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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ
 ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА: 0885802738

ñòð, 6ñòð, 6

 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!

ñòð. 2ñòð. 2

ñòð. 3ñòð. 3

ñòð. 4ñòð. 4

Кметът  на  община 
Стралджа Митко Ан-
донов присъства на 

откриването за движение на 
15-километровия участък от 
автомагистрала „Тракия” от 

Ìàãèñòðàëàòà Ìàãèñòðàëàòà 
ñòèãíà äî Çèìíèöàñòèãíà äî Çèìíèöà

Ямбол до Зимница.
Това е първата част от Лот 4 

на автомагистралата, като пу-
сковият срок по план на целия 
Лот от Ямбол до Карнобат, е 
февруари догодина.

„Надявам се срокът да бъде 
спазен, тъй като в момента 
движението през Зимница и до 
Лозенец е изключително на-
товарено”, каза кметът Митко 
Андонов. Срокът обаче едва ли 
ще бъде спазен, тъй като пола-
гането на асфалт през зимните 
месеци, при ниски температури 
и сняг е невъзможно. Реалис-

тичните прогнози за открива-
нето на магистралата са април 
- май следващата година. Това 
забавяне, все пак е поносимо, 
тъй като през летните месеци 
на 2013 година задръстванията 
около Петолъчката и киломе-
тричните колони от автомобили 
и камиони на пътя за Карнобат  
ще останат в историята.

Ñòðàëäæàíöè 
â ïîäêðåïà íà 
êàíàëèçàöèÿòà

Áîæèäàð Íèõîðëèåâ,  ÂÍÄ Íà÷àëíèê 
ÐÓ”Ïîëèöèÿ” Ñòðàëäæà

Ïðåñòúïíîñòòà Ïðåñòúïíîñòòà 
íàìàëÿâà, íàìàëÿâà, 
ðàçêðèâàåìîñòòà ðàçêðèâàåìîñòòà 
ñå óâåëè÷àâàñå óâåëè÷àâà

Ñëúíöåòî  
ïðåïúíà 
ñëúí÷îãëåäà

Åêñêóðçèÿ â Òðÿâíà ïðîìåíÿ íàâèöèòå â ñòðàëäæàíñêîÅêñêóðçèÿ â Òðÿâíà ïðîìåíÿ íàâèöèòå â ñòðàëäæàíñêî
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ТЕЛ. 0897216413 
продава едноетажна къща и двор 

850 кв.м в Стралджа, ул."Мати Ру-
бенова" 31

ТЕЛ. 0888943476 ИЛИ 04761/ 55-38 
продава едноетажна къща  с 1,2 

дка дворно място и допълнителни 
постройки в Стралджа. Цена по спо-
разумение

ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейнос-

ти по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988
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Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стралджа
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се
приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

 ÑÒÀÐÒ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÍÎ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ Â ÑÒÐÀËÄÆÀ
Новоназначените 33 работници и служители в Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство – Община 

Стралджа днес получиха договорите си за назначение на работа. В изпълнение на проекта „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа” те ще работят през следващите 11 месеца. С тези назначения  
заетите по програми в общината вече надхвърлят 400.

Поздравявайки  колектива Иван Иванов, зам.кмет на общината, изрази увереността , че избраните специалисти 
в новото звено ще стартират дейността си с мотивацията да докажат необходимостта и значението на социалното 
предприятие. Г-н Иванов представи и ръководителя  инж. Стефан Гашев, обърна внимание върху спазване дис-
циплината и правилника на предприятието, стриктно спазване на задълженията. Завършен е ремонта на базата за 
обслужващия персонал по проекта, в процес на довършване е и административната сграда в Южен парк, където ще 
бъде работното място на назначените.  Вече приключи и обучението за работническия персонал и предприятието 
влиза в активна работна фаза.

Според г-н Иванов дейността на Социалното предприятие е атестат за работата, както на екипа по проекта, така 
и на общината. 

ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ ÒÐÓÄÎÂÀÒÀ ÄÅÉÍÎÑÒ
Назначените  работници и служители в Социалното предприятие за озеленяване и благоустройство –Община 

Стралджа започнаха трудовата си дейност. След първата среща на колектива и запознаването екипът  по проекта  
организира и първото посещение на обекта в Южен парк. Влизайки в работен ритъм назначените озеленители  участ-
ваха в разчистването на терена  и подготовка на помещенията за настаняване.

ÒÐÈÄÍÅÂÍÎ ÌÎÒÈÂÀÖÈÎÍÍÎ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ
На 22 август започна  тридневното мотивационно обучение на работниците по проекта „Социално предприятие 

за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа”. Новоназначените се обучават от фирма „Берета трейдинг” 
с която  е сключен договорът.  В първия ден лекторът обърна внимание на мотивацията като движеща сила, даде 
първите съвети за овладяване техниката на мотивацията. Разговорът продължи с обсъждане мотивационите фактори 
на удовлетвореността, източници на  неудовлетвореност, фактори, които задържат хората на едно работно място. 
Обърнато беше внимание върху състоянието и поддържането на работното място, което също създава удовлетворе-
ност от работата.

Обучението ще продължи и през следващите два дни.

Ñòðàëäæàíöè â ïîäêðåïà 
íà êàíàëèçàöèÿòà

Във връзка с кандидат-
стване на Община Стралджа 
с проект по Оперативна про-
грама „Околна среда” Интег-
риран инвестиционен про-
ект за изграждане на ПСОВ/
пречиствателна станция за 
отпадни води/, разделна кана-
лизация и водопроводна мре-
жа в гр.Стралджа”, кметът на 
общината Митко Андонов със 
своя заповед назначи 6 групи 
общински служители, които 
обикалят кварталите на града 

за уведомяване населението и подготовка за  предстоящата инвестиция. 
Всеки от собствениците на имоти декларира съгласието си  за монтиране 
на необходимите съоръжения  – шахта 2м3 с обемна помпа и табло за 
управление.  Получава информация, че съоръженията , като неразделна 
част от проекта, ще се монтират при спазване  изискванията за отстояние 
и на точно определено от собственика място. Грижа на стопаните ще бъде 
единствено  осигуряване на ел.захранване на съоръжението  чрез включване 
към електроинсталацията на имота, което е в рамките на 9,5 квтч или 1-2 
лв. на месец за 6-членно семейство. Общината за своя сметка извършва 
монтирането на помпените съоръжения и прикачването им към уличната 
канализация, след което тези съоръжения стават нейна собственост. 

Свършената до момента работа от групите  доказва съпричастността  
и одобрението  на гражданите  на мащабния проект, чието изпълнение 
е отколешна мечта на всички. Проектът, който общината ще изпълнява, 
е единствен  у нас. Той е  проверен в такива страни като  Германия, Ав-
стрия, Чехия, САЩ. Напорната канализация, която  общината желае да 
приложи не се влияе от равнинния терен, високото ниво на подпочвените 
води и отговаря на съвременните изисквания за   канализации на населе-
ни места като Стралджа. Тези от собствениците, които по една или друга 
причина не успеят да се включат сега в този проект, по-късно ще трябва 
със собствени средства в размер на около 7 хил.лв. да изградят в имота 
си  такова съоръжение.

    Съгласно европейските директиви за канализации след 2014 г. ще 
бъде забранено използването на попивни ями, събирателни резервоари и 
директно заустване в дерето на битово-отпадни води, което на практика 
означава, че Община Стралджа се вписва навреме в изграждането на 
напорната канализация, за да може градът да разполага с модерноa и 
адекватнa на условията и времето  канализационна мрежа.

ÁÐÀÂÎ!
Бих искала, чрез страниците на в.”Стралджански вести” да изразя общата 

благодарност на хората от моя квартал към работниците, които в тези горещи 
дни почистват  улиците в града. Не зная по какви програми или проекти работят, 
не познавам ръководителите им, но това което виждаме  заслужава похвала. 
Групата се появява в различни части на града рано сутрин и в рамките на работ-
ния ден свършва много полезна работа. Тревите край бордюрите са почистени, 
събрания боклук е изнесен. 

