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Преклонение   пред 
героизма, уважение 
към миналото демон-

стрираха стралджанци в Деня 
на Ботев и загиналите за сво-
бодата и независимостта на 
България. Пред паметниците 
на героите в парк „Младост“ 
се събраха няколко поколения 
-ветерани, хора  в зряла въз-
раст, младежи , ученици и деца. 
За да изслушат онези силни 
и паметни думи за огнения 

Ботев, без който историята 
ни би била бедна. Втори юни 
- денят на един български ти-
тан, на един горещ родолюбец, 
на един честен мъж и силен 
борец, радетел за свободата, 
буден българин, който времето 
превръща във все по-нужен 
на България, предизвиква все 
по-сериозни размисли доколко 
ние днес заслужаваме да се 
наричаме негови следовници. 
И дали можем с Ботевска сила 

и плам да обичаме и да браним 
Отечеството. „В този тъжен 
за България ден свеждаме 
глави пред подвига, оставаме 
в минутка мълчание с почит  
към падналите за свободата. 
И всеки от нас дава своето 
обещание да бъдем достойни 
българи“, каза пред събралото 
се множество кметът на общи-
ната Атанас Киров. Венци на 
признателност бяха поднесени 
от общината, от ОбС, от БАС , 

Ïîêëîí!Ïîêëîí!
от Младежки обществен съвет. 
Цветя оставиха представите-
лите на НЧ“Стралджа 2016“, 
СУ“П.Яворов“, граждани. Тро-
гателен беше жестът на пре-
клонение и от  ДГ“Здравец“. 
Водени от директора Живка 
Илиева и учителите децата 

чинно поставиха своите букет-
чета пред паметника и по при-
мера на възрастните останаха 
с наведени глави пред подвига. 
Със сигурност те никога няма 
да забравят този миг и винаги 
на Втори юни ще знаят за кого 
свирят сирените.

Áúäåùåòî ñå óñìèõâà!Áúäåùåòî ñå óñìèõâà!
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СИГУРНАТА ЗАЩИТА
Стралджа, УЛ. Хемус № 4
СЕРВИЗ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ УРЕДИ - ВЕЛИЧКО ВЕЛИЧКОВ
• Проверка, ремонт, зареждане на пожарогасители
• Продажба на нова пожарна техника
Тел. 0888 741 181

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ТЪРСЯТ РАБОТА!
ИГРАЛНА ЗАЛА – СТРАЛДЖА
НАБИРА ПЕРСОНАЛ
Тел. 0884 808 808

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща с двор в Страл-

джа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълнителни постройки, 

гараж и двор. Цена по договаряне.

През изминалата 2016г. 
Община Стралджа  успеш-
но реализира плануваните 
социални услуги, с тази 
констатация съветниците 
от Стралджа одобриха 
предложения Отчет за из-
пълнение на годишния 
план за развитие на соци-
алните услуги на община 
Стралджа през 2016г. Пре-
ди това не беше подминат 
проблема с намаляване 
желаещите да ползват До-
машен социален патронаж 
в Каменец. Същата тен-
денция се наблюдава и 
във Войника. Общината 
много сериозно анали-
зира фактите, търсят се 

начини за поевтиняване на 
храната, сред възможните 
потребители се разпрос-
траняват информационни 
материали, по решение на 
ръководството към патро-
нажа  се предлага и по-
честа медицинска грижа 
за потребителите. „Ще 
направим всичко възмож-
но за запазване на ДСП!“, 
увери  присъстващите 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. Със същото 
внимание бяха обсъдени  
и приети Годишен план 
за развитие на социалните 
услуги през 2017 и 2018г. 
По-сериозни бяха комен-
тарите по Стратегията за 

личностно развитие на 
децата и учениците. В хода 
на обсъждането повдигна-
тите въпроси бяха от въз-
можностите за въвеждане 
регистър на децата със 
специални потребности и 
на децата с изявени дар-
би, до  необходимостта 
от подпомагане на деца-
билингви за усвояване на 
български език. Г-н Киров 
за пореден път насочи 
вниманието към необхо-
димостта от откриване на 
профилирана паралелка, 
която да задържа учени-
ците в родния град и да 
им осигурява възможност 
за работа след завършва-

нето. Съветниците дадоха 
съгласието си при одо-
брение за финансиране 
на Стратегията за Водено 
от общностите местно 
развитие, от общинския 
бюджет да се предостави 
на СНЦ“Местна иници-
ативна група-Стралджа 
2016г.“ временен безлих-
вен заем в размер на 20 000 
лв. за обезпечаване упра-
влението на Стратегията. 
Гласувано беше и предло-
жението за предоставяне 
на СНЦ“МИГ-Стралджа 
2016г.“ на безвъзмездно 
право  на ползване на по-
мещение в Стралджа със 
срок от 10 г.  

Çàãðèæåíîñò çà 
ñîöèàëíèòå óñëóãè

По  предложение  на 
БМЧК – Стралджа в два 
поредни дни  социални-
те центрове в града бяха 
домакини на една чудесна 
инициатива.  Децата от 
ЦСРИ и ЦОП, заедно с 
младите червенокръстци, 
изработваха картички и су-
венири за благотворителен 
базар, посветен на Първи 
юни, Международния ден 
на детето.  Средствата, 
събрани от разпродажбата 
ще бъдат дарени на деца 
в риск.

Äåöà ïîìàãàò íà äåöà

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÍÎÑÒ

"Ñïàñè åäíî 
äúðâî!"
Община Стралджа се 

включи в Националната 
доброволческа кампания 
„Спаси едно дърво“. Ор-
ганизирана от Сдружение 
„Активно общество“. Тя 
има за цел събиране на 
ненужна хартия, която да се 
предаде за вторични суро-
вини, а със събраните сред-
ства да се осигурят млади 
дръвчета за засаждане в 
града. За да се осъществи 
идеята в Информационния 
център на общината  е 
поставен кашон за непо-
требна хартия с указваща 
информация за инициати-
вата и нейните етапи.Такъв 
кашон е предоставен и на 
служителите от админи-
страцията, които  получи-
ха указания за участие в 
доброволческата кампания.

И ППК“Съгласие“ се 
присъедини към кампани-
ята. Там също усърдно съ-
бират хартия за спасението 
на едно дърво.

 Всяко ново дърво обо-
гатява и пречиства въздуха, 
превръща околната среда в 
много по-приятна. Всеки от 
нас може да допринесе за 
това само с един жест. Да 
го направим!

Êóïè, çà äà ïîìîãíåø!
БМЧК -СТРАЛДЖА провежда бла-

готворителен базар "Купи, за да помог-
неш". Той e посветен  на  Междуна-
родния  ден на детето. Доброволците, 
заедно с децата от ЦОП и ЦСРИ , 
изработиха ръчно гривни , картички и 
други дребни сувенири. Със събраните 
средства ще подпомогнат деца в риск. 
На 31 май и на 1 юни всеки желаещ 
можеше да си купи от картичките, да 
стане съпричастен към идеята за бла-
готворителност на младите червенок-
ръстци. За доброто  и за   усмивките 
на децата в неравностойно положение! 

Със своите 21 Ловно-
рибарски дружинки, 800 
членове от които 680 ловци 
и 120 риболовци Сдруже-
нието за лов и риболов /
СЛР/Стралджа е най-голя-
мата обществена организа-
ция. И най-организираната, 
най-сплотената. Това беше 
заявено за пореден път 
на отчетното събрание за 
2016г. когато председателя 
Ганчо Димитров проследи 
дейността в един богат и 
подкрепен с факти доклад.

