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 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Øàðêà çàïëàøâà Øàðêà çàïëàøâà 
æèâîòíèòå?æèâîòíèòå?

Îáëàñò ßìáîë å â ïîâèøåíà åïèçîîòè÷íà ãîòîâíîñò è  òðÿáâà 
âñÿêà îáùèíà  äà ïðåäïðèåìå íåçàáàâíè ìåðêè ïðîòèâ 
ïðîíèêâàíåòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà áîëåñòòà

Как да опазим дребните 
преживни животни от 
шарка, това беше основ-

ният въпрос, който коментираха 
присъстващите на заседанието на 
Епизоотичната комисия в Страл-
джа, водена от кмета на община-
та Митко Андонов. Споделяйки 
своята загриженост за тревожните 
индикации от развитието на бо-
лестта в покрайнините на съседна 
Турция и Гърция,  откритите слу-
чаи, г-н Андонов даде думата на  
госта  д-р Стоян  Колев, н-к отдел 
„Здравеопазване на животните” 
при ОДБХ Ямбол, който  определи 
обстановката в момента като „мно-
го сериозна”. Позовавайки се на 
заповедта на министъра на земеде-

лието и храните,  д-р Колев 
припомни, че област Ямбол 
е в повишена епизоотична 
готовност и  трябва всяка 
община  да предприеме не-
забавни мерки против про-
никването и разпространението 
на болестта. Според д-р Колев 
контактното заболяване проти-
ча бързо, разпространява се с кожи 
и вълна, както и при транспорти-
рането на животни, което създава  
напрежение и налага вземане на 
спешни мерки. „Обстановката се 
усложнява и от голямата бежанска 
вълна на южната граница. Факт е, 
че в Гърция са засечени 40 огнища 
на болестта. 

На стр. 3

Çàñåäàâàò 
êîìèñèè 

ñòð. 2

ñòð. 3

ñòð. 5

Ïîäãîòîâêà 
çà çèìàòà

Ñúðöå, êîåòî 
âèæäà ïî-äîáðå 
îò î÷èòå



229 октомври 2013 г.

Ï Î Ê À Í À
Кметството и читалищното настоятелство  с. Правдино 

съобщават, че на 2 ноември 2013 г. от 10,30 ч. НЧ”Алеко 
Константинов-1928” ще отбележи своята 85-годишнина 
с тържествено събрание и концерт на ФА ”Въжички” – 
Стралджа.

На 3 ноември, неделя, селото ще празнува своя тради-
ционен народен събор.

Êàíèì âñè÷êè ïðàâäèíöè, ðîäíèíè è 
ïðèÿòåëè  íà òúðæåñòâàòà!

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

8 ÍÎÅÌÂÐÈ - ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ  ÑÒÐÀËÄÆÀ

30 ОКТОМВРИ 2013 Г.   (СРЯДА)
12. 00 Ч.   КЛУБ  НА  ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
-  ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ПРОЕКТ – «100  ПРИЧИНИ ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ 

СМЕ ОТ СТРАЛДЖА»
15. 00 Ч.    ЦОП  
- КУЛИНАРНО  ШОУ
31  ОКТОМВРИ 2013 Г.   (ЧЕТВЪРТЪК)
11. 00 Ч.   НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1928" С. ВОЙНИКА       
- ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  ПОСВЕТЕН НА   ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕ-

ЛИ И 85-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСНОВАВАНЕТО   НА  НЧ„ВЪЗРАЖДАНЕ - 1928"  

1    НОЕМВРИ 2013 Г. (ПЕТЪК)
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
10.00 Ч.   ИСТОРИЧЕСКИ   МУЗЕЙ  СТРАЛДЖА
- ОТКРИВАНЕ   ЕТНОГРАФСКА ИЗЛОЖБА  НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИ-

ЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЯМБОЛ
10.30 Ч .  ПАМЕТНИКА НА П.К. ЯВОРОВ
–  ПОДНАСЯНЕ НА ВЕНЦИ ОТ ПРИЗНАТЕЛНОТО  ГРАЖДАНСТВО
11. 00  Ч.  - „ НЧ ПРОСВЕТА- 1892”  ГР. СТРАЛДЖА
 –   ПАРАД  НА  ПРИКАЗКИТЕ
14. 00 Ч.   СТАДИОНА НА ОФК „СТРАЛДЖА”
 -  ТУРНИР ПО ФУТБОЛ  ЗА ДЕЦА
   18.00 Ч.НЧ „ПРОБУДА – 1934” С. ЧАРДА
-  ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ФГ  «РОСНА КИТКА»  И  

ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ 
   ПРИ ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ НА ГР. СТРАЛДЖА И С. ВОДЕНИ-

ЧАНЕ.

2 НОЕМВРИ 2013 Г. (СЪБОТА)
10.30  Ч.НЧ „А. КОНСТАНТИНОВ -1928”  С.ПРАВДИНО
- ОТБЕЛЯЗВАНЕ 85 ГОДИШНИНАТА  ОТ СЪЗДАВАНЕТО  НА НЧ  „А. 
КОНСТАНТИНОВ -1928”  И  КОНЦЕРТ  НА  ФА «ВЪЖИЧКИ» ГР. СТРАЛДЖА
13. 00 Ч.   КЛУБ  НА  ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
- „ЗЛАТНА  СВАТБА”   

3   НОЕМВРИ 2013 Г. (НЕДЕЛЯ)
11.00  Ч.   СТАДИОНА  НА   С.КАМЕНЕЦ
- СПОРТЕН  ПРАЗНИК -  ФУТБОЛНИ СРЕЩИ

4   НОЕМВРИ 2013 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
16.00 Ч.КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  ГР.  СТРАЛДЖА 
- КЛУБ  „НАДЕЖДА” – ИЗЛОЖБА  „ПРОИЗВЕДЕНО В ОБЩИНА СТРАЛ-

ДЖА”

5   НОЕМВРИ 2013 Г. (ВТОРНИК)
18.00 Ч.  В   НЧ „ПРОСВЕТА- 1928”С. ВОДЕНИЧАНЕ
- ОТКРИВАНЕ  НА  ОБНОВЕНОТО  НЧ „ПРОСВЕТА- 1928” И  ОТБЕЛЯЗВАНЕ 

85   ГОДИШНИНАТА  ОТ  НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ.   ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  С 
УЧАСТИЕТО   НА   ФОЛКЛОРНА ГРУПА  «РОСНА КИТКА» И ТА «БО-

ЖУР» С. ЧАРДА

6   НОЕМВРИ 2013 Г. (СРЯДА)
11. 00  Ч.  -  НЧ ”ПРОСВЕТА- 1892” ГР. СТРАЛДЖА
  -  ДЪРЖАВЕН  КУКЛЕН  ТЕАТЪР  „Г. МИТЕВ”  - ЯМБОЛ  – СПЕКТАКЪЛ ЗА
ДЕЦАТА  НА  СТРАЛДЖА

7   НОЕМВРИ 2013 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
15. 00 Ч.  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ
-  РД  НА  ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ
11.00 Ч.  НЧ „ПРОБУДА – 1934” С. ЧАРДА
  -  «КЛУБ НА ЖЕНАТА»  -  ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ НА ЧАРДА - СПОМЕНИ

8   НОЕМВРИ 2013 Г. (ПЕТЪК)
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
08.30 Ч . -  ЦЪРКВАТА "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" -  ГР. СТРАЛДЖА
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН
09.00 Ч.  -  «ЮЖЕН ПАРК»    
-    ОТКРИВАНЕ   НА   «ЮЖЕН ПАРК»   СЛЕД  ПЪЛНАТА МУ   РЕКОН-

СТРУКЦИЯ И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
09.30 Ч.-  ПАРК  „МЛАДОСТ“
- ОТКРИВАНЕ НА  ПАРК  „МЛАДОСТ“ СЛЕД  ПЪЛНАТА МУ  РЕКОН-

СТРУКЦИЯ
И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.  ПОДНАСЯНЕ   ВЕНЦИ  НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД 
ПАМЕТНИЦИТЕ НА  ЗАГИНАЛИТЕ  ЗА  РОДИНАТА   СТРАЛДЖАНЦИ
10.00 Ч. -  БИТОВ КОМБИНАТ
-   ОТКРИВАНЕ ПАМЕТЕН ЗНАК НА ТРЕТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ  УЧАСТ-

НИК В БАЛКАНСКАТА  ВОЙНА (1912-1913)
10.30 Ч.   ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
– РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ  НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, ЗНАМЕТО НА 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
 –   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА.
–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  -  КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО НА РОСИЦА 

КИРИЛОВА И ФА «ТУНДЖА» 
18.00 Ч.СПОРТЕН КОМПЛЕКС  СОУ «П.К. ЯВОРОВ»
- ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

9   НОЕМВРИ 2013 Г. (СЪБОТА)
09.00 Ч.       РЕСТОРАНТ „РОЯЛ” -  ГР. СТРАЛДЖА
-  ТУРНИР ПО СПОРТЕН БРИДЖ –
11.00 Ч.    РЕСТОРАНТ „ХЕМУС” -  ГР. СТРАЛДЖА
-   ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА
20.00 Ч. НЧ „ПРОСВЕТА- 1927”  С. ИРЕЧЕКОВО   
-    ПРАЗНИК НА СЕЛОТО.  КОНЦЕРТ  НА   АНСАМБЪЛ „ЗЛАТЕН КЛАС” 

С. ЗИМНИЦА

ÏÐÎÃÐÀÌÀÏÐÎÃÐÀÌÀ

Три обществени поръчки по про-
екта „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в с. Воденичане  и рехабили-
тация на общински пътища Страл-
джа-Атолово и Воденичане-Джинот 
в община Стралджа, област Ямбол” 

от  Програмата 
за развитие на 
селските  райо-
ни 2007-2013г., 
Европейски зе-
меделски  фонд 
за развитие на 
селските райони: 
„Европа инвести-
ра в селските ра-
йони”, стартираха 
в община Страл-
джа. На свое за-
седание комисии-
те, назначени със 
заповед на кмета 
Митко Андонов, 

отвориха  офертите  за:
- „Избор на изпълнител на СМР за 

рехабилитация на пътища и водопро-
вод по проект „ Реконструкзция на 
водопроводна мрежа в с.Воденичане 

и рехабилитация на общински пъти-
ща Стралджа-Атолово и Воденичане 
–Джинот в община Стралджа, област 
Ямбол” на 16 септември 2013 г.