Приятно е да знаеш, че общината има грижата не само за центъра, но и за 
останалите квартали.

Благодаря на всички от които зависи  поддържането на чистотата и красотата 
на Стралджа. Благодаря на реалните изпълнители, които си вършат работата 
отговорно. Браво!

 От името на жителите на V квартал, МИНКА БАЛТОВА, Стралджа

На работно заседание на 13 
август кметове и кметски на-
местници от община Стралджа  
получиха новите документи по 
ГРАО,  които влязоха в сила  от 
средата на месец август.     Още 
през юни  общината  се погри-
жи всяко кметство да стане 
притежател на новите наредби 
за издаване на документи от 
регистрите на населението и 
работа с актовете по гражданско 
състояние   , за да имат време 
кметовете и кметските наме-
стници да се запознаят с тях.

Атанаска Христова, секретар на 
общината лично връчи образците на 
присъстващите като прибави кон-
кретни указания за попълването им. 
В списъка  на новите формуляри  са 
удостоверение за идентичност на 
лице с различни имена, адресна кар-

ÏÐÚÑÊÀÍÅ!
В изпълнение на Наредба 15/2004г. за опезване на пчелите и пчелните 

семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, де-
зивфекционни и дезинсекционни дейности, ЕТ”Тодор Стайков” „Агротабак” 
„Агроекоенерго” съобщава, че от 20.08. до 5.09. 2012г. в часовете от 8 до 17 
ще извърши третиране на тютюневи насаждения с препарата БГ 58 вазтак. 
Третирането е срещу вредител въшка и ще се извърши в местностите Долни 
лозя, Кресна трънка, Геника, Екюзик, Зимничански път, Лудница.

Да се вземат мерки за опазване на хора и животни!

ТЕЛ. 04761/ 57 – 19 
Димка Тенева, ул. Димчо Русев 22 Стралджа  ДАВА ПОД НАЕМ ЕДНОС-

ТАЕН АПАРТАМЕНТ В СЛИВЕН.

Ïîäãîòîâêà çà ðàáîòà ñ 
íîâèòå äîêóìåíòè ïî ÃÐÀÎ

та, удостоверение за настоящ адрес, 
за промени на настоящия адрес, за 
липса на съставен акт за гражданско 
състояние, за семейно положение 
и др. Нови са и удостоверенията за 
родени от майката деца, за вписване в 
регистъра на населението, както и така 
търсеното напоследък удостоверение 

за наследници. Г-жа Христова 
обърна внимание  на условията 
за попълване на всеки документ, 
основанието за издаването му,  
както и  на заявяването на ус-
лугите с посочване на желания 
срок за изпълнение, което пък 
определя и таксата. 

По решение на ОбС в община 
Стралджа действат  4 вида услуги 
–обикновена, бърза, експресна и 
незабавна. Цената на издаването 
на документите  по ГРАО варира 
от 5 до 20 лв. според избрания 
от заявителя срок за изпълнение. 

Най-често използваната по селата 
услуга е обикновената, но клиенти от 
по-големите градове, които не желаят 
да чакат регламентираните 4 дни, са 
склонни да предпочетат по-скъпите 
услуги, което им спестява време и  
средства.  



3 ÈÍÒÐÂÞ

ПРОДАВА  СЕ ! ! !
- къща с 2 дка дворно място в 

Стралджа
- BMV  518 І бензин-газ

КОНТАКТИ: 0893-82-82-99

ТЕЛ: 0885 150  768
 продава къща с двор на ул. ”Обо-

рище” 1, цена – по споразумение

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

Áîæèäàð Íèõîðëèåâ,  ÂÍÄ 
Íà÷àëíèê ÐÓ”Ïîëèöèÿ” Ñòðàëäæà

Ïðåñòúïíîñòòà íàìàëÿâà, Ïðåñòúïíîñòòà íàìàëÿâà, 
ðàçêðèâàåìîñòòà ñå óâåëè÷àâàðàçêðèâàåìîñòòà ñå óâåëè÷àâà

- Г-н Нихорлиев, съвсем скоро 
екип на РУ”Полиция” Стралджа 
се справи  с разкриване извър-
шителите на грозно убийство. 
Каква е оценката за работата 
на Вашите служители?

- Не съм максималист, но оби-
чам  всички служители от упра-
влението   да даваме най-доброто 
в работата си. Случаят с убий-
ството на язовира край Правдино 
е показателен. След сигнала по 
разпореждане на Директора на 
ОД МВР- Ямбол беше сформиран  
екип с участието на служители от 
РУ”Полиция” -Стралджа и сектор 
„Противодействие на криминал-
ната престъпност” при ОД МВР 
Ямбол, който работи целенасочено 
и координираше всички издирва-
телни дейности. При активната 
работа в района на местопрестъп-
лението  бяха установени следите 
и обстоятелствата свързани с 
престъпното  деяние и насоки 
към евентуалните извършители. 
В резултат на проведените мно-
жество оперативно-издирвателни  
мероприятия стигнахме  до са-
моличността  на заподозряните. 
Установено беше, че са жители 
на Карнобат като единия е арен-
датор на язовира.  Задържахме 
двамата мъже за чиято  престъпна 
дейност в хода на разследването 
бяха иззети веществени доказа-

телства. Делото вече е във Военна 
прокуратура, тъй като единия от 
извършителите на жестокото пре-
стъпление е военнослужещ. Заед-
но с благодарността към всички, 
които работиха за разкриване на 
убийството бих искал да спомена 
още един факт. Самите  ние, като 
полицаи, бяхме потресени  от  
жестокостта и бруталността на 
деянието на убийството- със сопи, 
като че ли са убивали животно. 
Възмутително е и това, че в „ком-
панията” е имало и жени, които не 
са реагирали! Представяте ли си 
каква безчувственост? Та ние сме 
в 21 век, очакванията от хомосапи-
енс са той да се проявява  като ми-
слещо същество, което проявява 
разбиране, съчувствие. Полицаи 
сме, корави хора, сблъскваме се 
с всякакви ситуации, но бяхме 
ужасени  от това, което видяхме!

-  Наскоро представихте 
Вашия отчет за работата на 
управлението през първите 6 
месеца на годината. Каква е 
равносметката?

- Доволен съм.  Отчетът съдър-
жа два основни факта. Потвърж-
дават се тенденции. През периода 
януари-юни  регистрираните прес-
тъпления бележат спад с 44,93%. 
В края на миналата година той е 
бил със 17,34%. Разкриваемостта 
на престъпленията  за 2011 г. е 
била 53%, сега отчитаме - 59%.  
Красноречиво доказателство за 
добрата работа на РУ”Полиция” 
Стралджа.

- Ако трябва да анализирате 
по-подробно това, от къде ще 
започнете?

- Разбира се от кражбите, които 
най-много вълнуват населението 
в общината. Сред криминалните 
деяния  кражбите заемат 68% от 
всички престъпления на нашата 
територия. За първите три месе-

ца на 2012г. имаме регистрирани 
52 бр. при 107 за същия период 
на миналата година. Виждате, 
че разликата е огромна. Всичко 
това е плод на много труд. Голямо 
значение има все по-нарастващата 
роля на превенцията. Важно е ви-
димото присъствие на полицаите 
на обществени места. През този 
период са   проведени 19 специа-
лизирани полицейски операции с 
основна задача опазване имуще-
ството на гражданите, контрол 
над пътните превозни средства. 
Искам да допълня, че 99 % от 
кражбите  са с битов характер. 
Краде се най-често черни и цветни 
метали, покъщнина, домашни жи-
вотни. Обект на посегателствата 
продължават да бъдат безстопан-
ствените къщи. Извършителите на 
престъпленията от този характер 
са лица самоопределящи се като 
роми. Ако отчитаме по-добри ре-
зултати , то значение има и това, 
че голяма част от  това население 
е ангажирано с работа през летния 
период. От споменатите 52 кражби 
сме разкрили 30, което е равно на 
58%.,  /тук не влизат разкритите 
кражби от минали периоди, които 
са 13 бр./ Миналата година този 
процент е бил 44%.