Благодарение на ловците 
в общината извършената 
пролетна таксация показва 
наличие на разнообразен  
полезен дивеч. Най-голям 
е броят на зайците, близо 
5000, но в северните ра-
йони на общината  той все 
още е под критичния мини-
мум. Отчита се леко увели-
чение при сърните , които 
са  233, а благородния елен 
не е трайно пребиваващ в 
района.  Запаса на дивата 
свиня е бил двойно спрямо 
допустимия -  193,което се 
дължи на засиления инте-

Åäèííîñò è æåëàíèå çà ïî-áîãàòà è ðàçíîîáðàçíà äåéíîñò

рес на ловците да ползват 
този вид дивеч, от там и 
нарасналите грижи за него. 
Яребиците надскачат 6000 
бр., поддържат се фазани, 
кеклици чиито запаси са 
намалели спрямо предход-
ната година. Засушаването 
е причина за промените 
в ловуването, подчерта 
г-н Димитров отчитайки 
отстрела на прелетен и 
водоплаващ дивеч:  

Пъдпъдък – 1757 бр.
Гургулица – 278 бр.
Гугутка – 198 бр.
Зеленоглава патица – 

279 бр.
   Дружинките се отнасят 

сериозно към дейността по 
осигуряване на хранителна 
и защитна база на едрия и 
дребен дивеч.  Добър резул-
тат е , че през последните 

години  е осигурен 20 670 
кг концентриран фураж, 3 
т. груб фураж. През отчет-
ния период Сдружението 
е разселило 90 бр.фазани, 
225 бр.яребици. Отчита се 
повишена популация на 
чакал, а отстрела при този 

вреден дивеч е достигнал 
295 бр.
Със съжаление в докла-

да бе отбелязано, че лю-
бителския риболов няма 
добри постижения. Липса-
та на подходящи водоеми 
ограничава възможността, 
едва след зарибяването 
на язовира край Леярово 
положението започва да се 
променя. Взето е решение 
членовете – риболовци 
да упражняват спортен 
риболов на този язовир.  
Риболовът продължава 
и по реките Мочурица 
и Мараш , а тази година 
ръководството планира  
състезание за улов на риба  
с участието на деца. Все 
още за Стралджа остава 
неразработена територия-
та „кинология“ макар че  
в общината има  двама 

собственици на ферми за 
кучета Кулдсхар и Бре-
тон, както и не малко 
собственици на добри и 
качествени ловни кучета. 
В доклада остана празнина 
и по отношение на стрел-
ковия спорт. В района 
липсват състезания, а това 
лишава местните стрелци 
от възможност да покажат 
какво могат.
На финала г-н Димитров 

подчерта готовността на 
ръководството да работи 
за промяна на резултатите 
към по-добро. В изказва-
нията на ловците пролича 
готовност да дадат всичко 
от себе си за разнооб-
разяване на дейността и 
привличане вниманието 
на обществеността към 
дългогодишната и с дока-
зан авторитет организация. 
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Ìîíèòîðèíã íà 
çàêðèòîòî äåïî
На своето заседание 

от 25 май съветниците в 
Стралджа единодушно 
дадоха съгласие натрупа-
ните средства от обезпече-
нията по чл.60 от Закона 
за управление на отпадъ-
ците и чл. 3 от Наредба 
№ 7  за реда и начина за 
изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисква-
ни при депониране на 
отпадъци,  в размер на 3 
547 лв., да се разходват 
от общината чрез нейния 
бюджет за извършване 

на следексплоатационен 
мониторинг през 2017г. на 
закритото общинско депо 
за неопасни отпадъци.

   Съгласно изискванията/
Наредба №6/27.08.2013г./ 
след закриване и рекулти-
вация на депа с неопасни 
отпадъци, те подлежат 
на 30-годишен следекс-
плоатационен монито-
ринг, чрез който да бъде 
извършван контрол върху 
евентуалното емисионно 
и имисионно замърсяване 
на компонентите на окол-
ната среда на площадката 

на депото и прилежащите 
му засегнати зони. Целта 
на мониторинга е свое-
временно регистриране 
на промените в състоя-
нието на компонентите на 
околната среда, оценка на 
предизвиканото от обекта 
въздействие и послед-
ващо предприемане на 
адекватни, ефективни и 
компетентни управленски 
решения, които както в 
условията на нормална 
експлоатация, така и при 
аварийни ситуации, да 
гарантират понижаване на 

отрицателното влияние на 
санираното депо.
Съгласно част „План за 

мониторинг“ на техниче-
ски проект „Закриване и 
рекултивация на депо за 
битови отпадъци с пре-
установена експлоатация 
на община Стралджа“ на 
пробовземане и измер-
ване подлежат газовите 
емисии, отделяни при 
гниенето на отпадъци-
те от газоотвеждащите 
тръби от тялото на де-
пото и подземните води 
от специално изграде-

ните за целта пунктове. 
За изпълнение на тази 
услуга общината склю-
чи договор  с „Еко-Кон-
султ-Инженеринг“ООД 
на стойност 2 956 лв. без 
ДДС. На основание чл.60 
от Закона за управление 
на отпадъците община 
Стралджа  ежемесечно 
привежда по сметката на 
РИОСВ Ст.Загора обез-
печения, възоснова на 
депонираното количество 
отпадък, в размер оп-
ределен в чл.3, ал.3 от 
Наредба № 7. Предвид 

възможността, която На-
редбата дава за ползване 
на натрупаните по парти-
дата на общината суми от 
обезпеченията по чл.60 от 
ЗУО , по предложение на 
кмета Атанас Киров и с 
решение на ОбС общината 
ще се възползва  от въз-
можността  за ползване на 
необходимите средства  по 
осигуряване финансиране 
изпълнението на договора 
за едногодишен следекс-
плоатационен мониторинг 
за закритото депо за нео-
пасни отпадъци. 

ÊÚÏÀÍÅÒÎ ÇÀÁÐÀÍÅÍÎ!
Във връзка с организа-

цията по обезопасяване 
на водните площи и вод-
носпасителната дейност, 
с цел осигуряване безо-
пасността на гражданите 
и предотвратяване на во-
дни инциденти кметът на 
община Стралджа Атанас 
Киров със своя заповед 
от 12 май т.г. забранява 
използването на откри-
тите канали, изкопите, 
реките, езерата, язовирите 
и микроязовирите и други 
водни площи за къпане, 
плуване, гребане и други 
водни спортове, както и 
използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел на територията 
на община Стралджа:

• в гр.Стралджа – 2 бр. закрити басейна с неолимпийски размери, намиращи се в 
сградата на СУ“П.Яворов“

• в семеен комплекс „Копитото“ с.Тамарино, открит плувен басейн 1 бр.
• в с.Атолово – местността „Блатото“ – оформени водни площи в стопанисвана 

кариера от Керамична къща  ЕООД гр.Стралджа
• открити водоеми микроязовири 50 бр. в землищата на община Стралджа – Ире-

чеково, Люлин, Каменец, Чарда, Поляна, Първенец, Маленово, Недялско, Тамарино, 
Богорово, Леярово, Джинот, Войника, Правдино, Палаузово, Първенец, Зимница, 
Александрово

• реки: р.Мараш и Дермен дере, р.Касаплийска край Лозенец и Атолово, р.Мочурица 
край Маленово, с.Палаузово, с.Воденичане, с.Джинот, с.Чарда, р.Люлинска с.Люлин, 
приток на Бунарска река край с. Правдино, с.Първенец, с.Войника, с.Александрово.

Разпоредено е на кметовете и км.наместници  да създадат организация за минимал-
но обезопасяване на общинските водни площи и реките, преминаващи през или край 
населените места, като поставят лесно забележими знаци, забраняващи къпането, на 
които се посочва конкретната опасност.

Съгласно заповедта ще бъде упражняван системен контрол по изпълнение на раз-
порежданията, ще се изисква от концесионерите, наемателите, ползвателите и други 
собственици на водни площи също да вземат необходимите мерки по обезопасяването 
им, съгласно изискванията на Наредбата.

Организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните пло-
щи, ползвани организирано  от деца и ученици,  да се провежда от директорите на 
учебните заведения при условия и по ред, определени от министъра на образованието 
и от министъра на здравеопазването.

