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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÇÀ 
ÄÀÐÈÒÅËÈÒÅ

ЦКБ – АД, клон Ямбол
ПТК“Съгласие“ Стралджа
Суперстрой инженеринг ЕООД Ямбол
Пътстрой Бургас ЕООД Бургас
Аква груп проект ЕООД София
Атанас Костов и син ООД Ямбол
Полистрой ЕООД Ямбол
БКС Христо Нанев ЕООД София
ЕТ“Раси – Красимир Кръстев“ Ямбол
МУРРА 2002 Лозенец
Инфрастрой инженеринг ООД Ямбол
ЕТ“Елка Велчева“ ПВ Стралджа
ЕТ“Спас Сюлейман Джамбаз“ Зимница
ДИЧОНИ ЕООД Ямбол
ЕТ“Шидерски“ Въльо Едрев Стралджа
Варовик комерс ЕООД Каменец
ИНФО ТРЕЪНИНГ ООД Русе

Çà ïúðâè 
ïúò  ÎÍËÀÉÍ 
ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ
Като част от 

организацията 
на Празника на 
Стралджа  об -
щинското ръко-
водство предло-
жи на вниманието 
на  младите хора 
участие в един 
интересен фото-
конкурс на тема 
„Кадър  от  моя 
град“. Най-добри-
те бяха определе-
ни с гласуването 
по фейсбук. 
Още на стр.3

Ïðàçíèê íà 
òðàäèöèèòå 
â Äæèíîò
За 6-ти пореден път клуб 

„Изгрев“ Джинот изнена-
да  джинотци и гостите на 
селото с един невероятен 
Празник на традициите. В 
него имаше всичко, което 
може да докосне  най-неж-
ните струни на българско-
то сърце. Представените 
драматизации по приказки, 
изявите на певческата група  
от клуба, гостите от клуб 
„Дълголетие“ Стралджа, 
младежкото участие на тан-
цов състав „Росна китка“ 
Лозенец, кукери, възстано-
вяване на коледарски 
обичай… всичко се за-
въртя в един калейдос-
коп на родолюбието. И 
ръкопляскания заливаха 
залата. На финала ста-
нали на крака зрителите 
изразиха благодарността 
си към участниците. 
Кметът на общината 
поздрави самодейците с 
пожеланието да продъл-
жават да поддържат този 
силен български дух и 
българщината.

ÑÒÐÀËÄÆÀ ÏÐÀÇÍÓÂÀ

Шарен и богат като 
есента беше поред-
ният  Празник  на 

Стралджа, 8 ноември, Арханге-
ловден. Тържеството започна с 
издигане знамената на България, 
на общината и на ЕС, поднасяне 
на венци за признателност пред 
героите загинали за свободата на 
България, посещение в храма „Св.
Архангел Михаил“. Читалище 
„Просвета -1892“ отвори вратите 
си за многобройните жители и 
гости дошли да проследят кон-
церта-спектакъл с посвещение на 
75-та годишнина от рождението 
на изявения стралджански хоре-
ограф Тончо Тончев и 70-летието 
на неговия достоен брат Стойчо 
Тончев, гл.худ.р-л и хореограф 
на ансамбъл „Лисец“ Омуртаг. 
Организаторите от общината се 
погрижиха събитието да започне 

с един вълнуващ филм „Спомен за 
Тончо“, който предизвика море от 
спомени и сълзи на умиление. За 
талантите на Стралджа бяха  на-
градите връчени от представител 
на Съюза на музикално- танцови-
те дейци – най-високото отличие 
„Кристално огърлие“  посмъртно 
за Тончо Тончеви  и „Златна лира“  
за Стойчо Тончев. Със заповед на 
кмета на Стралджа Стойчо Тончев 

бе удостоен с плакет - златен герб 
на общината, значка и грамота. 
Всичко останало  изразиха с танц 
участниците в ансамблите „Ли-
сец“ Омуртаг и „Въжички“ Страл-
джа, които вложиха сърцето си за 
радост и гордост на зрителите.

/повече за празника и прояви-
те посветени на 8 ноември – на 
електронната страница на Община 
Стралджа/



29 ноември 2016 г.