- По това време стопаните 
реагират болезнено на кражби  
по полето. Как действате за 
опазване на реколтата?

- Летният период се определя 
като активен по отношение на 
посегателствата над селскосто-
панска продукция. Затова нашето 
внимание към този проблем е 
доста засилено. Вече две години 
поред в началото на лятото орга-
низираме съвместни срещи  със 
земеделските стопани  в Зимница- 
там  земеделието е най-активно. 
Опитът вече показва и доказва, 
че  добрите резултати са плод на 
съвместната работа. Обходите по 
землищата, контактите с полската 
охрана, постоянните контролира-
щи функции, проверките всяка 

вечер – с това се измерва рабо-
тата ни, а резултатите показват, 
че сме на прав път. Това лято не 
са допуснати масови набези на 
роми,/  такива примери имаше в 
предходните години/, няма унищо-
жена или открадната продукция. 
Респектът е налице, превенцията 
изигра ролята си.

- Ключов момент във Ваша-
та работа е безопасността на 
движението.

- Това е много сериозна тема. 
Мога да твърдя, че при нас без-
опасността на движението не е 
проблем, но предизвиква голяма 
ангажираност на хора. В летния 
сезон потока от автомобили  от  и 
към морето е огромен. Това стана 
причина гл.секретар на МВР и 
директора на ОД МВР да изготвят  
специални планове за обслуж-
ване на пътната мрежа, взети са 
всички мерки за обезпечаване на 

конфликтните точки на обслужва-
ната територия. Основно нашето 
внимание е насочено към гл.път 
І-6 София-Бургас и по І-7 през 
Зимница за Лесово. Да, трафика 
е огромен, образуват се и колони. 
Особено в почивните дни. В пико-
вите дни нашите  полицаи работят 
на двусменен режим от 06 до 22 
ч. Технически сме много добре 
обезпечени. Освен служителите 
от пътна полиция използваме и 
двама младши полицейски ин-
спектори с  мотоциклети, които 
реагират много бързо  и ликвиди-
рат всякакви усложнения по пътя. 
Смея да твърдя, че нарушенията в 
тези райони са видимо по-малко 
и жертви няма. Водачите са по-
дисциплинирани, все по-малко 
са нарушителите  по отношение 
на скоростта, използването на 
коланите.  Регистрираните про-
изшествия най-често са поради 
миг невнимание или неспазване 
на дистанция.  Тук  ми се иска 
да се извиня на  гражданите, 
че понякога заради ПТП се на-
лага отбиване на движението  
по обходен маршрут, най-често 
през Стралджа. Неудобството е 
видимо защото трафика е много 
сериозен. Но се опитваме такива 
отклонения да траят  най-кратко.  
Проблем в Стралджа и общината  
имаше заради липсата на знаци и 
указателни табели. Бързо отстра-
нихме този пропуск. Създадената 
съвместна група  с участието на  
РУ”Полиция” и Община Страл-
джа, обходи всички маршрути в 
града и необходимите пътни знаци 
и табели вече са поставени.  В ра-
йона на общината ангажимента е 
на АПИ . Често при използване на 
обходните маршрути се налага да  
поддържаме денонощни постове 
на определени конфликтни точки, 
отново поради липса на указа-
телни табели. Важно е водачите 
да знаят, че от около 3 месеца  в 
РУП-Стралджа  е монтирана и 
мобилна камера с радар, което има 

силен възпитателен ефект. Освен 
това с въвеждането й се ликвидира 
значението на субективния фактор 
при установяването на нарушения. 
Първите  заснети нарушители по-
лучиха електронните си фишове.  
Бих искал да се обърна с молба 
към родителите – не позволявай-
те на децата си  да управляват  
автомобили, мотопеди, ако нямат   
право на това.  За последните 
месеци  над  15 неправоспособни 
водачи са „хванати” в нарушение, 
трима от тях са невръстни деца!

- Има ли други проблеми, кои-
то създават подрастващите?

- Това са твърде познати проя-
ви – свързани със злоупотреба на 
алкохол, както в заведенията така 
и на обществени места, нелицеп-
риятни сцени, проява на агресия,  
предизвикване на  шум от силна 
музика и др.  Ние сме там, където 
се налага намесата ни. Но не бива 

да се разчита изцяло на полиция-
та. Семейството  трябва да играе 
важна и съществена роля във въз-
питанието на децата.  Не казвам 
нищо ново. Голямо значение има 
личния пример. Ако родителите са 
тези, които показват правилното 
поведение, ако гражданите спазват 
правилата, ако всяка институция  
реагира за безкомпромисно прило-
жение на закона, то тогава всичко 
отива на мястото си. И животът 
става по-приятен, по-сигурен и 
спокоен.  

- За никого не е тайна, че в 
управлението  работите при не 
много добри условия. Как успя-
вате да мотивирате хората да 
поддържат всеотдайност?

-  Вярно е, че състава на РУП 
е по-малко от определения щат, 
но всички се стараят  максимално 
добре да изпълняват задълженията 
си. Често се случва  почти дено-
нощно да сме на работа, не е тайна 
, че отпуските по-често ползваме 
не през лятото,  но  няма служител, 
който да се оплаква или да про-
тестира. Не е тайна и това, че не 
обитаваме модерни офиси.  Радва 
ме това, че хората  в управлението 
са компетентни и отговорни. Да, 
има още много какво да се желае, 
лично аз имам по-високи цели! 
И се радвам на подкрепата от 
страна на  колектива. В следва-
щите месеци предстоят промени 
в управлението, служителите с 
униформа ще станат повече, по-
лицейското присъствие ще стане 
по-сериозно, ще определим нови 
райони на обслужване. Всичко 
това, разбира се,  е в интерес 
на обществото. Искам да уверя 
гражданите , че ние добре знаем 
своето място  и отговорности, 
но се надявам да подхождат към 
работата ни с повече разбиране. 
В крайна сметка ние работим за 
тяхното спокойствие

- Благодаря Ви за този раз-
говор! 

Интервюто взе: Надя ЖЕЧЕВА
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В община Стралджа продъл-
жава прибирането на маслодай-
ния слънчоглед.  Очакванията 
на стопаните да получат богата  
продукция тази година не се оп-
равдаха. Климатичните условия  
не позволиха на растенията да 
се развият максимално добре, 
много от тях не достигнаха това 
ниво на зрелост, което осигуря-
ва  най-висок среден добив. От 
засетите в района  112 100 дка  
вече са пожънати  45 200 дка, 
до сега производството е 5 424 
тона, а средния добив, от около 
100 кг в началото на жътвата, 
достигна 120 кг/дка. Над 80 
комбайни  работят по полето 

на общината. 
Според справката на Общин-

ска служба „Земеделие” Страл-
джа в средата на август общо 
прибраните площи в общината  
са   240 851 дка, а производ-
ството на есенници  се измерва 
с 88 571 т. За реколтиране са  
372 400 дка, от тях  като про-
паднали се отчитат 27 948 дка. 
Равносметката от стопанската 
година сочи, че  при  зимен  
ечемик- 33 100 дка,   средния  
добив е около 400 кг/дка.  При 
пролетния ечемик -980 дка 
са регистрирани  пропаднали 
площи -  1347 дка.

Пшеницата, която продъл-

жава да поддържа първенство 
в общината,  тази година беше 
общо  165 300 дка, регистри-
раните пропаднали площи са  
почти 3 хил. дка, а

средния добив от  422 кг/ дка 
даде възможност за осигуряване 
добра рента на собствениците 
на земя. 