- „Избор на консултант за о осъ-
ществяване на независим строителен 
надзор при извършване на СМР по 
проект: „Реконструкция на водо-
проводна мрежа в с.Воденичане и 
рехабилитация на общински пътища 
Стралджа – Атолово и Воденичане-
Джинот в община Стралджа, област 
Ямбол” на 11 октомври.

- „Избор на консултант за упра-
вление на проект: „Реконструкция на 
водопроводна мрежа в с.Воденичане и 
рехабилитация на общински пътища 
Стралджа-Атолово и Воденичане – 
Джинот в община Стралджа, област 
Ямбол „ на 15 октомври. 

Заседанията на комисиите продъл-
жават, предстои избор на изпълнител.

Çàñåäàâàò êîìèñèè 

Ðàçíîîáðàçèå îò 
ïðîÿâè çà Ïðàçíèêà
Много и разнообразни са про-

явите, предвидени тази година в 
Програмата за отбелязване Праз-
ника на Стралджа , 8 ноември. При 
обсъждането на първото заседание 
организационния комитет с пред-
седател кмета Митко Андонов, 
направи пълен анализ на всяко 
от събитията както в общинския 
център така и по селата. Много 
често организатори са местните 
читалища и НПО. Водеща е ролята 
на кметствата. По тази причина г-н 
Андонов подчерта, че за да има 
успех всяка от проявите то екипите 
трябва успешно да комуникират, 
сценариите да се подготвят навре-
ме и възможно според условията 
във всяко село. Присъстващите 
оцениха високо планираната сре-
ща с академиците Георги Марков 
и  Косьо Косев. С нетърпение се 
очаква и откриването на паметен 
знак за  Щаба на Трета българска 
армия  в Стралджа. Сериозни 
усилия ще бъдат насочени и за 
провеждане на планираната земля-
ческа среща в града.

Çàïî÷íà èçãðàæäàíåòî íà 
ôîòîâîëòàè÷íî îñâåòëåíèå
Въпреки трудностите по трасето, свързани с наличие на подземни комуникации 

които не са били отразени в проектната документация, в община Стралджа успешно 
започнаха строителните работи в изпълнение на проект ”Чиста енергия за осветление 
на обществените места в Стралджа и Кавакли” с реф.№ 2007СВ16IPO008-2011-2-043, 
съфинансиран от  ЕС по Програма за трансгранично сътрудничество    България-Тур-
ция. Затрудненията доведоха до разработка и одобряване на допълнителна проектна 
документация. От миналата седмица е сложено началото на монтажа на носещите 
стълбове за фотоволтаичното осветление във Воденичане и Зимница, където по улиците 
съоръженията вече се открояват.

Настоящият проект предлага иновативен подход за намаляване консумацията на 
енергия за улично осветление. Използването на осветителни уредби с внедрени алтер-
нативни източници на енергия е целесъобразно по много причини: енергията, която 
генерират е екологична; при експлоатацията им не се отделят вредни емисии; изискват 
ограничена поддръжка. Срокът на експлоатация на фотоволтаичните модули е 20 години.

По-нататък по проекта предстоят изкопни работи в с.Лозенец и маркиране  местата 
на лампите в гр.Стралджа. 

Ìåðêè çà ïîæàðíà 
áåçîïàñíîñò
По заповед на кмета Митко Андонов във връзка 

с осигуряване пожарна безопасност на населените 
места в община  Стралджа започват инструктивни 
съвещания с кметове и кметски наместници. Със 
свои заповеди  кметове и км.наместници, ръково-
дители на фирми, директори на училища и детски 
градини ще определят  вида, броя и отговорниците  
за отоплителните уреди, съставянето  на комисии 
за проверка на техническата изправност и по-
жарната обезопасеност на отоплителните уреди, 
коминни тела и ел.инсталации. На дневен ред е 
и провеждането на задължителните  инструктажи 
по пожарна безопасност с целия личен състав на 
обектите във връзка с есенно-зимния цикъл. 

Във връзка с пожарната безопасност кметът 
на общината Митко Андонов нарежда контейне-
рите за сметосъбиране да се поставят най-малко 
на 10 м. от сгради, паркинги за автомобили и 
др.пожароопасни обекти. Особено внимание да 
се обърне върху изхвърлянето на негасена сгур 
от печките с твърдо гориво. Стриктно да се спаз-
ва  изискването за изключване на ел.напрежение 
след приключване на работно време в складове, 
търговски, производствени и др. пожароопасни 
обекти. Да се зазимят всички противопожарни 
уреди  в обектите, а противопожарните  водоеми, 
хидранти да се приспособят за водочерпене при 
зимни условия.  Всяко кметство да  организира 
съставянето на групите за гасене на пожари, 
сигнали за оповестяване, сборно място, МПС за 
извозване и вид на подръчните противопожарни 
уреди.

RAIIYE BRESLAU  ÁËÀÃÎÄÀÐÈ
„Приемете искрените ни бла-

годарности за оказаното съ-
действие и професионалната 
подкрепа при организирането и 
провеждането на Balkan Breslau 
Rallye  2013!” се казва в пис-
мото на Александър Ковачев, 
председател на Асоциация „Рали 
Бреслау Интернационал” до кме-
та на община Стралджа Митко 
Андонов заедно с увереността, 
че и при следващи издания на състезанието организацията ще може 
да разчита на съдействие от страна на общината, „за да продължим 
да насърчаваме развитието на българския автомобилен спорт”.  Ед-
носедмичния оф-роуд маратон с участие на елитът на европейския 
оф-роуд и най-добрите български екипажи премина и през стралджан-
ската община. Организаторите са впечатлени от топлото посрещане 
и гостоприемството на хората от всички населени места, което е 
и повод за писмото до г-н Андонов както и факта, че в Стралджа 
има  активни привърженици и участници в този атрактивен спорт 
на силните и смелите.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
 Европейски фонд 
за регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и 

от държавния бюджет на Република България
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG161PO001/3.2-02/2011/023 

Äíè íà îòâîðåíèòå âðàòè
В изпълнение на проект „Тонзос- Магията на Тунджа”- маркетинг 

на туристическа дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа-Болярово” 
по ОП”Регионално развитие”  на 23 и 24 октомври в Стралджа се 
проведоха „Дни на отворените врати”. Бенефициент на проекта е 
община Тунджа с  партньори общините Ямбол, Стралджа и Болярово. 

Проявата е старт на комуникационно-информационната кам-
пания, която цели представяне на туристическия продукт.  Сред 
присъстващите бяха Митко Андонов, кмет на общината, неговите 
заместници Иван Георгиев и Мария Толева, секретаря Атанаска 
Христова, представители на общинска администрация, образова-
телни, социални и културни  институции, НПО, граждани. „Това 
е един интересен и полезен проект и аз се надявам  да помогне за 
добро представяне на забележителностите в нашите общини, което 
ще даде възможност и  за развитие на туризма. Ние можем успешно 
да се впишем в туристическата карта на България, имаме какво да покажем. Всяка от общините е достатъчно богата 
с обекти, които биха представлявали интерес за наши и чужди гости. Заедно с това дава възможност за привличане 
на инвеститори. Примери в нашата община  са селата Каменец, Джинот, Поляна с проекти за изграждане на  къще 
за селски туризъм. Всеки от маршрутите, в последствие  може да се обогатява, да се документира и използва във 
времето, което да ускори и икономическото развитие на района, като го превърне в атрактивна дестинация за алтер-
нативен туризъм.”- подчерта г-н Андонов при откриването на комуникационно-информационната кампания. Едно от 
най-ценните  качества на проекта е междуобщинското сътрудничество за неговото реализиране.  

    Целта на проекта е насърчаване развитието на туристическите услуги на базата на наличния културно-исто-
рически, природен и човешки потенциал, подобряване възможностите за човешко развитие чрез оптимизиране на 
социалната сфера и средата за живот, партньорство между местната власт и институциите, обогатяване и утвър-
ждаване на общинските и местни празници. Община Стралджа се представя с обектите – етнографска експозиция 
и храм „Св.Димитър” в с.Зимница, местност „Инджови извори” край с. Войника, храм „Св.Архангел Михаил” и 
Исторически музей в гр. Стралджа, местността „Мараш” до пътен възел Петолъчката, магазин за бутикови вина и 
винарска изба „Лозенец”.