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÎ ÏÈÑÌÎ
   Уважаема редакция,
Чрез Вашият вестник аз и моето семейство искаме 

да изкажем огромната си признателност към РУ По-
лиция Стралджа и по-специално към полицай Тольо 
Йорданов и екипът му за бързото реагиране  и успешно 
приключване на случая с наше откраднато имущество. 
Благодари Ви!

   Желаем здраве и още дълги години да изпълнявате 
така достойно и човешки служебния дълг!

Таня ГАНЧЕВА, гр.Стралджа

ТЕЛ. 0884592974 
ПРОДАВА ИЗГОД-

НО  16 БР. ПЧЕЛНИ 
КОШЕРИ 

Делото за експлозията ще се гледа 
за трети път и се очаква процесът да 
започне през есента, съобщи Милен 
Божидаров от Окръжната прокуратура 
в Ямбол:

"Проблемът с експертния състав е 
отстранен, намерени са и са назначени 
експерти с проверена и утвърдена ви-
сока квалификация, така че основният 
проблем пред разследването е решен".

Преди две години Районният съд 
оправда обвиняемите - собственика на 
базата Десислав Делев и началника про-
изводството Иван Пеев. Окръжният съд 
обаче отмени оправдателните присъди 
и върна делото на прокуратурата. От 
своя страна прокуратурата върна делото 
за доразследване в Националната след-
ствена служба.

Атанас Балъкчиев се връща към споме-
ните: 

„На 5 юни 
2017 г. измина-
ха 5 години от 
чудовищните 
експлозии над 
Петолъчката , 
при които за-
гинаха  трима 
души и много 
бяха ранени. Аз 
бях единстве-
ният човек на 
хижа "Люляк" 
и оцелях по Бо-
жията милост. 
За някой тази 
дата е най-злокобната в живота им. За други е 
преживелица, която е отминала и за нея може 
да се разказва на близки и приятели. За трима 
души, с двама от които работих известно време, 
животът приключи след ужасната експлозия…

…все едно стъпих в ада. Това беше пър-
вият страхотен взрив, който предизвика 
земетресение,при което се натрошиха всич-
ките стъкла от прозорците на трапезарията, 
разхвърчаха се рамки от дограмата и срязани 
пердета. Помислих, че всичко се срутва в него 
момент и обезумял от страх не знаех какво да 
предприема. Всички по нататъшни действия са 
били продиктувани от инстинкта за оцеляване. 
През избитата външна врата, купища стъкла и 
пердета аз излязох навън и видях един огромен 
сив овален, отгоре като купа сено облак и някак-
во парче рееща се тенекия най-отгоре като носна 
кърпичка, могъщата сила я издигаше нагоре и 
още нагоре. Това ставаше за секунди и за тези 
части от секундата превключих от мисълта за 
ядрен взрив от съзнанието за експлозия на обек-
та и вероятността всички работещи там да са 
загинали. После само видях как поляната като 
жива се гърчеше на вълни, дърветата гротескно 
подскачаха в някакъв безумен танц.

Това, което първо ми дойде на ум , бяха 
разказите на баща ми за фронта, проклех и 
войната, но това което се случваше наоколо 
беше по-страшно и от война.

......Аз плачех от страх, от мъка за хората 
работещи на обекта, опитвах връзка с мобилния 
телефон, но връзката се губеше при всеки взрив.

Непрекъснато се чуваше "туп", "туп,туп" и 
това на фона на непрекъснати експлозии, чупене 
на недотрошени стъкла, блъскане на врати и 
вратички, профучаващи боеприпаси, градушка 

5 ÞÍÈ 2012: ×óäîâèùåí âçðèâ â ñêëàäîâåòå 
íà „Áåðåòà òðåéäèíã“ â Ìàðàø
Ïîêëîí ïðåä çàãèíàëèòå: Íèêîëàé Ãî÷åâ, Ñòàíèìèð Êèðîâ, Åí÷î Êðåìúêîâ

Âìåñòî êîìåíòàð

от гранули, които и така не разбрах от какво 
са, но падаха върху главата ми и врата ми.

Такъв страх не съм изпитвал през живота 
си! Пет часа продължи тази жестока канонада 
от експлозии, вторичните не бяха по-слаби 
и също плашещи. Още не мога да се начудя, 
какво продължаваше да се чупи, но звъна на 
стъкла беше постоянен…

…Близо пет години не можех да спя без 
нощна лампа и фенерче до главата. После 
изживях отново контролираните експлозии 
на хижата, които водеха до лудост.“

На 5 юни lв църквата „Св.Димитър“в с. 
Лозенец  бе отслужен молебен за здраве. Жи-
телите на най-пострадалото село  споменаха 
имената на загиналите ,  помолиха се за здраве 
и никога повече да не се повтаря кошмара от 
2012-та. Свежи цветя поставиха пред  пред па-
метната плоча „Ние помним…“ екс депутатът 
Иван Чолаков, областния управител Димитър 
Иванов, Живко Ангелов, председател на ОбС, 
кметът на общината Атанас Киров, Йордан 
Йорданов, нач. РУ Стралджа,  Иван Митев 
и колегите му от Инициативния комитет  в 
селото , общински съветници,  лозенци.
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Вълнуващ бе 31 май 
2017 година за първок-
ласниците от СУ „Пейо 
Яворов”гр.Стралджа.  Те 
празнуваха най-важния си 
ден – завършване на пър-
ви клас. Това  тържество 

се помни цял живот, защо-
то децата осъзнават, че са 
направили най-трудната 
стъпка в живота – станали 
са грамотни. Подготов-
ката за него започва от 
първия учебен ден, когато 

с трепет отварят буквар-
чето и още от първата му 
страничка разбират, че ги 
очаква едно интересно и 
вълшебно приключение 
в света на българската 
азбука. Първокласниците 

показаха, че много добре 
са се научили вече да 
четат и пишат, увериха 
своите учители, съуче-
ници, близки и прияте-
ли, че вече са грамотни, 
че ще бъдат упорити в 

усвояването на знанията 
и успешно ще се трудят 
в бъдеще. Родителите 
и гостите съпреживяха 
радостта и вълненията 
на  малките, но умни и 
талантливи деца. 

Да им пожелаем   да 
са все така усмихнати, 
ученолюбиви и с дръзно-
вение да вървят по пътя 
на знанието. И да помнят, 
че БУКВИТЕ НОСЯТ 
СВЕТЛИНА!

Áóêâèòå íîñÿò ñâåòëèíà!

Ñáîãîì íà  ÄÃ“Ì.Ðóáåíîâà“ Ñòðàëäæà

Ïúòÿò êúì ó÷èëèùå å îòêðèò

Детската градина не  е 
само игри и веселие. Там 
малките палавници полу-
чават своите първи уроци 
за азбуката и цифрите, под-
готвят се активно и упори-
то за предстоящия старт в 
училище. Подготвителната 

група при ДГ“М.Рубено-
ва“ за пореден път доказа 
колко сериозни са грижите 
на учители и възпитатели, 
колко обич и топлина има 
във всеки учителски съвет 
за доброто на децата. На 
тържеството при сбогуване 

с градината  прозвучаха 
любимите песни и сти-
хотворения, имаше  фея, 
която прави чудеса, имаше 
танци. Момчета и моми-
чета с вълнение повтаря-
ха буквите от азбуката, 
изпяха тържествено своя 
химн, предадоха чисто и 
неопетнено знамето на 
следващата група. Заед-
но с тях се вълнуваха и 
родителите, ръкопляскаха 
им за старанието всички 
от колектива на гради-
ната. И накрая не мина 

без сълзите на любимите 
учителки Катя Стойкова 
и Веска Йорданова, които 
получиха най-красивите 
цветя за благодарност. 
Топло поздравление към 
бъдещите първокласни-
ци поднесе директорът 

Денка Йорданова, която 
минутка по-късно връчи 
на всяко дете първото 
свидетелство с книжка. И 
с пожеланието да се учат, 
да растат здрави, умни и 
добри.  От името на кмета 
на общината Атанас Ки-
ров поздравление поднесе 
Недялка Димитрова, нач.
отдел „Хуманитарни дей-
ности“, която беше гост 
на тържеството заедно с 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. 