Маслодайната рапица /37 
109 дка плюс още  5 хил. дка с 
пролетна маслодайна/, която по 
площи тази година изпревари 
ечемика,  осигури  над 2 хил. 
тона продукция при среден 
добив  145 кг/дка. Плановете 
на стопаните бяха по-смели, 
но пропадналите  23 614 дка  

провалиха това.
В общината кориандъра , 

засят на  16 800 дка, се отчете 
с  1764 т. продукция при сре-
ден добив  105 кг/ дка. Още 50 
тона  тритикале  се съхранява 
по складовете, което е резултат 
от обработката на  130 дка в 
общината. Овесът не се радва 
на особен интерес в района. 
Земеделските производители 
отделиха само   1263 дка за 
тази култура, прибрани са 392 
т. зърно при среден добив 310 
кг/дка.

От 560 дка бостани  в об-
щината са прибрани и  1848 
тона дини.

Ñëúíöåòî  ïðåïúíà 
ñëúí÷îãëåäà

Äèíåí óðîæàé ïî  
çèìíè÷àíñêè
25- êèëîãðàìîâè ëþáåíèöè íà áîñòàíà íà Ãåîðãè Ïåòðîâ
×îâåøêî ëèöå  íà äèíÿ èçîãðàôèñà ïðèðîäàòà
За трудолюбивите зимничави август е месец на изобилието. 

Тези, които заложиха на краставици, домати, дини, пъпеши ще 
отчетат добра стопанска година. Трудът им е възнаграден  с богата 
продукция, която на пазара „пада на въглен”. Всичко произведено 
в „малката Гърция” е с оценка „отличен”. За което „Браво!” на 
стопаните.

Огромните дини в бостана на Георги Петров  са радост за очи-
те и наслада за вкуса. Докато ги товарят работниците попадат на 
екземпляр- феномен: диня, изваяна като човешко лице. Природата 
наистина създава гениални произведения, а Мима и Георги Петров 
са я превърнали в талисман на бостана.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Десетки ромски жители на стралджан-
ското село Лозенец осигуряват прехра-
ната си  с работа по лозовите масиви на 
карнобатско. Всяка сутрин два автобуса с 
работници рано- рано потеглят в посока 
Венец, където от  средата на август за-
почна прибирането на най-атрактивния 
сорт „Мускат о тунел”. Горещините 
станаха причина за по-бързото узряване 
на този сорт и изпреварващо гроздобе-
рът започна. Дневният надник от 14 лв. 
се приема като добро предложение за  

лозенци, които считат винопроизводите-
лите от карнобатско едва ли не за свои 
благодетели.

     Стартът на гроздобера в съсед-
ната община стана повод за насрочване 
общоселско събрание в Лозенец за пре-
дприемане традиционните охранителни 
мерки в местните лозя. Селото разполага 
с близо 500 дка лозя и не малко от тях са 
с мускатово грозде. Както потвърди кме-
тът Петранка Добрева, за традиционното 
опазване на лозята се организира  охрана. 

На общоселско събрание  е взето реше-
ние пазачи денонощно да наблюдават 
масивите. Заплащането от 9 лв./дка ще се 
осигурява със средства на лозарите.  През 
последните години Лозенец се гордее 
със своите  млади гроздоприозводители, 
които постепенно  се налагат като добри 
винари.  Те са тези, които с доброто 
поддържане на старите лозови масиви с 
мискет  и с изграждането на  нови с мо-
дерни сортове,  дават основание Лозенец 
да се налага като село с лозарска слава.  

Êàðíîáàòñêè ìóñêàò çàõðàíè ëîçåíöè
Îõðàíèòåëè ïàçÿò ñåëñêèòå ëîçÿ

Çèìàòà  
èçÿæäà 
àâàíñîâî 
ïåíñèè è 
çàïëàòè
Притеснението, че цените на гори-

вата ще летят нагоре , не заобиколи 
стралджанци.  Възрастните хора са 
тези,  които с предимство харчат  ав-
густовските пенсии първо за купони 

за хляб  и веднага след това за дърва 
и въглища. Търговците , които в на-
чалото на седмицата успокояваха, че 
разполагат с достатъчно количества 
от твърдото гориво, а цените на този 
етап при дървата се запазват – 65 лв. за 
кубик нарязани, само два дни по-късно 
се оказа, че грешат, защото в някой 
от местните магазини цепенците се 
продават вече по 75 лв.. Увеличение 
има и при въглищата . Брикетите с 
чували от по 30 кг подскочиха на  9 
лв., макар, че някой от продавачите се 
опитват да запазят и цена 8,50 лв.   В 
града видимо се забелязва повишено 
търсене на дърва и въглища като  не 
малка част от хората купуват по-големи 
количества. Това, от което най-много 
се интересуват  е  не само цената да 
се запази, но и качеството да е добро,  
количеството да отговаря на това за 
което се предлага.       

Като ден на огъня ще запомнят 19 
август жителите на малкото страл-
джанско село Александрово. Ден, 
който беляза с пепел половината 
постройки и изплаши възрастните 
хора. 

70-годишен старец   драснал 
фаталната клечка кибрит, за да из-
гори треволяци в  двора си без да 
обърне внимание на североизточния 
опасен вятър. Само минути били 
достатъчни, за да тръгне  пламъкът 
по надолнището  през сухите треви 
към селото. И всичко по-нататък 
се развива в светкавични срокове. 
Момчетата-орнитолози, които на-
блюдават птиците в този край на 
Александрово, първи сигнализират 
за опасността на  Стоян Желев от 
селото, той пък тича да бие камба-
ната и да призове всички на помощ. 
Междувременно момчетата се оп-
итват да спрат  огъня   с голи ръце.

Äåíÿò íà îãúíÿ  â Àëåêñàíäðîâî
Ïîæàð èçïåïåëè 9 êúùè è îùå òîëêîâà ñïîìàãàòåëíè ïîñòðîéêè

       За беда в този ден поради авария в този 
край на  селото няма питейна вода, реката също 
е попресъхнала в жегите. Мъже и жени излизат  
с каквото могат да спрат стихията, но не им се 
удава. В  битката с огъня  участват и семейство 
англичани, които имат имот в селото, на помощ 
идва с трактор и арендатора от Първенец Вичо 
Йосифов, който  прокарва бразда, за да се спаси 
поне половината село. Научили за бедата, на по-
мощ пристигат и хора от града, от близките села 
Поляна и Войника. Заради вятъра  и жегата, зара-
ди обраслите с бурени селски дворове , огънят се 
разраства  със скорост повече от 50 м/ мин. Четири 
специализирани автомобили  от Стралджа и  Ям-
бол пристигат по сигнала и започват гасенето от 
двата края на Александрово. В борбата участват 
и служители от Горско стопанство и гасаческата 
група на селото. На място пристига и зам.кмета на 
общината Иван Иванов, който също се включва в 
гасенето на пожара. Борбата с огъня продължава 
през целия следобед  докато и последния огнен 
език е ликвидиран. Щетите са доста сериозни – 9 
напълно изгорели къщи, за щастие необитаеми, 
още 8  селскостопански постройки, изгорял е  по-
кривът и  на една обитаема къща. Селският парк 
е напълно унищожен. Добрата новина, е че няма 
пострадали хора или животни. Пораженията са на 
площ от 100-тина дка. След безсънната нощ на 
дежурство да не се поднови пожара , потискайки 
тревогата си хората,  разчистват в димящите още 
дворове. Предстои общината да изпрати комисия, 
, която да уточни щетите. Дежурен на място е 
екип на  РС”ПБЗН” –Стралджа. Според кмета 
Стойко Георгиев никой от пострадалите стопани 
няма застраховка на имота, така  че не може да 
се очаква възмездяване. 

    Днес  в селото беше и зам.кмета Иван Ге-
оргиев, който разговаря с кмета Стойко Георгиев, 
с екипа на РС”ПБЗН”. Направен беше още един 
оглед на пострадалия район. Г-н Георгиев поднесе 
благодарност за бързата реакция на орнитолозите, 
първи съобщили за пожара.

Надя ЖЕЧЕВА

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ

От свое име и от името на моите съселяни поднасям  най-
сърдечна благодарност към органите на РУ”Полиция”  и 
РС”ПБЗН” Стралджа  и Ямбол, на служителите на Горско 
стопанство,  на мъжете от местната гасаческа група за бързата 
намеса по ограничаване пожара в Александрово. 