     Присъстващите с внимание  проследиха презентацията и предложения видеоматериал, коментираха  избора 
на обектите и  изразиха задоволството си, че община Стралджа има с какво да привлече интереса на наши и чужди 
туристи. 

Този документ е създаден в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG161PO001/3.2-02/2011/023  в рамките на проект „Тонзос – Магията на Тунджа” – маркетинг на туристическа 
дестинация „Тунджа – Ямбол – Стралджа - Болярово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община „Тунджа” и при 
никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Договарящия орган.

BULGARIA- TURKEY IPA CROSS-BORDER
PROGRAMME  CCI Number: 2007CB16IPO008

Programe co-funded by the 
EUROPEAN UNITED

"Çà åäèí ïî-äîáúð æèâîò" - Ñðåùà â Òóðöèÿ
Òðåòè òðàíñãðàíè÷åí ïðîåêò  â äåéñòâèå

ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÙÀ Â ÒÓÐÖÈß 
    В Първа работна 

среща  в Турция участ-
ваха представителите 
на екипа от община 
Стралджа по проек-
та „За един по-добър 
живот”, приоритетна 
ос „Подобряване ка-
чеството на живот”, 
област на интервенция 
2.1.”Защита на околна-
та среда, природата, ис-
торическото и културно 
наследство”. Проектът 
е по трансграничното 
сътрудничество и има огледален характер. Продължителност на изпълнение 
– 18 месеца. В турския град Кавакли  в ролята на домакини влязоха валията 
, кмета на Кавакли , кметове на съседни общини. Презентацията на проекта 
бе предшествана от представяне на екипа от турска страна и гостите от 
България, водени от Мария Толева, зам.кмет на община Стралджа и ръково-
дител на проекта. Като допълнение бе презентирана и работата на община 
Къркарели за подобряване на околната среда.  В своето поздравление от 
името на кмета на община Стралджа Митко Андонов г-жа Толева подчерта, 
че Стралджа изпълнява вече трети трансграничен проект, като този е втори 
поред с община Кавакли. „Целта е допринасяне за подобряване  на живота 
в трансграничните райони на България и Турция. Инвестициите са насочени  
към опазване на околната среда и природата и провеждане на необходимата 
информационна кампания.”, подчерта г-жа Толева и обърна внимание върху 
конкретните дейности по проекта – корекция на коритата  и околностите на 
дерета  в Стралджа и Кавакли, почистване и укрепване  с бетонни стени, 
създаване на места за социални постройки”, размяна на гостуващи групи 
ученици, обучения и мероприятия за опазване на околната среда. Проектът 
ще помогне заедно да напишем новата история на добро взаимодействие 
между нашите два народа. Живеем в ново време и от полза на всички е 
изграждането на добри междусъседски отношения”, добави г-жа Толева.  

Project title:” For a Better Life”
ref.№ 2007CB16IPO008-2011-2-051 

До 25 октомври кметовете и кметските 
наместници от община Стралджа, ръково-
дителите на фирми, учреждения и ведом-
ства приключиха необходимата дейност 
по подготовка на хората и окомплектоване 
на техниката за работа при усложнени 
зимни условия, да създадат организация за 
своевременно оповестяване и събиране, да 
осигурят резерв от ГСМ, луга, пясък, топло 
облекло, хранителни продукти от първа 
необходимост за населението най-малко 
за три дни.  Това са част от превантивните 

мерки за осигуряване нормално функцио-
ниране на инфраструктурата, снабдяването 
и услугите   на населението при община 
Стралджа за работа и живот при усложнени 
зимни условия посочени в заповед на кмета 
Митко Андонов. В същият срок трябва да се 
сключи договор между общината и фирма 
притежаваща АТТ за снегопочистване, пръ-
скане на луга и опесъчаване на основните 
пътища и улици и прилежащата ІV-класна 
пътна мрежа на територията на общината. 
Заповедта фиксира и задълженията на 

РУ-Полиция, РС ПБЗН, ВиК, „Електронен 
системен оператор” ЕАД, РЗИ.До края 
на октомври  по заповед на г-н Андонов 
комисия ще извърши проверка на техни-
ката, почистваща ІV-класна пътна мрежа. 
В рамките на подготовката за зимата е и 
организацията  дежурство за следене нивото 
на реките, язовирите и хидротехническите 
съоръжения.    

Контролът по изпълнение  на заповедта 
е възложен на  Иван Георгиев, зам.-кмет 
на общината. 

Ïîäãîòîâêà çà çèìàòà

Иван  Георгиев ,  зам . - 
кмет на община Стралджа, 
е председател на комисията, 
назначена със заповед на 
кмета Митко Андонов за 
извършване на проверка на 
снегопочистващата техника 
на фирма „Хемусстрой” ООД 

с.Зимница във 
връзка с готов-
ността й за зим-
но поддържане 
на  ІV-класна 
пътна  мрежа  
на територия-
та на община 
Стралджа , се-
зон 2013-2014 
г. Втора запо-
вед на г-н Ан-
донов определя 
общия контрол 

по дейностите : задаване 
на маршрутите за движе-
ние на снегопочистващата 
техника, осъществяване на 
връзката с изпълнителя и 
подаване на информация 
на противопожарна служба 

Ямбол и Енергоснабдяване и 
висшестоящите органи чрез 
ст.специалист ОМП и ГЗ 
при общината Илия Куртев. 
Кметовете и км.наместници 
са длъжни да подават ин-
формация за създадената 
обстановка и за координация 
между изпълнителя и общи-
ната. В заповедта се посочват 
поименно отговорниците  на 
пътни участъци  в общината 
и техните телефони. Изис-
кване на заповедта е изпъл-
нителя „Хемусстрой” ООД 
с.Зимница в срок от три дни 
от извършване на услугата 
да представя своите отчети 
за извършената работа по 
зимното поддържане и сне-
гопочистване.

„Õåìóññòðîé” ñ îòãîâîðíîñòè çà çèìàòà

Изградената 22-км мрежа опаз-
ва донякъде страната ни от навли-
зането на заразени животни, но 
това не е достатъчно. Опасността 
идва най-вече от прекупвачи, 
които придвижват животните 
в различни направления. Вече 
има два случая на задържани и 
конфискувани такива животни”, 
подчерта д-р Колев и посочи като  
особено рискови за община Страл-
джа  районите около Петолъчката 
и  с. Александрово. Базирайки се 
на добрия опит от битката срещу 
бруцелозата общината е в със-
тояние да изгради свой надежден  
щит и срещу опасната шарка. 
Най –доброто решение е да се 
предприемат точните мерки , те да 

Øàðêà çàïëàøâà æèâîòíèòå?Øàðêà çàïëàøâà æèâîòíèòå?
От стр. 1 се изпълняват стриктно, за да се намали до минимум 

вероятността от пренасяне на заразата до общината. 
Практиката е такава , че ако до 40 дни не се появи нов 
случай на шарка, мерките срещу шарката ще бъдат 
вдигнати, поясни д-р Колев.

Веднага след заседанието на комисията г-н Ан-
донов подписа заповед с която нарежда кметовете и 
кметските наместници да подготвят и представят в 
общината списък на личните стопани притежаващи 
овце и кози, както и точния брой на отглежданите 
животни. Тяхна е грижата да направят райониране 
на местата за паша и водопой на стадата. Заповедта 
забранява транспортирането на живи животни- овце 
и кози, с изключение на тези, предназначени за неза-
бавно клане, след клиничен преглед и термометрите 
на територията на община Стралджа. В създадената 
ситуация служителите на РУ ”Полиция” Стралджа 
ще оказват съдействие на официалните ветеринарни 
лекари при контрол на движението на дребни прежив-
ни животни с цел ограничаване на болестта шарка по 
овцете и козите.
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Õðàìîâ ïðàçíèê â Ëîçåíåö

Äà áúäå ñâåòëèíà!

В навечерието на Димитровден, храмови-
ят празник на Лозенец, в селото се събраха 
местни жители и гости, за да присъстват 
на откриването на  обновеното читалище 
„Светлина 1928” и отбелязване на 85-та  
годишнина от учредяването му. Кметът на 
общината Митко Андонов, Атанаска Каба-
кова, председател на ОбС, Радостин Иванов 
от фирмата изпълнител на ремонта както и 
други представители на общинска админи-
страция  уважиха празника.  Да срежат лен-
тата на напълно обновената сграда бяха по-
канени г-н Андонов, Петранка Добрева, кмет 

Áðèäæîðè   è òåíèñèñòè ñå 
ñúñòåçàâàò â Ñàðàíñêî
Комбинация от мини -бридж  

и тенис турнир спретна кмет-
ския наместник на   Саранско 
Румен Димов. Като част от 
проявите посветени на Праз-
ника на Стралджа приятелите 
на бриджа и тениса  от селото 
, заедно с гости от Войника и 
Каменец се събраха да пре-
мерят сили и да отпочинат 
от делничното напрежение.  
Поздравявайки  участниците 
от името на кмета Митко 
Андонов зам.-кметът Мария 
Толева поднесе интересна ин-
формация за тези  спортове.  
Според нея играта на карти се 
превръща в социално явление. 
„У нас карти се играят нався-
къде и това е забавление, но 
и раздвижване на логиката.”, 
добави тя  и припомни, че 
белота е френска игра в която 
комбинациите на картите може 
да бъдат над 10500. Бриджът е 
с комбинирани правила, което 
го прави още по-интересен.  
Що се отнася до тениса, про-
изхода на който е в древна 
Гърция, той е известен и като 
игра на кралете, а съвременни-
те привърженици от България днес имат право да се гордеят с успехите на младата 
надежда Григор Димитров.