ÁÅÇ ÏÎÆÀÐÈ
Да се проведат инструктивни съвещания с кметове и 

км.наместници на населените места в община Стралджа 
във връзка с осигуряване пожарната безопасност на 
обектите през настоящия есенно-зимен период разпо-
реди със своя заповед кмета на общината Атанас Киров. 
От своя страна кметове и км.наместници, ръководители 
на фирми, директори на училища и детски градини имат 
задължението да определят вида, броя и отговорниците 
за отоплителни уреди и да изградят комисии, които 
да извършат проверка за техническата изправност и 
пожарна обезопасеност на отоплителните уреди, комин-
ни тела и ел.ансталации.Предстоят и задължителните 
инструктажи за пожарна безопасност с целия личен 
състав на обектите във връзка с есенно-зимния цикъл. 
Заповедта разпорежда контейнерите за сметосъбиране 
да се поставят най-малко на 10м. от сгради, паркинги 
за автомобили и други пожароопасни обекти.Особено 
внимание да се обръща върху изхвърлянето на негасена 
сгур от печките с твърдо гориво. Стриктно да се спазва 
изискването за изключване на ел.напрежение след края 
на работния ден в складове, търговски, производствени 
и др. пожароопасни обекти. Да се зазимят всички про-
тивопожарни уреди в обектите, а противопожарните 
водоеми, хидранти да се приспособят за водочерпене 
при зимни условия. Започва организацията и на групи 
за гасене на пожари по населени места.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
УВАЖАЕМА РЕДАКЦИЯ,
Чрез страниците на в.“Стралджански вести“ искам 

да поднеса моята искрена благодарност към кмета на 
общината г-н Атанас Киров и зам.кмета г-н Гроздан 
Иванов за съдействието , за подкрепата която получих 
лично от тях по възстановяване щетите от пожара в 
дома ми. Благодаря и на  общинските съветници, които 
подкрепиха предложението на г-н Киров за осигурява-
не на еднократна помощ в бедата. Вашият жест ме 
накара да повярвам, че добротата е жива, че взаимо-
помощта не е само в книгите. Благодаря! Бъдете живи 
и здрави, работете все така с лице към проблемите на 
хората от нашия град и общината!

Тодорка Михайлова Атанасова, гр.Стралджа 

Ñðåùà ñ íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè â Ñòðàëäæà

Ñúñ çàãðèæåíîñò 
çà îáðàçîâàíèåòî

„Най-голямото предим-
ство  на новия Закон за пре-
дучилищното и училищно 
образование е  свободата 
която дава на иновативните  
учители да развихрят въоб-
ражението и възможностите 
си при работа с децата“ 
каза  на среща с педагози в 
Стралджа  народния пред-
ставител Галя Захариева, 
зам.председател на коми-
сията по образованието в 
НС. В навечерието на Деня 
на народните будители по 

инициатива на общинското 
ръководство в Стралджа  
срещата, в която взе участие 
и народния представител от 
Ямбол Иван Чолаков,  имаше 
за цел  обсъждане промените 
в образованието. 

Разговори на кмета със 
заетите в учебните заведения 
на общината и постъпили 
въпроси за бъдещето на 
образованието предхождат 
събитието, поясни Гроз-
дан Иванов, зам.кмет.  С 
благодарност  за бързата 

реакция и готовността да по-
сетят Стралджа, той постави 
пред  гостите - депутати 
от ГЕРБ основните въпро-
си за обсъждане  свързани 
с предимствата на новия 
Закон за предучилищна и 
училищна възраст, за ролята 
на обществените съвети, за 
възможностите на дуалното 
образование в малките об-
щини, за кадровото обезпе-
чаване на образователната 
система, за ромските сти-
пендии и др.  Г-жа Захариева 

даде максимално подробна 
информация по всеки от 
проблемите предизвиквайки 
широк диалог. Според нея 
новите промени в образо-
ванието са първата крачка 
към модерност в системата и 
предполага ново отношение 
към децата и учениците. 
Тя определи обществените 
съвети като консултативен 
орган и полезен механизъм 
за отваряне на училищата, 
за по-голяма прозрачност 
пред обществото и местната 

власт и за даване на повече 
отговорности да родители-
те. Разговорът продължи с 
обсъждане ролята на учи-
телите, необходимостта от 
изграждане на загубеното 
уважение към тази профе-
сия, което  ще промени и 
отношението на младите 
към нея. По този повод стана 
ясно намерението на прави-
телството всяка година да 
отпуска  повече средства за 
образованието. Обърнато 
беше внимание и на детските 

градини в които въвеждането 
на делегирани бюджети пре-
дизвиква сериозни финансо-
ви проблеми. Г-жа Захариева 
се ангажира да постави пред 
НС всички онези въпроси, 
които интересуват педаго-
зите от Стралджа. „В мое 
лице имате добър приятел, 
ще се радвам да помогна в 
решаването на всеки от пов-
дигнатите въпроси!“ каза тя  
подчертавайки  готовността 
си да посети  града и в след-
ващите месеци.