Специална благодарност за момчетата орнитолози, които 
първи сигнализираха за началото на пожара. Благодаря сър-
дечно и на английското семейство , което живее в селото, за 
активното участие в борбата с огъня. Благодаря на арендатора 
Вичо Йосифов от Първенец, притекъл се на помощ в тежкия 
за нас момент. Благодаря на всички жители на селото, които 
излязоха с голи ръце срещу стихията. Благодаря и на тези, които 
пристигнаха с личните си автомобили от града и близките села, 
за да спрем огъня.

    Дано такова изпитание не се повтаря!
СТОЙКО ГЕОРГИЕВ, кметски наместник на с.Александрово
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 „Ти си моето слънце!” С тези 
думи, произнесени вълнуващо 
и емоционално, англичанина 
Тери Килдуф направи своето 
поредно обяснение в любов 
към съпругата си Памела в деня 
на тяхната рубинова сватба. В 
организиране  изненадата за 
„младоженката”  се включиха и 
самодейците от  пенсионерския 
клуб в Поляна , съседи на бри-
танското семейство в селото, 
техни приятели от родината.      
Дъждовния августовски ден се 
превърна в най-прекрасния за 
Памела, която   съпруга Тери  
реши да посрещне  в местния 
църковен храм. Изправена сре-
щу олтара както пред 40 години  

Ðóáèíîâà áðèòàíñêà ñâàòáà 
â îòïðàçíóâàõà â Ïîëÿíà

в деня на бракосъчетанието,  
дамата за втори път получи  
най-сериозните доказателства 
за неизгарящата съпружеска 
любов. Поднасяйки пред „свиде-
телите” своето откровение Тери  
предизвика всеобщо вълнение с 
искреността, топлината и  обич-
та в думите към своята нежна 
половинка. Лека контузия го 
лиши от възможността на колене 
да даде израз на чувствата си, 
но и кротко приседнал на стола 
, той доказа, че може да бъде 
пределно емоционален и горещ. 
След мил разказ за младините, 
влюбването и безбройните кра-
сиви преживявания  на двойката, 
Тери стигна до кулминацията 

когато възторжено възкликна: 
„Памела, ти си моето слънце! 
Обичам те!”, за да последват 
сълзите от радост на  двамата  
и одобрителните  ръкопляскания 
на останалите.
На последвалия обяд в местно 

заведение българи и англичани 
смесиха и традиционните ястия, 
и речта , и  танците. Българските 
народни песни в изпълнение на  
новоучредения пенсионерски 
клуб се редуваха с английски-
те. Общото , разбира се, беше  
съпреживяването на любовта и 
желанието тя да се съхранява 
през годините чиста и богата.
Тери и Памела Килдуф при-

тежават свой имот в Поляна 

от 2005 г. Още две английски 
семейства  инвестират в страл-
джанското село – Джудит и Стив 
Уайт, които са  страстни почи-
татели на конете.  Притежават 
двуколка, с която обичат да се 
разхождат по улиците на село-
то. Нил и Линда също успешно 
се приспособяват.  Полянчани   
приемат поданиците на кралица 
Елизабет  като свои, с готов-
ност обсъждат  българската и 
английска история, култура, но 
най-вече готварство.  Обичайно 
е полянчани и британци  да се 
черпят взаимно  като любезно 
хвалят българското и британско 
кулинарно майсторство. 

Надя ЖЕЧЕВА

Ïî÷èíà   Êîëüî Íèêîëîâ, êìåòñêè 
íàìåñòíèê íà ñ.Ïðàâäèíî
След кратко боледуване  на 20 август почина Кольо Николов, кмет-

ски наместник на с. Правдино, община Стралджа. Кметът на общината 
Митко Андонов изпрати до семейството и близките съболезнователно 
писмо в което се казва:

„Животът на Кольо Николов  е низ от неизбежните борби и победи, 
белязан от една гореща любов към родния край, дни и години изпълне-
ни с активна работа, всеотдайност и доброта, отговорност и мъдрост в  
решенията и действията. Той не беше от тези, които  създават проблеми, 
опитваше се с добра дума и разбиране да намери решение на всичко. 
Уважаваше колегите си, помагаше на приятелите, безрезервно обичаше 
семейството си , отнасяше се към работата си с отговорност и чувство 
за дълг. След дългогодишна счетоводна работа в областния град, от 2003 
г. Кольо Николов е назначен за кметски наместник на селото и трети 
мандат успешно изпълнява тази длъжност. Доверието, което му гласува 
общинското ръководство  е оправдано и днес ние с дълбоко съжаление и 
тъга приемаме загубата. Кольо Николов за нас ще остане човекът, който 
не се плаши от трудности, ще го запомним с добрината и готовността 
да помага на всеки. С усилията да работи за обединяване на селото, за 
възраждане на местни традиции, с желанието за превръщане на Правди-
но в едно приятно  място за живеене. Присъединяваме се към скръбта 
на семейството, което губи един прекрасен съпруг, добър баща и дядо. 
Ще запомним Кольо Николов с добро. Поклон пред светлата му памет!”

Членовете на пенсионерският 
клуб – Джинот имат основание за 
самочувствие. Равносметката на 
дейността , която направи председа-
теля Николина Филипова, доказа не 
само  свежестта в идеите  на местни 
ентусиасти, но и една завидна упо-
ритост в реализирането им. 

Характерното за  организацията 
е, че само за две години успя да 
намери своето място в  живота на 
общината. Още с първото провежда-
не миналата година самодейците на-
ложиха в културния календар  своя 
Празник на традициите. Ревниво 
пазят и разпространяват интересния 
местен обичай Еньова буля, с кой-
то печелят награди  на общинско, 
регионално и национално ниво. 
Поддържат една богата етносбирка, 
която е повод за обръщане внима-
нието на децата към старото време. 

        С уважение към предците, 
с особена загриженост за съхраня-
ване  на старите обичаи джинотки 

Äæèíîòöè ïðàçíóâàò è… óìóâàò
вече второ лято провеждат  ритуала 
„зажънване” и предизвикват жив 
интерес към него.  Щастливи са 
от подкрепата на кмета на селото 
Георги Димитров, който подава 
ръка за всяка инициатива. Трудът 
им се оценява високо и от  местния 
арендатор  Стоян Славов, който  
финансира  проявите. Двамата със 
съпругата  Велислава те са ценители 
на народното творчество и  адмири-
рат всичко, което възрастните хора 
на Джинот с такава любов възста-
новяват, разпространяват и  ревниво 
съхраняват. 

С идеята да предадат щафетата на 
следващото поколение  членовете на 
пенсионерския клуб привличат деца-
та в своята дейност и се радват когато 
малките проявяват жив интерес към 

местния фолклор. Самодейците по-
лучават и одобрението на общината. 
След отчета на Николина  Филипова 
от името на кмета на общината Ми-
тко Андонов, Мария Толева, зам.
кмет, благодари за всеотдайността 
и упоритостта на джинотки, изрази 
увереност, че този колективен начин 
на живот ще продължи. „Вие сте 
гордост и за Джинот, и за общината!” 
добави тя.   

С мисълта за нови изяви джинот-
ския клуб заяви готовността си за 

участие в предстоящия 9 Национален 
събор на приятелите на Русия, който 
се провежда  на яз.” Копринка”. Па-
ралелно с това вниманието се насоч-
ва към традиционния есенен събор 
на селото. Ще има изненади, ще има 
отново представяне на традиции, 
обещава вечно усмихнатата Нико-
лина, а  подкрепата на останалите  е 
най-добрата гаранция, че в Джинот 
има какво хубаво да се случва.

Сериозната част на събранието 
прерасна във веселба по джинотски.
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 ОРГАНИЗИРА

ÓÉÊÅÍÄ  Â ÈÑÒÀÍÁÓË
01-02.09.2012ã.
Öåíà: 130 ëâ.

