънца, той е намерил своето вечно място в редица велики 
произведения, сред които дори Библията, "Одисея" на Омир, еврейската 
Тора и др. Според Библията пратениците на Мойсей до Обетованата земя 
се завърнали с нар, като доказателство за плодородието на тамошните 
земи. И не само – легендите кръстосват от тайните на красотата на 
Клеопатра до Хипократ, който предписвал сок от нар срещу безплодие. 
Нарът е плодът, съдържащ най-много антиоксиданти. Сочните зрънца 
обогатяват организма ни с голямо количество витамин С, калций, маг-
незий, фосфор, желязо, натрий, калий, фолацин, пектин, танини. Това 
е и причината да се твърди, че нарът стимулира кръвообращението, 
намалява нивото на лошия холестерол, действа благотворно при редица 
заболявания на сърдечно-съдовата и стомашно-чревната системи, по-
вишава мъжката потентност. Тонизира, укрепва, обезболява и се бори 
с възпаленията, подпомага възстановяването след тежки операции и 
инфекции, покачва нивото на хемоглобина, съхранява от разрушаване 
ставите. Нарът ни прави по-устойчиви към радиацията. Само 50 мл 
от наров сок помага за възстановяване на сърдечната дейност при 
прединфарктно състояние. Редовният му прием снижава артериалното 
налягане. 200 мл от същия сок се равняват на едно хапче виагра. Сокът 
от нар е полезен за снижаване нивото на захарта в кръвта.  Употребата 
на този сок предотвратява образуването на тумори.

Кората на този вълшебен плод е изключително богата на дъбилни 
вещества и това я прави чудесно средство за борба със стомашни пара-
зити и инфекции – факт, който дори съвременната медицина не отрича. 
Гарантирано запарката от кората помага при стомашни заболявания 
и разстройства, дизентерия, главоболие, висока температура, ангина, 
анемия, бъбречни кризи, натравяния, туберкулоза, пневмония, кашли-
ца и астма, дерматит и изгаряния, а като гаргара и при възпаления на 
венците и сливиците. 

И това съвсем не е всичко!

Знаете ли, че: Смята се, че формата на нара е първообразът на крал-
ския скиптър и короната на европейските владетели.

НАРЪТ – РУБИНЕНИЯТ ПЛОД НА 
БОГОВЕТЕ 

ЕСЕНЕН ПОХОД СРЕД 
КРАСОТИТЕ НА БАЛКАНА

На среща с магията на киното

/Продължение от миналия брой/
След подписването на Сан Стефанския мирен договор 

руското главно командване дава указание  на ген.Ф.Давидов 
да уволнява онези опълченци, които желаят това,  но това 
се оказва малко като мнозина остават в опълченската 
дружина  като започва и попълнението на дружината 
и обмундирването й  с необходимото въоръжение  и 
принадлежности доставени от  интендантството  на 
руската армия, това става  през м.април 1878г- а през 
м.май  опълчението се превръща в  Земска войска  в 
Княжество  България.  Военното ръководство на 
временното руско управление  в България  решава 
войската да бъде от  27 дружини като в това число  се 
включват и 15 нови  формирования, сформирани са  и две 
конни сотни , две артилерийски бригади и две сапьорни 
роти  - това е българската земска войска  на Княжеството 
основоположник на  следосвобожденската армия.

След Берлинския конгрес  руската администрация в 
България полага големи усилия за създаване на надеждна 
охрана и защита на България  с която иска да устоят 
населението  че след изтеглянето на русите от България  
защитата  на населението и границите  да остават в 
надеждни ръце  и така с Указ на княз Дондуков Корсаков 
от 15 юли 1878г. се учредява създаването , сформирането 
и устройството на Българската земска войска. Заедно 
със създаването на българската войска  в Княжеството 
руското управление  полага не малко грижи за създаване  

на войскови единици в Източна Румелия  под формата на  
историко Румелийска полиция и гимнастически дружества  
в които всичкото боеспособно население  се обучава във 
военното изкуство от руски и български офицери и по 
този начин се оказва  боеготово подготвено  и в дадения 
момент се включва  активно в редиците на  съединистите 
и така със собствени сили се осъществява Съединението 
на Княжеството с Източна Румелия в единна и целокупна 
българска държава.