    На последната снимка 

в детската градина ясно 
личи вълнението на всич-
ки. Тя ще остане в семей-
ния албум на всяко дете 
и ще напомня за най-без-
грижния и щастлив период 
на детството в ДГ“М.Рубе-
нова“ –Стралджа.

ДЕЦАТА НА ЗИМНИЦА ПРАЗНУВАТ

Ñ ëþáîâ êúì 
äåòñêàòà ãðàäèíà
В отговор на гри-

жите, обичта и все-
отдайността на учи-
тели и възпитатели, 
на целия персонал 
в ДГ „М.Рубенова“, 
група Зимница де-
цата от подготви-
телната група под-
несоха едно богато 
и красиво търже-
ство – сбогуване с 
детската градина. И 
заедно с благодар-
ностите добавиха 
своите умения да 
рецитират, да пеят, 

да танцуват. Пред гости, 
родители и приятели бъде-
щите първокласници уве-
рено и не без самочувствие 
влязоха  в различни роли, 
показаха таланти. „Обичаме 
те , наш детски рай!“ повта-
ряха децата с твърдението, 
че никога няма да забравят 
щастливите и безгрижни 
дни в градината. Привет-
ствани от директора Денка 
Йорданова, стискайки в 
ръце първото Свидетелство 

и книжка, малките се усмихваха смутено и обещаваха 
да бъдат най-добрите ученици в училище наесен.

Тези малки красавици, тези щастливци, които много 
скоро ще прекрачат училищния праг, все още са децата от 
ДГ“Здравец“. Щастливи, усмихнати и уверени в себе си  
малките момчета и момичета, под вещото ръководство 
на учители и възпитатели, за пореден път изненадаха 
гости и  родители с богата и разнообразна програма този 
път  посветена на изпращането на „абитуриентите“ от 
подготвителната група. По утвърдена традиция всяка от 
групите поднесе свое поздравление към виновниците 
за тържеството. Но все пак най-много ръкопляскания 
спечелиха бъдещите първокласници. Те дадоха всичко 
от себе си и с всеки танц, с всяка песен или стихотво-
рение потвърждаваха: „Готови сме за Първи клас! Няма 
да посрамим нашата детска градина! Ще бъдем сред 
най-добрите!“ Родителите не криеха вълнението си, а 
педагозите – гордостта си. Гостите Гроздан Иванов, 

Â ÄÃ“Çäðàâåö“ Ñòðàëäæà

Âúëøåáñòâíî, êðàñîòà è ëþáîâ
зам.кмет, Недялка Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни 
дейности“ и Весела Драмжиева, мл.експерт в община-
та, бяха искрено впечатлени и удовлетворени. За това 
и поздравленията бяха щедри и пожеланията за нови 
успехи по пътя в овладяване на знанията.

В ОУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СТРАЛДЖА

Óñïåøíî çàâúðøâàíå íà 
íà÷àëíîòî îáðàçîâàíèå

Много песни ,танци и изненади  изпълниха  праз-
ничния майски  ден  в ОУ„Св.Св. Кирил и Методий“ 
Стралджа посветен на успешното приключване на учеб-
ната година. Всички деца от  ІV а и ІV б   клас получиха 
своите очаквани Удостоверения за завършено начално 
образование , а за най-добрите ръководството осигури  
предметни награди. С пожелание да бъдат здрави, да 
спазват правилата за движение и безопасни игри, да 
изживеят едно прекрасно и слънчево лято,   учениците    
подобаващо се разделиха    с родното училище  и  с 
класните си ръководителки Д.Шидерска и  Ат.Мозакова.

Íàãðàäè çà ó÷åíîëþáèå
24 май – Денят на буквите. Най-древният, най-спон-

танният, най-красивият български празник. „А, Б, В…“ 
– свещени букви, редени една до друга в пламенните 
стихове на Ботев и Смирненски, в нежните любовни 
песни на Дебелянов и Яворов, в патетичните оди на 
Вазов. Букви, които се сливат в думи. Думи зов, думи 
упование, думи надежда, думи закрила, думи песен.

Награждаването на изявени ученици по повод 24 
май, празникът на славян-
ската писменост и култура е 
традиция в СУ "П.К.Яворов" 
гр.Стралджа , която вече 
години наред се спазва. На 
23.05.2017г. училищният двор 
се огласи от химна “Върви, 
народе възродени…”, след 
което директорът г-жа Ва-
лентина Маринова връчи на-
гради на ученици постигнали 

високи резултати през учебната година в областта на 
образованието, културата, изкуството и спорта.
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ÎÒÇÂÓÊ ÎÒ ÔÎËÊËÎÐÍÈÒÅ ÏÐÀÇÍÈÖÈ:
10-ÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑ-ÍÀÄÏßÂÀÍÅ“Ñ ÏÅÑÍÈÒÅ ÍÀ ÂÚËÊÀÍÀ“

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÅÍ ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ „ÌÀÐÀØ ÏÅÅ“ – ÑÒÐÀËÄÆÀ 2017
Айшенур ОРХАНОВА,носител на Голямата награда на 

името на Вълкана:

„Благодаря на Община Стралджа и на всички организатори 
на конкурса "С песните на Вълкана Стоянова" за поканата и 
най-вече за това, че за пореден път ме оцениха като достойна 
за тази, специална за мен награда! Винаги ще е чест и гордост 
за мен, с признателност  да бъда носител на Голямата награда 
с името на тази велика и незабравима певица- Вълкана!!!“

Петя ПАНЕВА, Варна,  носител на Голямата награда 
от 10-я конкурс:

„Благодаря  за Голямата награда на Десетия Конкурс-над-
пяване "С песните на Вълкана Стоянова". Изключително съм 
щастлива, че имах възможността да се докосна до песните на 
Вълкана Стоянова..Жена - легенда... Искам да благодаря на 
журито, че оцениха моето изпълнение и на всички хора, които 
ме поздравиха и казаха толкова мили думи... Това беше голяма 
емоция, която никога няма да забравя!“

Атанас ГЕОРГИЕВ, носител на  Голямата награда от 
Конкурса:

„Страхотен Гала концерт! Изживяването не може да се опи-
ше. Страхотен кмет, благодарни сме за сърдечното посрещане, 
за наградата, за всичко! От мое име и от името на семейството 
ми -  бъдете живи и здрави!“

Иванка КОЛЕВА,87г.,Варна, носител на наградата за 
най-възрастен участник в 10-я Конкурс:

“На деветото небе от радост съм! Много обичам страл-
джанския край и земята на с.Палаузово където са корените ми. 
Бяхме 44 първи братовчеди и пораснахме с народните песни. 
От 60г. съм във Варна, но не спирам да играя, да пея. И да 
работя! Аз съм най-възрастната обущарка.  Песните и работата 
ме правят щастлива. Гордея се с обичта и уважението на моите 
почитатели и клиенти. Браво на Стралджа за този Конкурс! 
Благодаря за оценката на журито!“ 

Стоян ВАРНАЛИЕВ, носител на единствената специална 
награда в конкурса, член на журито:

„Щастлив съм, че конкурсът-надпяване“С песните на Въл-
кана Стоянова“ достигна своето 10-то издание. И с упорития 
труд на организатори, жури и участници направихме заслужен 
реверанс към най-голямата народна певица на България. Без-
спорно този конкурс надминава всички останали – по богат-
ство, по разнообразие ,по активност. Това особено ме радва 
защото нашата цел е да разпространяваме Вълканините песни, 
да привличаме все повече млади хора, които да ги запеят, да 
ги представят пред публика в цялото им богатство и прелест. 
Сигурен съм, че и през следващите издания ще има надгражда-
не, ще има обогатяване, ще има нови идеи. И участниците ще 
се увеличават както и новите таланти в народното ни пеене!“