ПРОГРАМА:
Първи ден – 01.09.2012г.- Тръгване от Стралджа в 

03.00ч. Пристигане в Истанбул – около 9.00ч. Пано-
рамна обиколка на града.Около обяд- настаняване в 
хотела. Свободно време за пазаруване и разглеждане 
на Капълъ чарши. Пожелание – посещение на двореца 
Топ капъ или Долмабахче, Египетския пазар/срещу 
заплащане/. Вечерта срещу заплащане пожелание 
посещение на атрактивни турски  заведения – Ис-
танбул  Ин или „Ташхан”- богати вечери с включени 
национални ястия и напитки, шоу програма. Нощувка 
– в хотела.

Втори ден – 02.09.2012г.- Закуска. По желание – 
разходка с кораб по Босфора.По желание – посещение  
на небостъргача „Sapphir” и гледане на 4D кино. 
По обяд – напускане на хотела и свободно време в 
най-големия търговски център „Форум Истанбул”, 
където се намира морския аквариум   „Turkuazoo”, 
свободно време в търговския център. Тръгване от 
Истанбул – около 17,30ч. И пристигане в Стралджа 
– около 23,00 ч.

   Срок за записване – 1 август 2012г.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
транспорт с луксозен автобус на фирма Дичони, 

Ямбол
една нощувка със закуска в хотел 3 звезди
медицинска застраховка
митнически и магистрални такси
водач от фирмата по време на пътуването
панорамна обиколка на града  с местен професи-

онален екскурзовод на български език. Посещение 
на античния и средновековен исторически център 
на Истанбул, площад Султанахмет. Посещение на 
Синята джамия, Хиподрума, Египетския обелиск, 
Змиевидната колона, Колоната на Константин, моста 
Галата,преминаване от европейската и азиатската 
част на Истанбул по моста на пролива Босфор. Кра-
тък престой на хълма Йедитепе, където се разкрива 
панорамна гледка към европейската част на Босфора.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
лични разходи
допълнителни екскурзии:
разходка с кораб по Босфора и Египетски пазар 

– 20 евро
посещение на двореца Долмабахче и Египетския 

пазар – 30 евро
посещение на двореца Топ капъ и църквата „Св.

София”- 38 евро
посещение на аквариума  „Туркуазу”- 26 турски 

лири
посещение на небостъргача  „Sapphir” и гледане 

на 4D филм- 25 евро
вечеря  в един от посочените ресторанти Ташхан 

– 30 евро, Истанбул Ин – 35 евро
Необходими документи – задграничен паспорт
Тел. за справки:  04761/51-89 или 04761/59-00,  0894722132

Âðåìåòî íà ìëàäèòå å è 
âðåìå íà ñòàðèòå

  80-ãîäèøíè ïîêîðÿâàò  ìèøêàòà 

Те могат да разказват при-
казки, могат да пеят народни 
песни, могат да точат баници 
и да въртят катми на сач, но 
вечер тихо плачат за свои близки 
избрали да работят и живеят 
далеч от родината. Те са от 

поколението, което неуморно  
и до пределна възраст работи 
с мотиката, те са майстори на 
местни фолклорни носии, но 
новите увлечения на внуци-
те по компютри ги плашат и  
притесняват. Може ли това от-

далечаване между поколенията 
да се  изглади, може ли баби и 
дядовци да заговорят на един и 
същи език с деца и внуци? На 
този въпрос се опитват да дадат 
положителен отговор  ентуси-
асти от читалище „Просвета” 
Стралджа, които в изпълнение 
на програма „Глобални библи-
отеки” организираха своя първи 
курс за компютърна грамотност 
на възрастни хора. Е, намериха 
се смелчаци, които да отклик-
нат на поканата. Крак повлече  
пословичната с родолюбието 
си Донка Миронска, след нея 
смело в залата с компютрите, 
пристъпи Мартин Жечков, Ду-
шата, този неуморен шегаджия, 
който  е много на ясно, че ще 
обере подигравките на акра-
ните си за новото увлечение. 
Желание за влизане в крак с 
младите заявиха  още Мария, 
Величка, Николина, Христо, 
Митко…все хора, които може 
да се видят в пенсионерския 
клуб. Но измениха на навици-
те си и вторачиха по четири 
очи в екраните, костеливите и 
сбръчкани от много работа ръце 
нежно докоснаха мишката. Загу-
били ума и дума, почти спрели 
дъха, старците изпълняваха 
старателно и послушно всяко 
указание на своите „учители”. 
Бършейки чело от притеснение, 
току търсеха извинение, че не 
разбират езика на техниката, но 
прибавяха обещанието, че ще се 
научат, непременно ще се научат.  

Да прогледнат  за глобалния свят,  
да открият  интернет- простран-
ството, да потърсят виртуални 
приятели  на първото занятие 
им помогнаха младия специа-
лист  Петър Толев, секретаря на 
читалището Виолета Андонова 
и дори секретаря на общината 
Атанаска Христова.  Въодуше-
вени от това, което видяха на 
екрана, беловласите госпожи 
и господа  упорито започнаха 
да задават въпроси, , по-опере-
ните дори намекнаха, че искат 
да имат свой  имейл. „Може!” 
вдига самочувствието им Петьо 
и обещава да ги вкара в СКАЙП-
а , да им направи профили във 
фейсбук. Ей, голямата работа 
сме! Хвали се само ден по-къс-
но Мартинката и увлича други 
набори в занятията. А предсе-
дателя на читалището Мария 
Толева, зам.кмет на общината, 
тайничко се надява, че скоро тези 
„първи лястовички” ще могат да 
предават опита на останалите 
по формулата „връстници учат 
връстници”. Има надежда, има 
голяма надежда  беловласите да 
забравят сълзите  по гурбетчии-
те. Просто защото  скоро ще мо-
гат да общуват с тях  електронно. 
И ще бъдат много по-спокойни. 
Всъщност ще бъдат и по-горди 
със себе си  защото чрез компю-
трите  ще повярват, че  времето 
на младите е и  време на старите. 
В мишката била тайната, добавя 
Мартинката.

Надя ЖЕЧЕВА

Åêñêóðçèÿ â Òðÿâíà ïðîìåíÿ íàâèöèòå â ñòðàëäæàíñêî

ÊÀÔÅ ÍÀ ÏßÑÚÊ  ÙÅ ÏÈßÒ Â ÄÆÈÍÎÒ È ÏÎËßÍÀ
Като  незабравимо  

ще запомнят пътуването 
из Тревненския балкан  
представителите на страл-
джанските села Поляна и 
Джинот. Екскурзията до 
Дряновския и Килифа-
ревски манастири и пеще-
рата Бачо Киро  зареди с 

неподозирана енергия ста-
рците от пенсионерските 
клубове и техните внуци, 
които не само се забавлява-
ха, но и  превърнаха пъту-
ването в полезна   обмяна 
на опит. Разхождайки се в 
красивия планински курорт Трявна  участниците във воайяжа  не 
пропуснаха да  разгледат  улицата на занаятите .  След обяда с 
вкусния манастирски боб с особено удоволствие отседнаха да пият 
по чаша кафе на пясък в емблематичното заведение на бай Стояна в 
допълнение с оригинални вкусотии на старите  тревненци. Докато 
се наслаждаваха на ароматното питие  в добавка с бяло сладко, 
представителите на двете села останаха истински  впечатлени от 
поддържаната  чистота в планинския град ,   снимаха се  на фона 
на часовниковата кула, Гивгирения мост, вдишваха свежестта 
на  кристалните планински води на реката, възхищаваха се на  
обсипаната с красиви цветя фасада на сградата на общината. С 
обещанието да привземат по нещичко от опита на планинците, да 
го пренесат в селата си  и да обогатят дейността на клубовете. 
„Ако на първо време ще можем да направим нещо тревненско, то 
това ще бъде …кафето на пясък!” шегуват се оправните госпожи 
от Джинот и Поляна  , които имат негласна надпревара  кои са 
по-сръчни, по-гиздави, кои знаят повече и по-хубави песни, кои  
са по-игриви и по-издържливи на хорото. Разбира се, при  джи-
нотското кафе  ще присъстват точените гръцмулчета, а в Поляна 
планират да добавят сладко от …зелени доматчета. Да се чуди 
човек къде да избере да гостува!