Активна и сериозна е под-
готовката за зимата в Община 
Стралджа. В своя  заповед  
кмета Атанас Киров  посочва  
всички  превантивни мер-
ки за осигуряване нормално 
функциониране на инфра-
структурата, снабдяването и 
услугите за населението при 
усложнени зимни условия 
сезон 2016/2017г. В края на 
месец октомври изтича срокът 
за осигуряване резерв от ГСМ, 
луга, пясък, топло облекло, 
хранителни продукти от първа 
необходимост за населението 

най-малко за 
три дни.  Меж-
дувременно 
стартира про-
цедурата  за 
избор на из-
пълнител на 
дейност „Зим-
но поддържа-
не и снегопо-
чистване  на 

общинските пътища  в община 
Стралджа“. Договор между об-
щината и фирма , притежаваща 
АТТ за снегопочистване, пръ-
скане на луга и опесъчаване на 
основните пътища и улици и 
прилежащата ІV-класна пътна 
мрежа ще осигури съвмест-
ната дейност. Началникът на 
РУ-Полиция Стралджа  вече 
разпореди  на „Пътна по-
лиция“ осъществяването на 
ефикасен контрол по оборуд-
ване на МПС със съответните 

принадлежности за движение 
при зимни условия. РС ПБЗН  
подготвя извършването на 
проверка по   готовността на 
електропреносните , електро- 
и газоразпределителните   дру-
жества на територията на об-
щината за безаварийна работа 
през зимата. ВиК дружеството  
създава организация за бързо 
отстраняване на възникналите 
аварии и предотвратяване на 
разливи от питейна вода както 
и осигуряване водоснабдяване 
от резервни водоизточници 
при евентуални аварии на 
мрежата. Актуализират се пла-
новете  на електроразпредели-
телното дружество  за бързо 
ликвидиране на възникнали 
аварии по мрежата и съоръже-
нията. РЗИ има задължението 
за създаване  необходимата 
организация  по подготовка 
на санитарните автомобили, 

изготвяне списък на хронично 
болните пациенти  на хемодиа-
лиза и план-график за тяхното 
извозване до МБАЛ Ямбол. За-
поведта визира и  задължител-
ното следене нивото на реките, 
язовирите и хидротехнически-
те съоръжения. При опасност 
от наводнения, влошена пътна 
обстановка, снегонавявания 
, възникнали аварии да се 
подава своевременна инфор-
мация в община Стралджа. 
При усложнена зимна пътна 
обстановка в приоритетното  
почистване на пътната мрежа 
ще се включват участъците  
водещи до нуждаещи се от 
спешна медицинска помощ, 
социални домове, основни 
трафопостове, подстанции, 
обекти с непрекъснат режим на 
производство, населени места, 
останали без стоки от първа 
необходимост.

Çà çèìàòà –  îò ðàíî è ãðèæîâíî

Ïîìîù çà ïîñòðàäàëè 
îò ïîæàðè
По предложение на кмета на общината ОбС Стралджа 

гласува единодушно отпускане на еднократни помощи на 
обща стойност 1000 лв. за две семейства, пострадали от 
пожар. За случая в Зимница, където нещастието сполетя  В. 
Проданов , 
общинат а 
съдейства 
з а  о сигу -
ряване  на 
по -евтини 
строителни 
материали 
на собстве-
ника. Освен 
това кметът 
на Зимница 
съдейства 
за предос-
тавяне техника по почистване на терена от отпадъците. 
Жителите на селото също проявиха съпричастност и се 
включиха в помощ на пострадалия.  За случая в Страл-
джа своевременно  в общината е проведен разговор със 
собственика на имота по обсъждане възможностите за 
осигуряване на помощ.

Припомняме, че  преди известно време в града имаше 
друг мащабен пожар, който изпепели собствеността на 
местен жител. Общинското ръководство прояви иници-
ативност и  активно подпомогна семейството за преодо-
ляване на бедата. Собственикът също получи еднократна 
помощ с решение на ОбС. Проведена беше кампания за 
набиране на средства и от гражданите.