Стана ясно, че сформиралата се група бриджори от Саранско вече има регистри-
рано успешно участие в турнир на Войника. Затова днес самия кмет  на съседното 
село Жеко Жеков се включи  в състезанието, а кметът на с.Каменец Живко Димитров 
беше партньор на колегата си Румен Димов по тенис на маса.

Поздравявайки момчетата кметски наместник на Саранско Румен Димов изрази 
благодарност за участието и надежда, че най-добрите ще премерят сили на предстоящия 
общински турнир по бридж в Стралджа. Що се отнася до любителите на тениса те 
могат  по всяко време да посещават читалищната зала и да спортуват за удоволствие.

Спортният ден се изниза неусетно, за да дойде момента и на равносметката. При 
бриджа първенството убедително спечели двойката от Саранско Янко Нецов- Жеко 
Костов. На второ място се наредиха Добри Димитров- Жеко Жеков от Войника. Двете 
двойки получиха и почетните купи. На трето и четвърто място останаха Данчо  и Ана 
Ангелови от Саранско  и Йовчо Иванов- Стойчо Димитров от Войника. Фаворити при 
бридж-белота бяха семейният тандем  Данчо и Ана Ангелови от Саранско. 

Тенис надпреварата беше като че ли далеч по-предсказуема, защото кметът на 
Каменец, Живко Димитров просто нямаше равен. Усилия за спечелване на награди 
положиха   Данчо Ангелов, Жеко Жеков и, разбира се, домакина Румен Димов. Стис-
кайки си ръцете за поздрав всеки от тях даде обещание, че ще отделя достатъчно 
време за тренировки до следващия турнир.

Каменец се радва на сериозни ловни подвизи  тази 
есен. Дали точния мерник или късмета са  причината, но 
местната ловна дружинка с председател Антон Петров 
само за две седмици записа в актива си отстреляни 9 
диви свине, докато миналата година за целия сезон 
бяха улучени само 4  глигана. „Успехът  се дължи  и 
на добрата подготовка на момчетата”, твърди кмета 
Живко Димитров, който с гордост допълва, че един от 
трофеите е над 300 кг животно ударено в каменската 
гора. С точен мерник се отличиха ловците Пламен 
Иванов, Живко Димитров, Георги Иванов, Пламен 
Димов, Андон Стоянов, Янко Иванов, Коста Димов, 
Антон Петров, Иван Димов. Всеки от тях има право да 
се гордее, а останалите не губят надежда, че също ще 
влязат в списъка на майсторите.

Äèâî ïðàñå íàä 300 êã óöåëè 
ìåñòåí ëîâåö

Бивните на 200-кг прасе украсиха дома на Руси Стефанов, председател 
на ловната дружинка в Зимница.  Авджията имал късмета  да попадне на 
дивото прасе при първа пусия, още в 9 ч. сутринта. Обучените кучета  
вдигнали животното  в местността „Мараш”. Секунди след като го взима 
на мушката и стреля Руси вече бил героят на деня. Получавайки поздрав-
ленията на колегите той отправил пожеланието този улов да даде ръка на 
нови ловни подвизи.

Само седмица по-късно  късмета проиграл на друг местен ловец, пред 
който буквално като на кино се подредили… 12 диви прасета. Не вярвайки 
на очите си „късметлията” ловец броил до 7-то когато най-сетне се сетил, 
че трябва да стреля. Успял да улучи 12-тото, което подскочило на метър, но 
опазило кожата и   изчезнало  със стадото в Седларевската кория. Ловецът 
останал да се пешмени и търпеливо да изслуша закачките на колегите си.

Ëîâåí òðîôåé  óêðàñè äîìà íà çèìíè÷àíèí...è 
êàê øàíñúò ïîäìèíà  „êúñìåòëèÿ” àâäæèÿ

Фолклорната певческа група „Зорница” при читалище 
„Възраждане-1928” с. Зимница участва в Х-то юбилейно изда-
ние на Международния фолклорен фестивал „Малешево пее и 
танцува”, който се проведе  в с.Микрево. Хористките, водени 
от Ганка Петрова, ръководител на групата и Елка Пейчева, 
председател на читалищното настоятелство , се представиха 
пред многобройната публика от България и съседните страни 
с три зимничански народни песни – „Години, години”, „Рано 
рани Димитър” и Легнала болна Неделя”. „Получихме възтор-
жената подкрепа на публиката, а това е най-голямата награда за нас. Освен това успяхме да се срещнем и да 
се наслаждаваме на майсторството на такива изпълнители като Володя Стоянов, Емил Ристосков, Иван Гоцев 
и др. Научихме и нови песни.” , разказва Елка Пейчева. От името на всички участници в турнето тя сподели  
прекрасните впечатления от пътуването, осигурено с подкрепата на Стоян Проданов. „Пътувахме през цяла 
България, стигнахме до Македония, за сетен път се убедихме, че по-хубаво място от нашата родина няма!”.

Фолклорната група подготвя своя нов репертоар с който ще се представя в новия творчески сезон.

Ïåñíèòå íà Çèìíèöà çâó÷àõà â Ìèêðåâî

на селото и Христо Христов,председател 
на читалището. „Да пребъде във времето 
читалището на Лозенец! Да векува храмът 
на културата и духовността! Да бъде прите-
гателен център за млади и стари!”, пожела 
кметът на общината прерязвайки лентата 
и по народен обичай ливна менче с вода. 
Веднага след това читалищния салон се 
изпълни с хора, които приветстваха гостите. 
В паузата преди началото на тържеството г-н 
Андонов разгледа единствения по рода си в 
общината изложбен салон с екслибриси и 
скулптури, дарение на местния родолюбец 

Митко Бакалов от далечната 1975г., в съче-
тание с колоритен битов кът.

Вълнуващо начало на официалната част 
на тържеството беше представеното от Кольо 
Пехливанов стихотворение на Йордан Ман-
чев, син на Манчо Стоянов Манчев, един 
от основателите на читалището в Лозенец, 
дългогодишен учител и голям родолюбец. 

 „Днес връщаме времето 85 години назад, 
за да си спомним онези будни млади хора 
от Лозенец, които през 1928 г. положили 
началото на читалище „Светлина.”, каза в 
словото си г-н Христов. Имената на тези 

родолюбци се пазят и до днес .- Манчо 
Стоянов, Йордан Драганов, Пеньо Недев, 
Митьо Дамянов, Стефан Божилов, Йордан 
Денев.И се споменават с уважение. Започват 
с песни и танци, продължават с развитие 
на местния театър, библиотечна дейност, 
представяне на народни обичаи…Днес 
читалището разполага с близо 10 хил. тома 
литература, награди носят групите  за автен-
тичен фолклор – Буенек, Кукери, Коледари 
и танцов състав „Росна китка”.  Обичани 
и чакани са постановките на театралната 
група, чиято история започва още през 1933г.

Председателят на читалището Христо 
Христов, който вече 13 г. оглавява местния 
културен храм, благодари сърдечно на кмета 
на общината Митко Андонов за съдействие-
то и помощта при подготовка и реализиране 
на проекта по ПРСР на стойност 250 000 
лв., който осигури пълното обновление 
на читалището. Същото направи и кметът 
Петранка Добрева, според която Лозенец 
заслужава този жест защото хората са будни 
и активни в желанието да показват талантите 
си, да представят селото и общината, да пе-
челят награди. „Лозенското читалище е едно 
от 3417-те в България  и считам, че е сред 
най-красивите, а вярвам и сред най-работе-
щите!”, предизвика ръкопляскания в залата 

г-жа Добрева. Домакините с благодарност 
споменаха и дарителите за празника между 
които са МУРРА 2002, Йордан Минчев, 
Христо Стойнов,Галя Камиларова, Калинка 
Молдованова и др.

Топло прозвуча приветствието на кмета 
Митко Андонов към присъстващите в залата. 
Той изрази възхищението си към всички 
формации на художествената самодейност, 
към майсторите на народни занаяти в се-
лото, към изпълнителите на народни песни 
и танци и художествено слово. Благодари 
за осъществяваната приемственост между 
поколенията и поддържането на традициите. 
„Ето, така се съхранява българщината, така 
се възпитава в родолюбие, така се разпалва 
интересът към духовността!”, подчерта той.

Малко след това на сцената на чита-
лището се развихри танцовия ансамбъл 
„Въжички” – Стралджа, който със своите 
песни и танци вдигна настроението на всич-
ки. На финала, навън на хорото се хванаха  
домакини и гости.