Надя ЖЕЧЕВА

Ìàðèè  ÷åðïÿò çà 
Áîãîðîäèöà

     Щастливи   и горди със своето име, в деня на 
Св.Богородица в Стралджа стотици именички  посети-
ха храма „Св.Архангел Михаил” така както повелява 
традицията – с цветя, плодове и дарове, с молба към 
Богородица да дава здраве и живот, да пази и закриля 
семействата. Вратите на храма останаха отворени през 
целия ден за всички желаещи да почетат Св.Дева Мария.

    За своя празник почерпка за колегите осигуриха 
именичките от община Стралджа, между които Мария 
Толева, зам.кмет на общината. Поднасяйки точена ба-
ница и  пресни праскови тя доказа, че познава и  ува-
жава традициите. Всеотдайност, доброта, отзивчивост, 
отговорност – с това определят г-жа Толева в общината. 
Поздравявайки я с именния ден  Иван Георгиев, зам.
кмет на общината, поднесе цветя и подарък в добавка с 
пожеланията да съхрани  тези качества, да продължава 
да работи в същия дух  и да се чувства щастлива от това.

    Поздравления за празника получиха   и Мария 
Стефанова, Мариана Вълева, Мима  Кирова, Мариана 
Шедерска, Мима Русчева.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ÇÀ ÁÎÒÅÂ!
 Все този дух ли ще витае! 

На ограбеност, на незачитане, 
на непризнаване, на отричане… 
Нима ще се съгласим и с по-
редното? А то е толкова силно, 
засягащо нашата национална 
гордост  и българщина. Нима 
може лесно да бъде отречен Бо-
тев и неговото творчество, той, 
геният на епохата, на българска-
та литература, поезията с която 
се гордеем пред света, поезията, 
която толкова години живее  и 
властва в пределите на нашата 
страна и в чужбина, преведена 
на много езици в света. Поет 
от първа величина, прозрял и 
преживял толкова истини в жи-
вота, поезия,която и днес звучи 
толкова актуално и обозримо. И 
случайно ли именно неговото 
четиристишие :
Настане вечер, месец из-

грее,
Звезди обсипят свода не-

бесен,
Гора зашуми, вятър повее,
Балканът пее хайдушка пе-

сен.
 е написано със златни букви 

в Сорбоната в Париж?
  Кой ще отрече това? Кой 

иска да ни отнеме тази на-
ционална светиня?. Смятам за 
неоправдано, нечестно. Ресто! 
Не струва!

Тези и всички негови стихо-
ве са вечни, неувяхващи, защо-
то „ те жив са отклик на духа 
народни, а той не мре  и дор 
сърца туптят”. Творчеството 
на Ботев възпитавало дискри-
минация към подрастващите 
Така ли е? А може ли да отречем 
времето, в което е създадено 
то, времето, в което е живял и 
творил великият, ненадмина-
тият Ботев?

Защото неговата поезия и 
днес е силна, емоционална, 
въздействаща, а неговият жи-
вот-борба е пример за много 
смели българи. Преди няколко 
години ние вдигнахме глас в 
защита и остана на страниците 
на читанките прекрасното „Аз 
съм българче”. И сега – да за-
щитим творчеството на Ботев, 
защото то е съществен принос 
в нашата духовна култура и то 
трябва да остане в програмите 
на образованието със своята не-
опровержима сила, емоционал-
ност, въздействие и безсмъртие, 
така , както е безсмъртен и 
самият поет.

Тянка ТАШКОВА

100 ãîäèíè 
Áàëêàíñêè âîéíè

Балканските войни са при-
мер за героизъм и родолюбие. 
В този брой ви представяме 
Димчо Марчев Шидерски участ-
вал в атаката на Одрин. От 
снимката ни гледа едно младо 
момче, облечено с традиционна-

Ãåðîé îò ïðåâçåìàíåòî 
íà Îäðèíñêàòà êðåïîñò

та стралджанска носия с накри-
вено калпаче. Тези, почти деца, 
млади войници се втурват към 
„непревземаемата” Одринска 
крепост и извоюват една славна 
за българската армия победа. В 
боя той пленява турски офицер 

като му отнема сабята.  
Димчо е убит през втория 
етап на Балканските войни. 

   До скоро портрета и 
под него сабята са били на 
една от стените на къщата 
му, пазени с любов и ува-
жение от близките му. Сега 
портретът му и трофейната 
сабя се намират в Общин-
ския исторически музей 
– Стралджа  подарени от 
неговия внук Андон Мар-
чев за идните поколения 
за пример и подражание. 

 ФУТБОЛ

ОбФК „Стралджа” ще стар-
тира новото първенство по 
футбол в областта с два отбора. 

Ñòðàëäæà ñ âòîðè 
îòáîð â ïúðâåíñòâîòî

Първата  футболна среща между отборите на Соци-
ално – педагогически интернат/СПИ/ Стралджа и  СПИ 
Драгоданово  стана повод за забавление и начало на 
здрави приятелски връзки. След проведените поредица 
тренировки и подготовка за двубоя децата истински 
се вълнуваха при откриване на събитието. Облечени в 
спортни екипи, подкрепяни от педагози, ученици и ра-
ботници в интерната, момчетата – домакини от Стралджа  
дадоха всичко от себе си, за да докажат, че са усвоили 
максимум от футболните умения. Свой принос за доказ-
ване на добра спортна форма имат както капитана Мин-
чо, така и всички останали от отбора, счита директора 
на интерната в Стралджа Митко Петров, според който 
днешната среща ще остане в съзнанието на децата като 
най-интересното лятно занимание.  За съжаление  след  
сериозна битка на терена те отстъпиха пред Драгодано-
во с 4:1, но затова пък приеха загубата с достойнство 
и на последвалата  равносметка вдигнаха градуса на 
настроението, обещаха на съперниците си, че в края на 
месеца  като гости в Драгоданово ще им натрият носа.  
Футболното лятно разнообразие за децата от интернатите 
в Стралджа и Драгоданово стана възможно благодарение    
проекта на Сливен  „Общината – приятел на детето”, 
инициатива на УНИЦЕФ.

Такова е решението на ръковод-
ството, което само преди дни  
определи състава на втория. 
Попълнението е предимно от 
юноши старша възраст на които 
се възлагат сериозни надежди. 
Между тях са познатите вече 
имена на Георги бакалов, Едриян 
Иванов, Ангел Райнов, Мариян 
Тодоров и др. За водач на тима 
и вратар е предпочетен Тодор 
Атанасов. Бившият вратар на 
ФК”Стралджа”, който се дис-
танцира от своя отбор преди 
време и дори се появи  като 
състезател в  Чарган , не успя 
да загърби своя терен в Страл-
джа. Сега в ролята на  играещ 

треньор  е решен да даде всичко 
от себе си, за да има общинския 
център един млад и силен от-
бор, продължител на традици-
ите и радващ многобройните 
привърженици. 

Със сформирането на вто-
рият футболен отбор ръковод-
ството на ОбФК „Стралджа” 
на практика изпълнява едно от 
решенията на отчетното събра-
ние за привличане повече млади 
хора в най-масовия спорт.

Първата тренировка на  тима-
дубльор  е във вторник. Идеята е 
Стралджа да има свое предста-
вителство  в „А” и „Б” група на 
областното първенство.