Обучението на новата войска е поверено на  руски 
офицери , а също и на опълченци произведени в чин 
унтерофицери под чието ръководство става обучението в 
строева, тактическа и огнева  подготовка като за броени 
месеци скотовъдци, земеделци и занаятчии стават 
въоръжен юмрук на защитници на отечеството. Следва 
учредяването на „Орден за храброст“ от княз Батенберг 
от 1888г. и 6 май Гергьовден за Ден на  храбростта, който 
се чества като всенароден празник. 

През април 1879г. се приема и Търновската конституция 
от великото народно събрание и се определя и даването на  
военната клетва пред  бойните знамена за вярна служба 
на княза,Бога и Отечеството с която клетва българските 
войни отиваха в люти битки с химна  „Шуми Марица“ 
и марша:

 „Велик е нашият войник, 
велик, велик е той,
измокрен, гладен, уморен,

без отдих би се ден и нощ,
бърдата щастие разярен
със страшния си вик „На нож!“
и стичаха се под бойните знамена  и много през 

Балканската война  са призвани 300 000 в армията се 
озовават 600 000 за освобождението на братята от Тракия 
и Македония.

Дали полага клетва за вярност на княза, Царя и т.н. сам 
оставаше словото вярност към Отечеството и народа и верни 
на  клетвата те се  громяха врага при Сливница, Драгоман, 
при Люлебургас, Одрин, Тутракан, Конмакнолоо, при Драва 
и Мур, с което  прославиха славата  на бойните знамена 
и не допуснаха българско бойно знаме да бъде пленено. 
Такава бе създадена българската армия.

АТАНАС ДИМОВ, с.Зимница

СТРАЖ НА РОДИНАТА

Все повече млади хора 
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ПОГЛЕД В БЪДЕЩОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Младостта дава криле, младостта обнадеждава, мла-
достта влива сили. Такива са чувствата когато  едно ново 
поколение дава заявка за участие в бъдещото управление 
на Община Стралджа. Спазвайки традицията в навечерието 
на Празника на Стралджа, 8 ноември, общината органи-
зира Ден на младежкото самоуправление. Екип ученици 
от СУ“П.Яворов“ постъпи „на вахта“. Разпределени по 
кабинети и отдели бъдещи кмет и зам.кметове, инжене-
ри, финансисти, специалисти по образование и култура 
смело навлязоха в проблемите, задаваха въпроси, даваха 
предложения в името и за доброто на родния град и общи-

ната. Петър Райнов авторитетно седна на кметския стол, 
за да сподели един работен ден на кмета Атанас Киров, 
като негови заместници Ивайло Йорданов и Мирослав 
Великов „превзеха“  кабинета на Гроздан Иванов, зам.
кмет, а Даниела Маринова с интерес навлезе в работата на 
секретаря Роска Стойкова. Според Стефан Кодев работата 
на нач.отдел „Финанси“ е отговорна, но и много интерес-
на, Стоян Йорданов беше впечатлен от множеството и 
разнообразни проблеми, които решават в ТСУ, Маринела 
Иванова обсъди с Мая Димова, нач.отдел ИДОС,  доста 
широко състоянието и поддържането на общинската соб-

ственост, а Виктория Великова не само остана подвластна 
на всички онези проблеми свързани с отдел „Хуманитарни 
дейности“, но и активно се включи в подготовката на част 
от проявите за Празника на Стралджа.

След един такъв „младежки“ ден  самочувствието на 
стралджанци може да се промени. Защото тези ученици 
непременно ще завършат висше образование, ще съхранят 
любовта към родния край и твърде възможно е да се вър-
нат, за да отдадат знания, сили и възможности за доброто 
на Стралджа и общината. Интересът е събуден, началото 
е сложено!

Младежко самоуправление