Като продължение на празника в съ-
ботния ден, Димитровден,селото се събра 
отново в наскоро открития възстановен храм  
„Св.Димитър” и дадените курбани за здраве. 
За младите хора концерт-дарение направи 
обичания рапър Боби Кинта.



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ï Î Ê À Í À 
ÇÀ ÑÐÅÙÀ ÍÀ ÇÅÌËßÖÈ

Äî âñè÷êè ñòðàëäæàíöè, êîèòî æèâåÿò è 
ðàáîòÿò â Ñîôèÿ

СКЪПИ ЗЕМЛЯЦИ,
Във връзка с отбелязване Празника на Стралджа, 8 ноември , община 

Стралджа организира  на 9 ноември 2013 г. в  Стралджа, ресторант „Хемус” 
от 11 ч. СРЕЩА НА ЗЕМЛЯЦИТЕ. Идеята е да се съберем заедно в родния 
град, да поговорим за миналото, да обсъдим настоящето, да помечтаем за 
бъдещето.

Очакваме желаещите да участват в срещата да се обадят на тел. 04761/  
64-62 , 69-74,64-68  или на 0885599420,  0885222006, 0885599434, може и 
на електронния адрес на общината straldjainf@yahoo.com

Всички сте добре дошли на родна земя! Ще се радваме да бъдем заедно 
в един празничен ден.

    МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Ямбол беше домакин на 
интересна земляческа среща  
на свързаните със с.Поляна, 
община Стралджа. Предста-
вители на пенсионерски клуб 
Поляна заедно с кмета Стоян 
Стоянов и пенсионерски 
клуб „Гигант” Ямбол се съ-
браха, за да празнуват. Техен 
гост беше и г-н Димитров, 
председател на областната 
организация на пенсионе-
рите 2004.

Домакините откриха сре-
щата, г-н Стоянов имаше въз-
можността да разкаже за ис-
торията на с.Поляна, забеле-
жителностите и развитието 
на селото днес. По-нататък 
щафетата поеха самодейци-
те от фолклорната певческа 
група, които изпълниха букет 
народни песни. Ръкопляска-
ния получи и Анка Бакало-
ва за своето индивидуално 
представяне. Фолклорната 

Çåìëÿ÷åñêà 
ñðåùà 

група при пенсионерски клуб 
„Гигант” представи своята про-
грама. Настроението повишиха 
и представителите на групата 
за стари градски песни. Инте-
ресно беше и представянето 

на мъжката певческа група за 
патриотични песни, както и 
индивидуалните изпълнения. В 
паузите участниците в срещата 
имаха възможност да си разме-
нят спомени за родовите коре-

ни, да възстановят интересни 
събития, да си поговорят за 
всичко онова което ги вълнува. 
„Това е една полезна инициати-
ва, която трябва да се превърне 
в традиция”, счита кметския 

наместник на с.Поляна г-н 
Стоянов, който е убеден, че 
и двата клуба имат желание 
да продължават срещите във 
времето, да предадат тази идея 
и на по-младите.

На бърз ход върнаха часовника 
назад участниците в срещата на набор 
1953-та от Стралджа. И с радост  от-
криха, че има толкова много красиви 
моменти в живота  им, че ги свърз-
ват приятни събития, а всеки един 
поотделно е постигнал реализация в 
различни области на живота и с кон-
кретен дял в развитието на Стралджа, 

на общината, на страната.
Набор 1953 е един от най-големите 

в Стралджа. Родените в Стралджа 
са 207 като родителите им са както 
от града така и от съседните села 
Атолово, Лозенец и Воденичане. 
Равносметката сочи, че в Стралджа 
остават да живеят и работят над 60 
души, почти двойно повече се разпи-

Ñðåùà íà 60-ãîäèøíèòå
ляват в различни градове на страната, 
а 10-тина се установяват в чужбина. 
От набора има починали 28. 

На поканата за среща в Стралджа  
се отзоваха 52 представители на на-
бора.  Стойчо Стойчев, председател 
на ЯТПП Ямбол  приветства  присъст-
ващите и обърна внимание върху най-
интересните моменти от житейската 
история на връстниците. Споделяйки 
спомените  присъстващите стигнаха 
до извода, че има с какво да се гордеят. 
Набор 1953г. е осигурил  на държавата 
лекари, учители, мед.сестри, инженери, 
агрономи, икономисти…Има немалко  
специалисти работили в държавната ад-
министрация, местната власт. Наборът 
се гордее с хора, които са оглавявали 
КНСБ в Сливен,  Електроразпредели-
телно дружество в Стралджа,  Здравна 
каса в Сливен и ЯТПП Ямбол.

Срещата продължи  със сериозна 
музикално-танцова програма в която 
60-годишните доказаха, че са съхра-
нили любовта към народното страл-
джанско творчество и младежкия дух.

Çà ïúòóâàíåòî äî äóõà íà 
åäíà íåîáèêíîâåíà æåíà
Да пътуваш значи да опознаваш, с 

тези думи бих започнала моят разказ. 
За едно докосване до ВЕЛИКАТА 
ВАНГА.

За някои пророчица, гадателка, 
светица, лечителка, феномен, за други 
просто леля Ванга, а за мен една не-
обикновена жена, българка от народа 
с голяма дарба.

С уважение, респект и доза страх 
се характеризира чувството, когато 
заговоря за Ванга. Мисля си, че ако 
беше сред нас днес, нямаше да добия 
куража да се срещна с нея. А защо 
ли се питам изпитвам тези чувства, 
защо се страхувам, та тя е човек като 
мен от плът и кръв? Защото ще оголя 
тялото и душата си или няма да бъда 
допусната до нея… въпроси, които 
остават без отговор. 

Тръгвам с плахо тупкащо в очак-
ване сърце, вълнувам се, искам да я 
усетя, да се докосна, да пречистя ума 
и душата си, да бъда благословена. 

Отправям се към град Петрич, къ-
дето ще посетя къщата -музей Ванга 
и местността Рупите.

Белязана от съдбата Ванга е родена на 03 октомври 1911г. в югославския град 
Струмица, намиращ се в днешна Македония. Името й – Вангелия в превод от 
гръцки означава ”носителка на блага вест”, превърнато в нарицателно за човек, 
който вижда всичко. Тя е един от големите пророци на 20-ти век.

Не може да се опише с думи чувството, когото престъпиш прага и влезеш в 
къщата на Ванга. Бих описала посещението си с една дума ”силно присъствие”. 
Всичко е напоено с човешки истории, съдби и самата нея. Думите не стигат, 
трябва да се усети. 

На 14 км от град Петрич се намира местността Рупите, където е построен 
храм „Св. Петка”, тук е погребана и Ванга. Зареждащо място, където се пре-
плитат много енергийни полета, лично на мен ми бе необходимо време за да 
почувствам силата на това място. Отпих глътка от топлия лечебен извор, запалих 
свещичка за здраве, поставих живо цвете, защото тя говори с тях, помолих се 
за прошка, за мъдрост -да разграничавам добро от зло, за сила и смелост -да 
отстоявам себе си. Притежавам малката книжка „Съвети за живота- Озарение”, 
в която пише: 

„Всеки човек има избор, чрез избора, който прави се изпитва”; „Всеки 
човек идва на този свят със съдбата си. На всеки по нещо му се пада – и от 
хубавото ,и от лошото.”

Завършвам със завета на Ванга: Бъдете добри!  Злото се побеждава 
само с добро!

Мариана Вълева

Станислав, познат по-скоро като 
Слави,  се ражда с проблеми в 
зрението.  Расте и укрепва,  успява 
да завърши средно образование. За 
съжаление, миналата година извър-
шената операция не дава резултат 
и 26-годишния мъж почти напълно 
губи зрението си. Сега вижда само 
откъслечно светлини. Разказва за 
изпитанието  спокойно, без притес-
нение. Лицето му се озарява когато 
трябва да включи в разговора своя 
неизменен приятел кучето-водач 
Дея. От август  тази  година те са 
едно цяло.  Слави кандидатствал във 
фондацията „Очи на четири лапи” и 
неочаквано за самия него е одобрен 
много бързо, поканен в София  да 
изкара задължителния курс на обу-
чение и опознаване. Веднага след 
това в Стралджа пристига и главния 
инструктор на училището Мартина, 
изработени са маршрутите, направена 
е проверката. За да се убедят всички 
много скоро , че Дея  и Слави като 
че ли винаги са били заедно.  „Още 
при първата среща усетих, че това 
животно е създадено за мен!” Полу-
чил  Дея  на символичната цена от  
1 лв., стопанинът й се хвали  , че тя 
има лична карта, задграничен паспорт 

Ñúðöå, êîåòî âèæäà ïî-äîáðå îò î÷èòå
Ще ги срещнете по улиците на Стралджа. 