Дарина СЛАВЧЕВА, член на журито, носител на Голя-
мата награда:

 „Да присъствам на 10-тия НФ конкурс-надпяване "С пе-
сните на Вълкана Стоянова" за мен бе щастие и чест. Радвам 
се, че конкурсът, който спечелих преди 18 години, продължава 
да се развива и обогатява с всяко следващо издание. Тази го-
дина организацията бе на изключително високо ниво и това 
допринесе за по-добрата изява на изпълнителите... По време 
на конкурса, сякаш всички усещахме духа на леля Вълкана, 
сякаш тя бе отново с нас.. сигурна съм, че тя би била щаст-
лива, че нейните песни продължават да се пеят и името й 
буди възторг и уважение у всички.. "Обичайте ме и когато 
не мога да пея" - това бяха нейни думи... и ние я обичаме, 
заради заветите, които ни завеща... Младата надежда Петя 
Панева, която спечели Голямата награда тази година, е живо 
доказателство, че песните на Вълкана Стоянова се обичат и 
се пеят от изпълнители от цяла България“

Доц.Крум ГЕОРГИЕВ, председател на журито на 10-я 
Конкурс:

 „Щастлив съм, че преди 20 
г. Тончо Тончев предложи и аз 
се включих в първия екип за 
провеждане на Конкурса. Така 
този първи в страната конкурс 
остава уникален , защото тук се 
изявяват плеяда млади изпълни-
тели , които застават начело на 
българското певческо изкуство. 
Сега все още не можем да си 
дадем ясна сметка какво дава този 
конкурс за българската културна 
съкровищница, но с течение на 
времето той ще остава в исто-
рията като  най-значимата диря 
на българския фолклор, за да 

пребъде народното творчество!
  Заедно с благодарностите за поздравленията, които полу-

чих в Стралджа, искам да уточня, че наградата „Златна лира“ 
дължа на Тончо Тончев. Всичко, което съм научил от него е 
уникално! И когато сега го разказвам ме гледат като втрещени. 
Само един пример ще дам: Тончо можеше да изреди  с леко-
та  няколко наименования на танца „Джиновското“- алабос, 
стопченска, касъмска, караджа-муратлийска, биковската, щер-
кольовата, донкинта…Стралджанци трябва да са щастливи и 

много горди, че Тончо Тончев е роден и творил тук! Както и с 
това неговата дъщеря Нели Тончева Кавалджиева продължава 
по неговия път!“

Атанас КИРОВ, кмет на община Стралджа: 
„С благодарност 

към всички, които организираха и направиха този празник! 
Специални поздравления към Нели Тончева Кавалджиева, 
която доказа, че е един талант и ни подари великолепен спек-
такъл. Благодаря на всички участници в празника. Щастлив  
и горд съм, че  съм кмет на община Стралджа!“

Мара ЗАГОРЧЕВА, доайен на културата в  Стралджа, 
един от инициаторите за създаването на Конкурса:

“ На 20 май 2017г. в 
Стралджа отново ни събра 
голямата любов към песните 
на една от най-обичаните 
народни  тракийски изпълни-
телки – Вълкана Стоянова.За 
нея известната писателка – 
фолклорист Елена Огнянова 
пише:“Когато човек слуша 
пеенето на Вълкана той се 
оставя певицата да го поведе 
по Ямболския Бакаджик, по 
Сините камъни и Карандила 
на Сливенския Балкан, да го 
изкачи горе на хайдушката 
Агликина поляна, обрасла с 
вековни борове до възбог и 
широки буки и там да усети 
духът на Стоян хайдутин, 
Хаджи Димитър и Стефан Караджа, да го разходи по Стран-
джа баир гората, където все още живее безсмъртния Индже 
войвода, да го потопи в лъкатушните води  на Тунджа дето 
„бели ямболки белят пролет платна , да го омае с красотата 
на грейналите жита в Тракийската равнина!“

Твърде възможно е нейните име да не е толкова известно  
на оная част от младото поколение, което знае наизуст хито-
вете на Лепа Брена, умира от възторг при всяка  нашенска 
нашумяла фолк звезда, но и една автентична народна мелодия  
не може да подхване. Но за голяма част от младите хора  и 
за по-възрастните , които не сме забравили що е то народна 
традиция Вълкана Стоянова  е не просто любима певица. Тя 
е легенда десетилетия наред  разнасяла по световните сцени  
красотата на вековния , изворния ни фолклор.

За да изразим своята заслужена почит към народната певица, 
която разкри неповторимата хубост на тракийската народна пе-
сен по идея на нашия съгражданин, изявения хореограф Тончо 
Тончев, организирахме и проведохме първия конкурс-надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова“ – един неоспорим културен 
факт, който тръгна към бъдещето и стигна своето юбилейно 
10-то издание.

Мелодичност, красота и голяма любов към народната песен 
демонстрираха всички участници. От хубави по-хубави  са 
представените Вълканини песни.Заслушвайки се в думите  какви 
правдини откриваме:“Който пари има конче да си купи, той си 
снага няма конче да си язди, който пари няма, конче да си купи, 
той си снага има конче да си язди!“…А каква красота са песните 
„Димитър кара гемия“ или „Димо на Рада думаше“! Това са 
все бавни, протяжни  песни,  много съдържателни и трудни за 
изпълнение. Трогателната „Нягул на Милка думаше“ ненапразно 
беше любима песен на дългогодишния самороден талант, май-
стор на театрализираните постановки Стефан Иванов. А най-
добрия познавач на българския фолклор Тончо Тончев искрено 
и дълбоко се вълнуваше при всяко изпълнение на „Цар Иван 
Шишман“.Днес можем да се гордеем, че хора като Нели Тончева 
Кавалджиева , Каньо Канев и танцьорите при НЧ“Стралджа 
2016“ продължават делото на тези родолюбци. Чест прави  на 
ръководството на община Стралджа и лично на младия и амбици-
озен кмет на общината  Атанас Киров, че поддържа и надгражда 
тази традиция. Браво на експерти в областта на културата  като 
Недялка Димитрова, нач.отдел“Хуманитарни дейности“ и Надя 
Жечева, гл.редактор на в.“Стралджански вести“, които от години  
се занимават с организацията на тези празници.

Да, ние стралджанци обичаме народните  песни на Вълкана 
и сторваме поклон на многоуважаваната народна певица , която 
е един непресъхващ извор на родолюбие и българщина!“
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С лика на двамата братя 

Кирил и Методий, с химна 
„Върви ,народе възродени!“, 
със знамена и плакати, с  
цветя, усмивки и балони 
започна 24 май в Страл-
джа, Празникът на българ-
ската просвета, култура и 
на славянската писменост. 
Към площада с няколко 
лъча се придвижиха учени-
ците от детските градини 
„Здравец“ и „Мати Рубе-
нова“, основните училища 
„Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа, ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника и ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Зимница както и 
най-многобройната колона 
на ученици и учители от 
СУ“П.Яворов“. Посрещнати 
с ръкопляскания от публи-
ката сред която бяха Атанас 
Киров, кмет на общината, 
Гроздан Иванов, зам. кмет, 
Роска Стойкова, секретар, 
както и  редица ветерани – 
учители и културни дейци, 
приветствани от водещите, 
те заеха местата си. Г-н 
Киров отправи топло и сър-
дечно поздравление в което 
припомни значението на сът-
вореното от братята Кирил и 
Методий и неговите следов-
ници, изрази благодарност 
към  учителите и творците, 
които работят всеотдайно, 

упорито и постоянно за 
духовното обогатяване на 
нацията. За да продължи с 
награждаване на изявени 
педагози и културни дейци. 