Ôóòáîëúò ñïðèÿòåëè 
ìîì÷åòà îò äâà èíòåðíàòà

Äåòñêî ôóòáîëíî ëÿòî 
Ìëàäà ñïîðòíà  ñìÿíà  íà ñòàäèîíà â Ñòðàëäæà 

Три пъти седмично през ва-
канцията стадиона в Стралджа 
се оживява от детска глъчка. 
Нахвърляли велосипедите на 
тревата  до игрищата, малките 
спортисти ритат неуморно топ-
ката  целия преди обяд. И така 
е през всички дни на горещото 
лято. Заради почивка на море 
или гостуване в други населени 
места някой от участниците в 
подготвителната група отсъст-
ват, но на терена майсторство и 
умения трупат 14 момчета от VІ 
до VІІІ клас на двете стралджан-
ски училища. В отбора участват 
дори две гостуващи от Пловдив 
деца. Докато тичат по идеално 
поддържания терен под настав-
ленията на треньора Христо 
Колев, момчетата истински се 
наслаждават. Личи по разгоре-
щените лица, по настроението 

, по дружеските закачки. Г-н  
Колев е доволен от усърдието 
на малките. Опитният педагог 
открито ги поощрява, насърча-
ва, радва им се,  но не крие, че 
изпитва истинска болка от вече 
трайната тенденция за намаля-
ване броя на трениращите деца. 
Преди 9 години , когато за първи 
път поема младите футболисти  
в Стралджа, желаещите да се 
посветят на Голямата игра са  
в пъти повече от днес. Всяко 
следващо лято те видимо на-
маляват въпреки прекрасните 
условия на стадиона, въпреки 
видимите грижи на общинско-
то ръководство. Тази година 2 
момчета ще напуснат групата 
поради продължаване на обра-
зованието в друг град и треньо-
ра вече изпитва затруднения да 
сформира окончателния състав 

на представителния детски 
футболен отбор.

Тренировки провеждат и 
по-малките, децата от начален 
курс, които са и по-многобройна 
и по-шумна  група. Под ръко-
водството на младия треньор  
Стефан Танев Христов, те по-
слушно участват в разгрявката, 
изпълняват задължителните 
упражнения след което смело 
ритат топката, прилагат хватки, 
търсят изява на способностите 
си. Най-смелите в мечтите  се 
виждат като последователи на 
Бербатов и Стоичков.

Тази година на стадиона 
приключи ремонта на базата, 
където са предвидени офиси 
на треньорите и футболистите, 
стаи за съдиите и една пре-
красна тераса. Спортистите 
приемат със задоволство и фа-
кта, че предстои работа по два 
мащабни проекти на общината 
за ремонт на спортните бази в 
Стралджа и Зимница и възста-
новяване на Южен парк и парк 
„Младост”- Стралджа. „Дано 
това мотивира повече деца да 
се включат във футболните 
тренировки, да изберат спорта 
вместо компютрите!” не крие 
надеждите си опитния треньор. 
Вместо „довиждане” добавя 
увереността си, че Стралджа 
ще поддържа една сериозна 
футболна грижа така, че ус-
пехите са закономерни, те ще 
продължават.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

 5 ñòðàëäæàíñêè  5 ñòðàëäæàíñêè 
ñúñòàâè íà ñúñòàâè íà 
„Á„Áîãîðîäè÷íà ñòúïêà”îãîðîäè÷íà ñòúïêà”

„Âúæè÷êè” âäèãíà íà êðàêà æóðèòî„Âúæè÷êè” âäèãíà íà êðàêà æóðèòî

Ансамбъл „Въжички” при читалище „Просвета” Стралджа   се за-
върна със специален плакет „Богородична стъпка” от VІІ Национален 
тракийски фолклорен събор Стара Загора. Това е поредната награда 
за майсторството на танцьори, певци и оркестранти от Стралджа. 
Представяйки своята танцова програма с пищните стралджански 
народни носии момичетата и момчетата от ансамбъла  вдигнаха на 
крака журито с председател  проф.д-р Елена Кутева. В проведения 
по-късно разговор  на Мария Толева, зам.кмет и председател на 
читалище”Просвета”,  големия приятел на Стралджа и почитател 
на фолклорното изкуство  на самодейците от общината Крум Геор-
гиев, член на Международната академия за традиционно изкуство 
и носител на световен „Оскар” за фолклор, потвърди възхищението 
на фолклористите от представянето на „Въжички”. В състезанието 
с над 3500 участници стралджанските танцьори са отличени със 
специален плакет „Богородична стъпка”.

     Свои участници на  старозагорския фолклорен събор изпратиха 
и читалищата от селата Палаузово, Войника, Поляна и Воденичане.

Казват, че ако имаш късмет да ви-
диш падаща звезда, може да си пожела-
еш нещо и то непременно ще се сбъдне. ÙÓÐÅÖ-×ÅÒÅÖ

Обичайно е щурците да са на полето, обичайно е да свирят и пеят. Един 
впечатляващ екземпляр обаче нарушава традицията и тези дни упорито посеща-
ва местно крайпътно  заведение. Не само това, обича да подскочи на разгънат 
вестник и да се вторачи в буквите. Сервитьорите не само, че не го гонят, но 
и се забавляват с него. Приемат го като приятно присъствие в напрегнатите и 
горещи дни и не престават да се надяват, че скакалецът - гост някой ден ще 
реши освен да чете и да посвири.

Óñìèõíàò äîìàò è äèíÿ ñ ÷îâåøêî ëèöå 
Първата странна 

усмивка за сезона 
дойде от Зимница. 
В бостана на Геор-
ги Петров се „роди” 
диня с човешко лице. 
Стопаните първо се 
сепнали от гледка-
та на вторачената 
динена кора, после 
приели любеницата 
като подаръкът на 
природата и си я къ-
тат като талисман. 
Показват я на гостите 
си и всеки според 
въобръжението си 

открива нови щрихи 
по лицето на арбуза.

Втората необичай-
на усмивка грейна 
на домат отгледан в 
градината на Марина 
Шопова от Стралджа. 
Без грим, без каквато 
и да било човешка 
намеса, доматът на-
истина наподобява 
човешко лице. Се-
мейството не посмя 
да нареже на салата 
странния зарзават. 
Доматената усмивка 
при това е заразителна. Всеки, който види странното природно творение 
избухва в смях. 

Интересните с вида си зимничанска диня и стралджански домат само 
се усмихват. А ако можеха да говорят... 

Надя Жечева

Възпитаниците на ЦДГ ”Мати 
Рубенова” – Стралджа  не са от тези, 
които се притесняват от големите 
горещини. Малките имат прекрасни 
условия за обучение, възпитание, 
развлечение и игри както в помеще-
нията на добре поддържаното детско 
заведение ,така и навън в градината 
с люлките и катерушките.

От общо 4-те  групи през отпус-

карския период се поддържат две 
дежурни с около 40 деца. Броят на 
редовните посетители в градината 
през останалото време е двойно по-
висок. Въпреки оределите редици 
педагозите изпълват с интересни 
занимания всеки ден. Редуват се  
часове за рисуване ,  часове за 
разказване на приказки. Има време 
за лудории на двора, за следобеден 

сън, за разучаване на нови песни и 
стихотворения.

ЦДГ ”Мати Рубенова” по тради-
ция  на есен ще посрещне новото 
попълнение в градината. По същото 
това време  7-годишните, завършили 
обучението си в детската градина, ще 
прекрачат прага на училището, но ще 
съхранят  спомена за детския дворец 
с името на Мати Рубенова. 

Â èãðè è çàêà÷êè äåíÿò ïðåìèíàâà

Лозенец, Атанас Симеонов продава китайски трак-
тор ХЕБЕЙ-150 и инвентар. Изгодно!

GSM 0886245874, 

ÂÈÄßÕÌÅ È ÏÅÐÑÅÈÄÈÒÅ!
Август  и периода на Персеидите  даде 
възможност на мнозина да станат свиде-
тели на красивото явление. За 10 минути 

можеше да се проследят и по пет пада-
щи звезди. Впечатляваща гледка, която 
възнаграждава търпението!  Всички - с 
различна яркост , с различна посока  и 
с различна опашка. Но еднакво красиви 
на фона на обсипаното със звезди небе, 
а  хорът на щурците само допълваше 
очарованието на нощния спектакъл. 