Винаги двамата, в тиха разговорка помежду си, 
с кратки изречения, с жестове на обич и пълно 
разбирателство. Незрящият  Станислав  и кучето. 
Два образа, които разминаваме тихо, но и някак 
притеснително с молбата дано не се случва и на 
нас.  Но никой не може да избира съдбата си…

и… цял кашон с 
любими играчки. 
„Дея  ми подари 
обичта си, оказа 
се, че си пасваме 
чудесно и можем 
да си бъдем по-
лезни!”, разказва Слави  галейки 
топло бялата козина на четириногия 
си спътник. „Падна ми се най-до-
брото куче!” усмихва се  той , за да 
допълни обяснението , че  изпълнява  
точно всички инструкции за хранене 
и грижи на кучето. Макар че Дея 
обича да се поглезва, той не позво-
лява големи волности, не толерира 
разсейване.”За да бъда спокоен с нея 
трябва всяка заповед да е достатъчно 
категорична. Доверил съм живота си и 
зная, че тя никога няма да ме предаде 
или изостави!”, продължава  младия 
мъж. Липсата на зрение той не при-
ема като страдание , а по-скоро като 
изпитание. Но като  се замисли повече 
добавя:”Може да се нарече и дар, за-
щото слепотата ми дава възможност 
за нови чувства, нови усещания!”…

Със сигурност Слави е човек който 
умее да  отсява доброто от злото, исти-
ната от лъжата. Така както различава 
светлината от сенките  усеща безпо-

грешно щастието и страданието, вяра-
та и отчаянието, любовта и омразата. 
Неговото любимо място за разходки 
денем е парк „Младост”, където уса-
мотени с лабрадора, се наслаждават на 
есенните слънчеви лъчи и мислите за 
бъдещето дават увереност, че животът 
може да бъде красив и добър стига да 
искаш сам да го направиш такъв.   А 
Слави кандидатства за второ ниво на 
специална компютърна подготовка за 
незрящи  в Пловдив, планира да  пови-
ши образованието си, да се реализира, 
да помага и на други хора като него. 
Скромно споделя инициативата си 
за набиране на средства в помощ на 
училището за кучета-водачи. Щастлив 
е , че има хора които го подкрепят и 
дават своята лепта. Сърцето  на Слави  
вижда всичко по-добре от очите. И е 
винаги  отворено за добрини!

 Всички желаещи да го подкрепят 
могат да  потърсят Слави  на тел. 
0894947071.
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Ñòðàëäæà ñå ïîêëîíè ïðåä 
ïàìåòòà íà Íèêîëàé Ïåòåâ
С уважение и преклоне-

ние пред народния пред-
ставител, председателя на 
СБП, талантливия творец, 
човекът и приятеля Нико-
лай Петев , в минута мъл-
чание и сведени глави ос-
танаха представителите на 
община Стралджа  в зала 
„София”  на поклонението 
пред тленните останки на 

починалия.
Иван Иванов, зам.об-

ластен управител, не можа 
да сдържи сълзите си  от 
загубата  на човека, с който 
се сприятелиха по време 
на предизборните прояви 
в областта. Мария Толева, 
зам.кмет и председател 
на ОбС на БСП, поднесе 
съболезнователни писма 

на семейството  от името 
на кмета Митко Андонов 
и общинското ръководство 
на партията. Поставени 
бяха венци от   кмета 
Митко Андонов  и ОбС 
на БСП. „Отиде си един 
прекрасен човек, един на-
роден представител, кой-
то имаше голямо сърце 
за болките на хората от 

нашия край  и готовност 
да помага, за да стане 
животът по-приятен, отиде 
си един талантлив тво-
рец, който ни учеше да 
бъдем добри, да обичаме 
България и да я пазим, 
отиде си един голям бъл-
гарин…Дълбоко скърбим 
за него!”, изрази мъката на 
стралджанци г-жа Толева.

   До Съюза на българските писатели
   Гр. С о ф и я

   До Народното събрание
   Председател

   До семейството на Николай Петев

Ние, жителите на Стралджа и общината, с  дълбока 
скръб приехме вестта за кончината на Николай Петев, 
председателя на СБП, народния представител от граж-
данската квота на Ямболски многомандатен район,  
творецът, човекът и приятеля, когото уважавахме и 
обичахме.

В днешния тъжен ден си спомняме за онези при-
ятни мигове  от гостуването му при нас, разговорите, 
плановете които чертаехме за бъдещето на града и 
общината, болката, която споделяхме за развитието на 
нашата родина. Николай Петев ни даваше силни, ярки 
и максимално добри примери за родолюбие. Този човек 
с  удивителна дарба на разказвач ни увличаше в своите 
теми: за  чистотата на българския език,  за нравствените 
добродетели на българина, за необходимостта от уваже-
ние  и разбиране към болките на ближния, за изчезващите 
духовни ценности, за справедливостта, която ни липсва, 
за надеждата, която би трябвало да крепи живота ни…

Николай Петев зареди всички присъстващи на ли-
тературната среща с него с много сила, превърна я в 
един празник на духовността. Няма да забравим с колко 
нежност и трогателно вълнение Николай  ни четеше 
своите  есета „Първия трамвай” и „Многоточието”, а 
ние слушахме замрели с очакването  за нови и нови 
красиви и силни думи… Как да забравим удоволствието с 
което той водеше разговора за необходимостта от новата 
бяла лястовица на България? Как да забравим неговите 
послания за доброта? И онази мъжка категоричност с 
която казваше,  че „този свят трябва да се промени!” 
Колко топло и сърдечно приемаше той нашите споделени 
мечти, с какво усърдие помагаше те да се сбъднат и как 
отправяше своята готовност  към местните творци да им 
осигури посещение на представление в народния театър: 
„На балкона, защото заслужавате!”, казваше той  и ние 
знаехме, че е готов да бъдем заедно там, в столицата, 
където можем да съпреживеем незабравими мигове от 
среща с духовността. 

По време на малкото ни срещи успяхме да се запозна-
ем с една малка част от неговото творчество, но и това 
беше достатъчно да разберем богатството на духа му, 
широтата на сърцето, добрината, отзивчивостта, готов-
ността да помага. Следата ,която оставя за нас Николай 
Петев е ярка и трайна. Ще го запомним с добро.

За всички нас Николай Петев остава  човекът, когото 
обичаме и уважаваме, творецът от който се възхищаваме, 
приятелят на когото вярвахме. Ако има друг свят то със 
сигурност Николай ще продължи да твори и там, ще ни 
помага да променим този свят, ще ни подсказва реше-
нията, които трябва да вземем, за да живеем по-добре 
и да се чувстваме щастливи.

С топло съчувствие отправям своите дълбоки събо-
лезнования към всички вас.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА НИКОЛАЙ!

МИТКО АНДОНОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА  СТРАЛДЖА  

„Приехме като мил жест от негова страна да стане 
жител на Стралджа, за да бъде полезен. Приехме с радост 
литературната среща с Николай , която за нас беше една 
духовна изненада. Тези, които притежават поне една 
негова книга се считат за щастливци. Не може човек 
прочел неговите трогателни „17 есета против този свят” 

да остане безразличен към автора. Не може да си чул 
как Николай говори за България, за българския език, за 
българската духовност и да забравиш тази искреност, 
вълнуващата любов и вярност пред род и родина. Това 
са житейски уроци, които се помнят цял живот. Тежко 
на тази страна която няма такива личности като Нико-
лай Петев! Като народен представител от „Коалиция за 
България” от Ямболския район той ратуваше за промя-
ната на нашия край и се опитваше всячески да помогне 
това да се случи. Остави ни прекрасни примери как да 
живеем и как да работим в ползу роду. Ще ги следваме 
и ще помним!”

ОбС на БСП - Стралджа

До последния си дъх той беше активен общественик и 
председател на СБП.Известен критик и писател Николай 
Петев остави дълбока следа в българската литературна 

нива. От нейната плодородна пръст ще поникнат нови 
творци, които никога няма да го забравят. А ние, неговите 
събратя, другари и приятели, ще го пазим завинаги в 
сърцата си като светъл пример на служене пред Майка 
България. Почивай в мир, Николай! Бог да прости не-
спокойната ти душа!

ЯНКО СТЕФОВ, Войника

Познавах лично председателя на ДБП, нещо повече, 
усещах го като духовен роднина. Много мъдрост, за 
съжаление, ще потъне в земята. Неговите книги, обаче, 
остават.Пишеше, за да поправи вкуса на обществото и 
успяваше. Беше щипката сол. Хигиенично е да го четем. 
За литературата и културата той остава жив. Светли 
му небеса! От днес ще пише не върху хартия , а върху 
облаците.

ЯНКО СТОЯНОВ, Стралджа

Военната история на Бълга-
рия е изключителна. Славата, 
с която българският войник се 
окъпва след Освобождението е 
достойна за преклонение. Едни 
от най – славните и героични по-
беди са през  Балканската война. 