С Почетен знак- плакет на 
община Стралджа /златен/, 
Почетна грамота, Предста-
вителна значка и парична 
награда в размер на 1,5 
минимална работна заплата  
бяха удостоени: Марга Йор-
данова Костова, дългогоди-
шен деятел на културата, за 
постигнати високи резултати 
и изключителни заслуги в 
развитието на любителското 
творчество в общината, Ли-
ляна Стойчева, ст.учител в 
СУ“П.Яворов“, за активна и 
дългогодишна педагогическа 

дейност, за утвърждаване на 
it образованието в общината 
и изграждане компютърни 
умения у учениците от ре-
дица випуски. 

С Почетен знак – герб на 
общината, Почетна грамота 
и Представителна значка  са 
наградени: Веселина Ши-
кова, ст.учител, повел по 
пътя на познанието деца от 
много випуски, възпитани, 
образовани, мотивирани да 
покажат себе си и представят 
училището, Боньо Бонев, 
ст.учител в ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника, за постигнати ви-
соки резултати в учебния 
процес и активно участие 
в празници и мероприятия 
за издигане престижа на 

Най-хубавия празник, 
най-слънчев и красив – така 
определят 24 май ученици-
те в ОУ“Хр.Ботев“Войника. 
И  се подготвят за него с 
особено старание, с инте-
ресни идеи, с надпревара 
да докажат колко много 
знаят. В навечерието на 24 
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май учили-
щето грейна 
украсено  и 
подредено , 
на репетици-
ите звучаха 
най-българ-
ските песни, 
рецитираха 
се стихотво-
рения. И ко-

гато дойде ред за началото 
на тържеството всички 
вече знаеха, че празникът 
ще бъде чудесен. 

Като поклон към братята 
Кирил и Методий, създате-
ли на българската азбука, 
прозвуча химна „Върви 
народе възродени“. Поз-
дравлението на директора  
Живка Василева  с бла-
годарност към учителите 
и дейците на просветата 
и културата, с призиви 
към учениците да бъдат 
все така упорити в усво-
яване на знанието, беше 
посрещнато с ръкопляска-
ния. Последва вълнуващо-
то приветствие на Мария 
Георгиева, кмет на селото, 
която припомни историята, 
изреди имена на български 
възрожденци, будители, 

хора на духовността, които 
до днес са наша гордост. 
По-нататък празникът про-
дължиха децата, които със 
своята програма доставиха 
истинско удоволствие на 
присъстващите в залата 
родители и учители.

Присъединявайки се към 
признателността към све-
тите братя Кирил и Мето-
дий, отдавайки значимото 
на всички, които работят 
в областта на културата и 
просветата, самодейците от 
Фолклорната група при чи-
талището  се представиха с 
музикална програма.

Свой принос за отбе-
лязване на празника имат 
и учениците- участници 
в проекта „Твоят час“ от 
групата АРТ – работилница 
с ръководител Величка Ми-
нарева, които подготвиха 
и подредиха  изложба със 
свои експонати.

Отмина още един праз-
ник, който обединява, въл-
нува и възгордява. Във 
Войника отново доказаха, 
че имат памет за миналото, 
че съхраняват традициите  
и се стараят да ги обога-
тяват.  

училището. 
С протоколни подаръчни 

сувенири на община Страл-
джа , за постигнати високи 
резултати в учебния процес 
и активно участие в прояви 
за издигане престижа на 
учебните институции са 
наградени и:

Ге о р г и  Ат а н а с о в , 
ст.учител по изобразително 
изкуство в СУ“П.Яворов“

Мария  Чапкьорова , 
ст.учител в прогимназиален 
етап, ОУ “Св.Св.Кирил и 
Методий“, Стралджа

Събина Тончева, ст. учи-
тел в начален етап в ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“, Зим-
ница

Величка Минарева, ст. 
учител в прогимназиален 
етап ОУ “Хр.Ботев“, Вой-
ника

Катя Стойкова, ст.учител 
в ДГ“М.Рубенова“, Страл-
джа

Галина Петрова, ст.учител 
в ДГ“М.Рубенова“, групи – 
Зимница

Пенка Узунова, ст. учител 
в ДГ “Здравец“, Стралджа

Мима Вълкова, ст. учи-
тел в ДГ “Здравец“, групи 
Лозенец

За отличен успех и високи 
резултати в конкурси и със-
тезания, включени в Нацио-
налния календар на МОН, 
които издигат авторитета на 
СУ“П.Яворов“, Стралджа 
с протоколни  подаръчни 
сувенири на общината г-н 
Киров удостои учениците:

Йорданка Станчева, ХІ 
клас СУ “П.Яворов“

Силвия Йорданова, Х клас 
СУ “П.Яворов“

Мая Дичева, Х клас СУ 
“П.Яворов“

Споделяйки вълнението и 
радостта от събитието всеки 
от наградените изрази своята 
благодарност за оказаното 
внимание.

По-нататък празникът 
продължи с концерт, в който 
малки и големи доказаха с 
колко любов е подготвяна 
програмата. Имаше модерен 
балет и народни танци и 
песни , рецитали и драма-
тизация на приказки, много 
настроение поднесоха мажо-
ретните състави, а на финала 
с композицията „Пролетно 
настроение“, хореография 
на Каньо Канев, достойно 
се изявиха и танцьорите от 
НЧ“Стралджа 2016“.  

В отговор за наградите: 
Мара Загорчева - " Обичам 
учителската професия, за-
щото тя дава грамотност, 
насочва  и ръководи всестран-
ното формиране на личности. 
Това налагаше често да вли-
зам в ролята  на различни 
професии, защото знаех, че 
подготвям бъдещи строители, 
инженери, лекари, политици 
и др. Но така се стекоха об-
стоятелствата, че преминах 
на културния фронт. За което 
не съжалявам! Тук всеки 
божи ден се обогатявах ду-
ховно, а срещите с известни 
творчески личности  ми да-
ваха нови импулси. Благодаря 

за наградата, за високата 
оценка!" 

Веселина Шикова: " Сама 
не зная как отминаха 40 годи-
ни   работа като учител. Една 
професия която  всеки ден 
поднася нови предизвика-

телства, обогатява. Щастлива 
съм, че имам своите безброй 
ученици! Щастлива съм с 
тяхната обич и успехите им! 
Пожелавам на моите колеги 
ползотворен труд и истинско 
удовлетворение от работата!" 
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На 26 май 2017г.,  на територията на ОУ „Св.св. Кирил 
и Методий” в с. Зимница, Ямболска област се проведе 
„Малък празник на водата” с участието на ученици от 
2 и 3 клас, техните класни ръководители и възпитатели, 
информират от БЧК-Ямбол. Гости на празника бяха: инж. 
Мико Филипов – директор на Областния секретариат 
на БЧК-Ямбол, Добриела Праматарова – специалист 
„Водноспасителна дейност“ и Пейо Пеев -  психолог.

Инициативата представлява заключителен етап от 
въведената в учебния план на училището програма 
„Приятели с водата” на БЧК за превенция на водния 
травматизъм сред деца.

     С много ентусиазъм под формата на забавни, 
състезателни игри и викторина, малките възпитаници, 
подпомагани от своите учители, демонстрираха придоби-
тите знания и умения за безопасно поведение във и около 
водата, начините за оказване на помощ и самопомощ при 
воден инцидент, ролята на водния спасител на плажа и 
на плувния басейн, флаговата сигнализация и др.

За своето старание, всички деца получиха грамоти за 
преминато обучение по програмата „Приятели с вода-
та” и торбички с лакомства, осигурени от Областната 
организация на БЧК-Ямбол. Най-добре представилите 

Ìàëúê ïðàçíèê íà âîäàòà

се по време на състезателните игри деца получиха 
индивидуални награди – плувни артикули с марката 
SPEEDO, предоставени специално за тях от Дирекция 
„Водноспасителна служба” към БЧК.