С гордост може да заявим, 
че стотици стралджанци са част 
от тази военна история. Благо-
дарение на стратегическото си 
положение Стралджа е вклю-
чена в плановете на военното 
командване при подготовката и 
по време на Балканската война. 
За това от 17 септември до 5 
октомври  1912 година щабът 
на Трета армия начело със 
своя командир генерал-майор 
Радко Димитриев е настанен в 
Стралджа, вместо в Ямбол. Тук 
войниците получават вестта за 
обявяването на войната, което 
допринася за това още повече 
мъже от Стралджа да тръгнат 
за бойните полета. Не малка 
част от тях оставят костите си 
при епичните битки за превзе-
мането на Лозенград, Чаталджа 
и Одрин. Първата жертва във 
войната от Стралджа е редник 
Железчо Събев , загинал след 
овладяването на Лозенград. В 

битката за Чаталджа остават 
костите си – Вельо Казанджиев, 
Въльо Андонов, Паруш Желяз-
ков, Паруш Парушев, Пеньо 
Иванов, Ради Радев, Стойчо 
Стойчев, Тольо Йорджев, Тончо 
Георгиев и Янко Мирчев. При 
превземането на Одрин със 
своята храброст се проявява 
Кънчо Петров Кънев, ден след 
превземането на града той заги-
ва при село Оглу паша. Имената 
на тези мъже и на всички други 
загинали в Балканската война 
в последвалата я след това 
Междусъюзническа и Първата 
Световна Война са увековечени 
още в далечната 1921 година 
на паметника разположен в 
парк „Младост”, който е най – 
старият войнишки паметник в 
Ямболска област. Паметникът 
бе реставриран тази година и 
на него  бяха добавени имената 
на тези стралджанци, загинали в 
трите войни, които навремето са 
били пропуснати или все още са 
се водили безследно изчезнали.

За да покажем, че не сме 
забравили подвига на тези до-
стойни мъже на България и по 
повод 100 години Балканска 
война в центъра на Стралджа, 

Ñ ïðèçíàòåëíîñò êúì ãåðîèòå

по предложение на Кмета на 
община Стралджа Митко Андо-
нов и с решение на Общински 

съвет – Стралджа, на 8 ноември 
ще бъде открита мемориална 
плоча на Трета армия.
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Äîáðèòå õîðà îêîëî íàñÄîáðèòå õîðà îêîëî íàñ

Äà ïîìàãàø îçíà÷àâà Äà ïîìàãàø îçíà÷àâà 
äà áúäåø ùàñòëèâäà áúäåø ùàñòëèâ

Навън е есен. Златолиста. 
Красива със своето  многоба-
грие.  Но след нея иде зима – 
студена, мразовита. Кръговрат 
като промените и в живота на 
човека. И никой не може да го 
спре, защото така е устроен 
света. 

Винаги, обаче, край нас има 
нещо хубаво и радостно. Може 
да го открием в успехите на 
децата и внуците, в постиже-
нията на близките, в добрината 
на съседите…Достатъчно е да 
отворим душата за онова, което 
ни заобикаля. 

Ние сме съседи с една мла-
да, енергична, трудолюбива и 
коректна жена, винаги готова 
да помогне. На всеки! Това е 

Таня Димитрова. С учудваща 
амбициозност подхожда към 
решаването на всеки проблем. 
Тя е тази, която се грижи за 
родителите си, поддържа своя 
прекрасен дом, двор и градина, 
грижи се за животните, които 
отглеждат. Тя е навсякъде със 
съветите и топлината. А обичта 
й към деца и внуци е безмерна. 
Готова е да се раздаде докрай 
безрезервно, да бъде полезна. 
Сега пътят й е в направление  
Бургас и Добрич , където са 
новородените й внуци Гергана 
и Таня. Да са им честити!

Понякога се чудя от къде  
Таня намира сили и време за 
всичко. Но в нейния характер 
има желание и готовност да 

помага, а това е неоценимо и 
скъпо струващо качество. Не 
помня случай тази жена да отка-
же услуга  - било да те заведе на 
лекар, да ти купи лекарствата, 
да те подкрепи по своему. Оби-
чайно е да те настигне на пътя с 
колата и непременно да спре, за 
да те откара до дома. За нея това 
поведение е ежедневие. И не 
пречи на личните й ангажимен-
ти. Таня е внимателна, загриже-
на, с еднакво отношение и към 
новите съседи в квартала – мно-
голюдно турско семейство. Тя 
споделя с нас, съкварталците, 
радостите и тревогите, които ни 
съпътстват. Заедно с това наши 
любими теми са гледан наскоро 
интересен филм или телевизи-

онно предаване.  С възхищение 
разказва за впечатления от 
пътуванията със съпруга Геор-
ги  до красиви места. Така се 
обогатяваме взаимно и правим 
деня различен, приятен.

Таня и Георги са едно пре-
красно , щастливо и задружно 
семейство, хора, които добре  
оценяват къде се намира ис-
тинското човешко щастие – в 
готовността да помагаш, да се 
раздаваш, да правиш другите 
щастливи.

С дълбока човешка бла-
годарност към теб, Таня, за 
всичко и от всеки!

ТЯНКА ТАШКОВА  и 
съквърталци

Ðàçêàç íà åäíà áúëãàðêà – çà ïîóêà

Åäíà èñòîðèÿ, êîÿòî íå áè 
òðÿáâàëî äà å èñòèíñêà
Тя е от поколението за което да си честен, отзивчив, работ-

лив, готов да помагаш, е част от живота. Отгледала и възпитала 
деца, внуци, преминала през тежки житейски проблеми, тя носи 
мъдростта и огромното желание да бъде полезна на хората. 
Вярва, че родина и държава може и трябва да бъдат с изравнен 
знак. Само  грижата трябва да е такава, че българите да живеят 
спокойно. Споделя всичко това преди да разкаже една затрог-
ваща история. „Искам  тези, от които зависи управлението на 
страната,  да прочетат това и да работят така, че никой друг 
да не преживее подобен ужас.”, обяснява откровението си тя. 

Младият мъж, баща на две деца, шофира за пореден път 
по пътищата на България. Товарната кола трябва да транспор-
тира стока в Югоизточна България. За него пътуването у нас 
е удоволствие, радва се на красивата природа. Не е като да 
пътуваш в чужбина, където стоиш нащрек и притеснението  
те владее денонощно! Но съдбата решава да го опровергае. 
Преминавайки през гориста местност изведнъж пред него из-
качат маскирани мъже, които правят опит да го спрат. Той се 
опитва да ги избегне, но следва стрелба по гумите и колата е  
в плен. Шофьорът, едър и силен мъж,  е свален на земята и тъй 
като прави  опит да надмогне противниците си, го пребиват от 
бой. Питат го какво превозва,   жестоките удари продължават 
след което   го изоставят на пътя. С последни сили той все 
пак успява да се добере до кабината , да шофира до крайната 
спирка окървавен, омаломощен и изплашен до смърт, да предаде 
стоката и едва тогава да помисли за себе си. Спира в близко 
населено място при роднини, които му оказват помощ, грижат 
се за него няколко дни, за да се стабилизира и да пристигне 
при семейството си без да ги изплаши от състоянието си. Дни 
по-късно се налага да мине през операция, заради хематом 
в главата. Стресът си казва думата, минават месеци, мъжът 
залинява, оказва се неизлечимо болен и въпреки грижите на 
семейството, болничното лечение не дава резултат. Мъжът, 
който би трябвало да се радва на семейството, да работи, да 
бъде полезен за близките и за обществото, умира. Заедно с него 
умира и вярата на близките му, че у нас хората могат да бъдат 
спокойни за живота си. „Не би трябвало да е така!” категорична 
е моята събеседница. „Аз вярвам, че може да се направи нещо, 
за да живеем по-друг начин! Дано тези, от които зависи това, 
да прогледнат за тежката съдба на българите!”
Името и адреса на събеседницата се пазят в редакцията.

Хора и ръченици от 
Тракия  звучаха на от-
криването на българския 
ресторант „Балканика”  в 
гр.Бърно, Чехия.
Собствениците Женя и   

Иван Иванчеви, поканили 
Иван Петров, /кавал/ и 
Димитър Колев, /гайда/, 
след като наблюдавали  
изявата им  на събора в 
Копривщица. За пътува-
нето до Чехия двамата 
осигурили и участието на 
Симо Петров, акордеон. В 
Бърно талантливите музи-
канти от Зимница, Ямбол 
и Стралджа   свирили 
така сърцато и майстор-
ски, че дори тези, които 
не познавали българския 
фолклор, се хванали на 
хорото. Ресторантът със 
150 места този път успял 
да даде подслон на над 300 
български семейства, кои-
то истински се наслажда-
вали на изкуството на на-
шенци.  В допълнение  за 
настроението помогнали и 
песните на стралджанския  
народен изпълнител Симо 
Петров, който представил  
целия си репертоар. В 
групата успешно се вписал   
с изпълнение на тъпан и 
чехът Алтемир, голям при-
върженик на българската 
народна музика и самия 
той отличен танцьор. До-

Òðàêèéñêè ðèòìè â Áúðíî

макинът Иван Иванчев, 
който е ръководител на 
танцов състав в Бърно, 
поканил своите нови бъл-
гарски приятели да свирят 
и по време на една от репе-
тициите на състава. Изне-

надани младите танцьори 
, българи и чехи, свикнали 
да танцуват на музика от 
записи, бурно изразили ра-
достта от „живата” музика. 
Доволен от  представянето 
на българския оркестър  

Иван  Иванчев осигурил 
като подарък за момчетата  
разходка в столицата Пра-
га. Не пропуснал да отбе-
лежи, че прави планове за 
активно сътрудничество и 
занапред.

За мен „Краят на све-
та” започва от вълшебния 
Мелник(поне засега).

Слънцето отваря очи и 
ме поздравява. Казвам му 
„добро утро” от чардака на 
сгушения сред червените 
пясъчници хотел, в сър-
цето на най-малкия град в 
България-Мелник. Малък 
по размери, голям по дух, 
възрожденския град е съх-
ранил времето в себе си, 
все едно то е спряло преди 
много, много лета.

Навремето затвор, сега 
преустроен на малък се-
меен хотел „Узунова къща” 
посреща гостите на град. 
Всичко тук разказва заб-
равени истории от минало 
време: масивната дървена 
порта, калдъръма, чешмата 
на двора с ледено- студена 
бистра вода, скърцащото 
дюшеме, старата лозница, 
дори стопанката  се държи 
като заптие. Господари тук 

са пясъчните хълмове.), 
през които си проправят 
път жарките лъчи на слън-
цето….въздух тук почти 
няма.

„Мелнишките пирамиди 
са природни феномени, 
природна забележителност 
от 1960 година. Могат да 
се видят около Мелник и 
недалеч от него - при с. 
Кърланово те достигат ви-
сочина до 100 метра. Скал-
ните образувания (земни 
пирамиди) наподобяват 
пирамиди, кули, островър-
хи била и др. Образували 
са се от ерозия, дъждове, 
изветряне.”

Стръмна каменна улич-
ка ме отвежда до изградена 
през 1754 година,  най-го-
лямата и представителна 
възрожденска къща в Бъл-
гария – „Кордопуловата 
къща”(само гостната стая 
има 24 прозореца с вене-
циански стъклописи). В 

приземието се забелязва 
огромна винарска изба, 
която е вкопана в пясъч-
ника. 

Дегустацията на вино 
е безплатна -гъсто, тъмно 
червено и ароматно е мел-
нишкото вино, еликсир за 
душата.

„Широка мелнишка лоза, 
известна още като Мелник, 
е червен, къснозреещ сорт 
грозде, отглеждан само в 
Югозападна България (в 
Долината на река Струма), 
където климатът е преход-
но средиземноморски със 
средна годишна валежна 
сума около 670 мм. Гроздо-
берът обикновено започва 
през първата половина на 
октомври. Произвеждат 
силни, танинести вина, 
подходящи за средно от-
лежаване.”

Възрожденски къщи, 
калдъръмени улуци, пясъч-
ни кули, палещо слънце, 

множество 
магазинче-
та за суве-
нири, част-
ни семейни 
хотелчета 
и винарски 
изби, гос-
т и л н и ц и , 
м е х а н и , 
го стопри -
емни  до -
м а к и н и , 
м е л н и ш -
ко  вино , 
аромат  на 
т о к у - щ о 
и з п е ч е н а 
наденица , 
това е Мел-
ник. Древен 
град, имало 
е 77 църк-
ви. Тук чо-
век говори с 
Бога е казала  Ванга.

Яне  Санд ан с ки  е 
казал:„Да живееш -значи 

да се бориш: робът за 
свобода, свободният- за 
съвършенство”.

Мариана Вълева

Ñ àðîìàò íà âèíî 
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íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

Ñðåùè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÑðåùè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Â òèøèíàòà íà ãîëåìèòå 
áúëãàðñêè ÿçîâèðè

Една рубрика 
на Надя Жечева

Дребен, много дребен е чо-
векът  на фона на грандиозното 
хидросъоръжение  яз „Коприн-
ка”. Дребни са мислите му за 
задължително забогатяване, 
дребни са желанията му за бла-
гополучие. Край яз.”Копринка”, 
построен с удивително усърден 
бригадирски труд, величествено 

се издига паметник на Георги 
Димитров. Обърнат на изток 
мотолитния каменен образ като 
че ли съсредоточено и тревожно 
наблюдава красотата и богат-
ството на българската земя. А 
язовирът зад него  е другият 
български паметник, който 
никой не бива да подминава. За 
да се увери в силата на екипния 
труд и възможностите  на един 

народ да изгради сам своя по-
добър живот. Характеристиките 
на обекта са впечатляващи: 
водосборна площ повече от 860 
кв.км, дължина над 20 км, висо-
чина на яз.стена 44 м, мощност 
на ВЕЦ-а – 17 мил. Квч. Днес 
язовирът е любимо място за 
посещение на мнозина. Глед-
ката от стената е вълшебна, 
водата бъка от риба, природата 
е красива, тишината наоколо  
те кара да забравиш шумния 
делник и проблемите, да се 
разтовариш и в същото време 
да си дадеш сметка колко бо-
гата страна е България. Моята, 
нашата България!

   Не много далече  има 
още един язовир „Жребчево”. 
Много по-малък, но уника-

лен само заради един факт. 
Единствено тук човек може 
да види т.н. „потопена църк-
ва”. През лятото постройката 
е извън водата, но пролетно 
време полуразрушената сграда 
тъжно стърчи  над огледална-
та повърхност. И напомня за 
съществуването на малкото 
с. Запалня и за неговия храм 
„Св.Иван Рилски”. По-наблю-
дателните откриват недалеч от 
църквата и остатъци – кръ-
стове от старото гробище на 
селото. Стърчат в пущинака, 
разкривени и жалки, и в съ-
щото време – страшни. За 
да напомнят, че каквото и да 
правим за настоящето, не бива 
да забравяме миналото. То е 
нашето минало, на България.

Младостта, талантът и вдъх-
новението отново си дават среща 
в стралджанския храм на духо-
вността.

  За поредна година НЧ „Про-
света – 1892” отвори врати за 
началото на новия творчески сезон 
2013 – 2014.

  По решение на Читалищ-
ното настоятелство талантите на 
Стралджа ще могат да изявят себе 
си, удовлетворят творческите си 
способности и да зарадват пуб-
ликата на града ни чрез участието 
си в многобройни и разнообразни 
любителски формации:

Художествена самодейност /
групи и кратко описание/

ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
1. ФА”ВЪЖИЧКИ” – пет тан-

цови формации в различни въз-
растови групи:

• 7-8 години
• 8-10 години
• 11-14 години
• 14 – 18 години
• Над 20 години
2. Кукерска група / в рамките на 

традиционно определения период/

Жените от Тамарино се 
включиха н тържествата 
посветени на Празника 
на Стралджа 8 ноември  с 
една интересна изложба 
на ръчно плетиво. Орга-
низирани от читалището 
и кметството  най-добрите 
плетачки на една и две 
куки представиха своите 
плетива пред журито и  
жителите на селото. „Же-
ланието ни е да обърнем 
внимание върху сръчност-
та на българката, уменията 
й да твори красота. И в 
същото време – да съхра-

ним една народна традиция 
за изработка на плетено 
облекло”, обяснява Стойка 
Маринова, председател на 
читалищното настоятел-
ство.  Да разгледа излож-
бата в Тамарино пристигна 
и зам.-кметът на общи-
ната Мария Толева, която 
поздрави участниците и 
организаторите от името 
на кмета Митко Андонов 
заедно с пожеланието да 
продължават така усърдно 
да поддържат местните 
традиции.  След аноним-
на оценка журито в със-

тав Тина Димова, Иванка 
Пенчева и Иванка Динева 
определи и класирането. За 
най-добър майстор на пле-
тивото единодушно бе из-
брана Елка  Христова. След 
нея се наредиха  Недялка 
Господинова, Иванка Ней-
чева, Иванка Ганева, Евге-
ния Господинова. „Всич-
ки участници заслужават 
похвали!”,категорична е 
Тина Димова, председател 
на журито. Класирането 
все пак има за цел да опре-
дели кои от моделите са с 
най-висока сложност на из-

пълнение и оригиналност.  
Плетачките поясниха, че 
при изработка на издели-
ята се ръководят най-вече 
от традициите, но умело 
вплитат и нови, модерни 
мотиви. Някой от жените 
използват и възможностите 
на Интернет, за да обогатят 
уменията си.

Изложбата е подредена 
във фоайето на читалището 
в Тамарино заедно с посто-
янните битови експонати  - 
престилки и тъкани черги, 
торби и възглавници, коби-
лици, вретена, паламарки.  

Íà÷àëî íà íîâèÿ òâîð÷åñêè ñåçîí 
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МУЗИКАЛНО 
ИЗКУСТВО

1.Вокално пеене
2.Детски певчески 

хор
3. Школа по пиано 

/в рамките на Студио 
„Белканто/

4. Камерен жен-
ски хор

ТЕАТРАЛНО ИЗ-
КУСТВО

1. Младежка формация „Сло-
во”

2.Театрален състав за въз-
растни/Театрална работилница 
„Мелпомена/

ДРУГИ 
1.Клуб”Млад приятел на кни-

гата”-/функционира към библиоте-
ката за деца – 7-15 години/

2. Курсове за начални ком-
пютърни и интернет умения /
безплатни/

Залите за репетиции вече жу-
жат от весела глъч и  смях . 
Под ръководството на своите 
ръководители самодейците градят 
амбициозни творчески планове, 
за да пресътворяват миналото и 
изграждат бъдещето – своето и  
на поколенията след тях. 

Защото реалната среща с бъ-
дещето на Стралджа можете да 
осъществите тук и сега  в репе-
тиционните зали на НЧ „Просвета 
1892” и да изпитате дълбоко 
удовлетворяващото чувство на 
оптимизъм за идното.  

Виолета Андонова

Ìàéñòîðñòâî íà äâå êóêè