     Български Червен кръст – Ямбол, изразява искрена-

та си благодарност към  Галина Александрова – директор 
на училището в с. Зимница, към класните ръководители 
– Светла Добрева, Събина Тончева, Снежана Димитрова 
и Мария Танева за чудесната работа при провеждането на 
обученията и организирания Малък празник на водата.

Основната цел на програмата „Приятели с водата” 
е: Децата с помощта на своите класни ръководители 
да бъдат запознати с водата, като важна част от нашия 
живот и да се научат да контактуват безопасно с нея. На 
територията на Ямболска област тя се осъществява за 
четвърта поредна година, като през учебната 2016/2017г. 
към момента е финализирана в две училища: ОУ „Св.св.

Кирил и Методий” в с. Зимница, община Стралджа 
и СУ „Св. Климент Охридски” в град Ямбол.  Общият 
брой на обхванатите деца и учители е 130.

Програмата се реализира в партньорство на БЧК-Ям-
бол, Регионално управление на образованието – Ямбол, 
и със съдействието на ръководствата на  училищата.

    Учебните помагала, използвани от учителите и 
учениците, са разработени с финансовата подкрепа на 
СПОРТ ДЕПО – официален представител  на SPEEDO 
за България.

Ôåñòèâàëåí 
ïðàçíèê
На 27.V.2017 година 

вокална група "Звънче-
та" при СУ"П. К. Яворов" 
гр. Стралджа участва в 
традиционния учени-
чески фестивал "Песни 
России" в град Ямбол. В 
конкурса участваха над 
30 участници, в различ-
ни възрастови групи, с 
групови и индивидуални 
изпълнения. Като начало 
всички участници изпя-
ха песента "Солнечный 
круг". Децата пяха за 
мама, за дружбата, за 
чудния остров, на който 
се живее прекрасно.

Вокална група "Звън-
чета" завладя публиката 
и журито с артистичното 
си поведение, правилно-
то пеене и правилното 
произношение на руски 
език .  Децата  изпяха 
"Чунга - Чанга" и спече-
лиха трето място.

Íàãðàäà çà åäèí ìëàä ôîòîãðàô
"Ïðîáóæäàíå"

Тони Йорданова от Стралджа е щастливката, която е 
отличена с Грамота и награда  на VІІ Национален конкурс 
за компютърна рисунка, колаж и фотография „Виртуална 
пролет 2017“, организиран от ПГПАЕ „Гео Милев“ Бургас. 
С творбата си „Пробуждане“ ученичката от СУ“П.Яворов“ 
е класирана на второ място в категория „Фотография“ при 
възрастова група 6-11 год. Тони сама е направила избора на 
темата. Според нея  излюпването на пиленце е възможно 
най- подходящия символ за конкурса. С уважение детето 
споменава факта, че неин ръководител в училище е г-жа 
Боряна Георгиева.

Колко  много  радост 
може да донесе едно пъ-
туване! Разбраха го по-
требителите от  ДВУИ 
Маленово, които участваха 
в екскурзията до с.Кабиле. 
Настроението започна още 
с тръгването, със споделя-
не на очакванията, с плано-
вете да видят нещо краси-
во и добро.  Придружавани 

  Много изненади и 
чудни приключения очак-
ват тези, които ще имат 
късмета да присъстват на 
премиерата на „Снежанка“ 
от Ами Тола в Стралджа. 
На 9 юни от 19ч. в салона 
на читалище „Просвета 
1892“  театрална формация 
„Слово“ при НЧ“Стралджа 
2016“  за първи път ще 
представи пиесата под 
режисурата на Димитър 
Стоянов. Динамична, раз-
движена, оригинална адап-
тацията на детската при-
казка „Снежанка и седемте 
джуджета“ на Шарл Перо 
ще предизвика безспорно 
удивление сред почитате-
лите на театъра. Истин-
ско попадение е изборът 
на артистите – ученици 
от СУ“П.Яворов“ между 
които са Антон Кавалджи-
ев, Валентин Върбанов, 
Илия Нихорлиев, Михаел 

Ïðåäïðåìèåðíî

„ÑÍÅÆÀÍÊÀ“ ÍÀ 
ÑÒÐÀËÄÆÀÍÑÊÀ ÑÖÅÍÀ

Михайлов, Мирослав Ве-
ликов, Силвия Стефано-
ва, Васил Киров, Симона 
Тодорова и др. Всеки от 
тях на репетициите дава 
всичко от себе си, за да 
се получи една съвършена 

пиеса, която вълнува, учи 
и забавлява.

     Само срещу билет  от 
1 лв. ще имате щастието да 
бъдете част от забавление-
то с ученическия театър! 
На 9 юни от 19,00ч.

ÄÂÓÈ- Ìàëåíîâî

Ïúòóâàíå, êîåòî ðàäâà

от социалните работници в 
ДВУИ потребителите пъ-
тем бяха информирани за 
обектите, които предстои 
да посетят и така любопит-
ството порасна още повече. 
С пристигането  всички 
направиха впечатление с 
дисциплината и реда в гру-
пата. Особено вълнуващо 
се оказа посещението в 
храма, където всеки пожела 
да запали свещичка и да 
отправи молитва към Все-
вишния. Не по-малко инте-
ресно беше в музея,  както 
и последвалата разходка.

„Желанието ни е да раз-
нообразяваме живота на 
нашите потребители, да 
им осигуряваме приятни 
емоции и поводи за разго-
вори. Различни, но равни с 
всички нас са тези хора и 
имат нужда от  топла грижа 
и осигуряване на пълноце-
нен живот. Това е нашият 
дълг и ние се стараем да го 

изпълняваме.“, споделя ди-
ректорът Янулка Иванова.
БЛАГОДАРИМ ВИ!
Изминаха 15 г. откак 

сме в дом Маленово. През 
това време за нас се грижат 
персонала на Дома. Искам 
да изкажа благодарност на 
сестра Сийка Николова, 
сестрите Румяна Томова, 
Пенка Лесева, Янка Ата-
насова, Таня Йорданова 
и тези, който бяха тук 
временно. Много грижи 
полагат за нас и  санитар-
ките Иринка, Румяна, До-
рето, Росица, Нела, Димка 
и Величка. Благодарност и 
към готвачките , които ни 
осигуряват много вкусни и 
разнообразни  ястия, както 
и към техниците  Данчо и 
Киро.

С почит и уважение:
Тонка Стоянова- по-

требител
Дом ,,Маленово''
общ.Стралджа

О Б Я В А
Тел. 0885190168 Станьо Узунов ПРОДАВА:
Сеялка за житни култури  MaterMacc”Pneusej” – 

Словакия – модел 4,5 М - 2 бр.
Работна широчина: 4,5 м
Транспортна широчина: 4,5 м
Сеещи дискове: 36, двойни тип DхD
Дозиращ апарат: безстепенен, „ACCORD”
Обем на бункера за семе: 1 150 л
ВОМ 1000 обр/мин
Хидравлични маркирида
Зариващи пружини „S” типда
Тегло: 720 кг /без семена/
Необходима мощ на трактора: над 80 к.с.
ЦЕНА: по договаряне
Тороразпръсквач прикачен РЦП – 2,5 м – 1 бр.
Тип – полунавесен
Производство на Полски Тръмбеш
ЦЕНА – 1500 лв.
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Áúäåùåòî ñå óñìèõâà!Áúäåùåòî ñå óñìèõâà!
Íà ïúðâè þíè â Ñòðàëäæà

„Аз съм нинджа!“, „Аз 
пък съм принцеса!“, таки-
ва диалози си разменяха 
участниците в най-краси-
вия празник Първи юни в 
Стралджа между пръска-
нето с водни пистолети, 
пускането на сапунени ба-
лончета и дуалирането със 
саби. Въпреки високите 
температури на следобеда 
Денят на детето събра на 
площада малчугани, ро-

дители, баби и дядовци. И 
всички се забавляваха по 
своему. Организаторите на 
празника - Младежки об-
ществен съвет с подкрепата 
на Община Стралджа бяха 
тези, които се опитваха да 
направляват неудържимата 
детска енергия. Привле-
чени от обещанията за 
награди малки художници 
рисуваха слънца, цветя и 
усмивки на асфалта, по-

темпераментните се със-
тезаваха с ролери. Много 
бяха желаещите да се видят  
гримирани от забавните 
клоуни. На сцената се изви 
дълга опашка от желаещи 
да участват в състезанието 
„Кой е по-по-най?“ За ра-
дост и гордост на родители-
те децата самоуверено де-
кламираха, пяха,танцуваха. 
Бъдещи зъболекари, тан-
цьори, певици, инженери,  

космонавти, артисти, много 
сериозно отговаряха на 
въпроса „Какъв искаш да 
станеш?“ и събираха апло-
дисменти. Щастлив от тази 
детска шарения кметът на 
общината Атанас Киров 
приветства участниците 
в празника, благодари на 
родителите и учителите за 
грижата и вниманието към 
най-малките жители на 
града и изрази всеобщата 

„Çëàòåí êëàñ“ Çèìíèöà ñúñ çëàòíè íàãðàäè
Ансамбъл „Златен клас“ с ръководител Атанас Река-

лов при читалище „Възраждане“ Зимница се завърна с 

пореден успех от фестивала на Елхово „Тунджа пее и 
танцува“.  В Трета възрастова група , категория „Тан-
цови състави“ ансамбълът печели   Първа награда , а 
във Втора възрастова група - Втора награда! Радостта 
е заслужена както и амбициите за още много подобни 
успехи през годината.  „Да продължаваме да печелим 
най-високите отличия по този безапелационен начин  на 
всички родни и международни фестивали  и за напред! 
Да показваме още и още майсторство и професионали-
зъм, защото го можем, повече и повече от красотата на 
нашият  омайващ фолклор!“, това си пожелаха само-
дейците и със сигурност скоро ще имат поводи за нова 
радост на сцената.

Îòíîâî ïðèçíàíèå çà "Âúæè÷êè" 
"ВЪЖИЧКИ" с първа награда от фолклорния фес-

тивал в Елхово. Честито на всички, които дадоха своя 

принос! Честито и на Симона Иванова, която спечели 
първо място със своето вокално изпълнение! Честито 
и на младите девойки, които взеха трета награда! 
Стралджа продължава своите традиции и доказваме на 
"критиците" , че печелим награди и извън Стралджа. 
Бъдете все така успешни, самодейци! 

Може да си невероятен та-
лант, но ако ти липсва желание 
трудно ще постигнеш успехи. 
А отборът на ФК“Стралджа 
2015“ подготвителна група 
с треньор Георги Георгиев 
Марко доказа, че е безупречен 
екип. В два турнира без загуби 
и с две купи! Браво, момчета!

 Зрителите на стадиона 
в Стралджа истински се на-
слаждаваха на играта, която  
показаха младите футболисти, 
участници в турнира на ОС на 
БФС Ямбол. Пред очите на 
кмета на общината Атанас Ки-
ров , наблюдатели от Ст.Загора 
и Ямбол, множество привър-
женици на футбола  в една 
сериозна надпревара между  
осем отбора  ФК„Стралджа 
2015“с капитан Али Айвазов, 
без да допусне гол във вра-
тата си, достигна до финала 
където в силен двубой нади-
гра „Елхово“ с 2:0.  И оглави 
класирането. Освен купата на 
победител Стралджа получи 
и отличията „ за голмайстор 
на турнира“ – Сашко Станчев 
и за „най-добър футболист 
на турнира“- Али Айвазов. 
Овации обра и невероятния 
вратар Тошко Христов. Осо-
бено щастлив беше треньора 
Георги Георгиев Марко който 

ÔÊ“Ñòðàëäæà 2015“

Ðîäåíè äà ïîáåæäàâàò

не пестеше добрите думи за 
своите момчета. Заслуже-
ни благодарности получи и 
Стефан Танев, футболист  на 
ФК“Стралджа 2015“ мъже, 
който активно помага за под-
готовката  на децата. 

Играта на младите футболи-
сти беше наблюдавана  от Иван 
Желев, треньор, представител 
на „Берое“ Ст.Загора, който не 
скри интереса си към няколко 
стралджански момчета, които 
по всяка вероятност ще бъдат 
привлечени за „Берое“. „Вие 
сте страхотен отбор! Очакваме 
още победи от вас! Браво!“ 
поздрави своя отбор  кметът 
Атанас Киров, споделяйки  
радостта и гордостта си  от 
успехите, от огромното жела-

ние и упоритост, с която децата 
влизат във всяка игра. И пости-
гат победите. „Стралджа 2015“ 
е синоним на сила и мощ, 
„Стралджа 2015“ са родени 
да побеждават!“допълни той 
с обещанието да организира 
много скоро още един подобен 
турнир в града. 

Äðóãèòå çà íàñ
Отборът на ФК Страл-

джа 2015 спечели титлата в  
конкуренцията на още седем 
детски състава от областта. 
Стралджанци бяха най-добре 
подготвени  и най-мотивира-
ни за титлата. Те, водени от 
треньора си Георги Георгиев-
Марко тръгнаха с амбицията 
за нова купа в колекцията си 
и  я спечелиха заслужено.Във 

финалния мач Стралджа нади-
гра Елхово с 2:0 и триумфира 
на своя стадион пред очите 
на кмета на града –Атанас 
Киров,който е и най-успеш-
ния футболист в историята на  
футболната игра в ямболския 
регион.

В перфектно организи-
рания от община Стралджа 
и Областния съвет на БФС  
турнир се видя, че футболна-
та игра в Ямболско се радва 
на голяма популярност сред 
подрастващите. Радващо е ,че 
в във всички отбори се видяха 
момчета с качества, а това, 
което впечатли –особено сред 
челните отбори е ,че те показа-
ха  грамотност на терена и това 
означава ,че с тях се работи в 
правилната посока.

Кметът Атанас Киров на-
прави необходимото децата и 
многобройните гости на тур-
нира да се чувстват комфортно 
на прекрасната спортна база в 
Стралджа.По предварителна 
информация има идея това 
състезание да се надгражда и в 
следващото издание на турни-
ра –евентуално още през есен-
та да бъдат поканени и отбори 
от Бургас ,Сливен, Карнобат и 
Айтос-така ще се вдигне ниво-
то на състезанието.За всички 
отбори кметът Киров осигури 
награди,а бяха дадени и ин-
дивидуални призове-голмай-
стор на турнира е Александър  
Станчев от Стралджа,неговият 
съотборник Али Айвазов бе 
обявен за най-добър футбо-
лист в турнира,вратарят на 
Ямбол2004  Стилиян Бинев е 
№1 сред голкипърите,най-до-
бър нападател е Веско Васи-
лев от Тунджа/Тенево,халфът 
на Тракиец/Кукорево-Дими-
тър Благоев е най-добър по-
лузащитник на турнира,за 
най-техничен футболист бе 
обявен Зарко Димитров от 
Зимница,най-добър защитник 
в състезанието е елховлията 
Михнев.

надежда , че утрешния ден 
на Стралджа  ще попадне в 
добри ръце. Награди имаше 
за всички. И шоколади, 
и бонбони, осигурени от 
община Стралджа и Мла-
дежки обществен съвет. 

„Защото ви обичаме, мили 
деца!Защото искаме да виж-
даме в нашия град весели, 
щастливи, умни и добри 
деца!“ финализираха праз-
ника водещите в добавка с 
няколко полезни съвети към 
малките си приятели:

• Слушайте съветите на 
мама и татко!

• Бъдете любознателни!
• Учете уроците си!
• Участвайте в състеза-

нията смело!
• Помагайте на възраст-

ните!
• Поздравявайте на ули-

цата!
• Пазете чиста приро-

дата!
• Гордейте се, че сте от 

Стралджа!