Ïîäâèæåí ñåìèíàð
Интересни събития предшестват отбелязване 10-годиш-

нината от създаването на Сдружение „Диабет“ – Стралджа. 
Инициативите, които планира председателя Петранка 
Рахнева, са разнообразни и предизвикват интереса на чле-
новете. Това пролича най-добре по време на организирания 
подвижен семинар в средата на м.октомври с посещение 
на  Троянския манастир, Етъра, Габрово  и др. исторически 
места в района. Повече от 30 членове на Сдружението 
пътуваха с автобуса осигурен от община Стралджа и се 
чувстваха истински щастливи, че могат да се докоснат до 
богатото минало на родината. Семинарът беше съпътстван 
с полезна здравна беседа с въпроси и коментар. Много 
добра беше идеята за измерване на кръвната захар преди 
началото и по време на екскурзията, за да се проследи 
ефекта от пътуването. Повишеното самочувствието, 
бодростта и прекрасните емоции направиха щастливи 
участниците в семинара, които не пропуснаха да подне-
сат своята благодарност към общинското ръководство за 
осигурения транспорт.

    Отбелязването на 10-годишнината от създаване на 
Сдружението ще продължи с  Ден на отворените врати, 
нови здравни беседи, обмяна на опит, посрещане на гос-
ти от приятелски Сдружения от Нова Загора, Карнобат, 
Бургас, Ст.Загора.

10 ã. Ñäðóæåíèå „Äèàáåò“ – Ñòðàëäæà10 ã. Ñäðóæåíèå „Äèàáåò“ – Ñòðàëäæà



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ãðîçäàí ÈÂÀÍÎÂ, çàì.- êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

 „Â Ñòðàëäæà ëåâèöàòà å ñ îòëèâ, 
ïàòðèîòèòå è ÃÅÐÁ ñóìàðíî ïå÷åëÿò!“

   - Г-н Иванов, как ще 
коментирате изборните 
резултати в Стралджа и 
в частност тези на Кра-
симир Каракачнов, който 
е приятната изненада на 

тези избори в страната и 
в Община Стралджа?

- Гласовете на Обедине-
ните патриоти определено за 
някой са изненада, но лично 
за мен не са. Достигането до 
резултат 1000 гласа означа-
ва, че хората дават оценка 
както на силните кандида-
ти и идеи на Патриотите, 
така и на работата на част 

от управляващата коали-
ция в Стралджа. Сумарно 
гласовете партиите, които 
сформират управляващата 
коалиция в Стралджа са по-
вече от тези на опозицията в 

Стралджа – БСП. Това е ясен 
знак, че само за година от 
нашето управление  хората 
изразяват своето задовол-
ство и дават ясен сигнал, 
че община Стралджа вече 
не е тази позната крепост 
на БСП.

В подкрепа на горното 
е, че БСП на предните пре-
зидентски избори са били с 

резултат в общината около 
3300 гласа, а сега са с около 
2100, тоест имат отлив от 
1200 гласа, което всъщност 
казва всичко.

- Как гласуваха изби-

рателите от секциите 
с преобладаващо ромско 
население?

- Най-много гласове там 
имат ДПС и БСП!  Не е необ-
ходимо да правя коментар.

- Имате ли очаквания 
и притеснения относно 
предстоящия втори тур 
на изборите и кого бихте 
подкрепили вие от Обеди-

нени патриоти?
- Очакванията ми са за 

един оспорван балотаж. И 
все пак българският народ 
е мъдър. Той ще избере пра-
вилната позиция. Притесне-

ния относно самия избор ня-
мам. По-скоро тревогите ми 
са свързани с едно гласуване 
в Европейския парламент, в 
което евродепутати на БСП 
и ДПС подкрепиха резолю-
ция на ЕП за насърчаване на 
миграцията. Това е притес-
нението ми в този момент. 
Не е свързано с изборите, 
но касае пряко  България и 

всички нас.
Относно това кого ще 

подкрепим на втория тур 
– гласувалите за Красимир 
Каракачанов са хора будни  
и умни и сами ще решат кого 

от двамата кандидати да 
подкрепят. Важното е да се 
мисли за стабилното бъдеще 
на България.

- Как мина изборният 
ден в Стралджа?

- Изборният ден в общи-
ната мина нормално, без 
нарушения. Тук е мястото 
да благодаря на всички, 
които участваха в изборния 

процес, членове на СИК и 
хората от общинска админи-
страция и да пожелая  да ра-
ботят със същия ентусиазъм 
за нормалното протичане  на 
балотажа.

Âîäåíè÷àíå – â íîâ 
åñåíåí îáëèê

В дните преди празника на об-
щина Стралджа  село Воденичане 
припривлече  вниманието със своя 
нов есенен облик. По настояване 
на кмета Милен Ангелов и със 
съдействието на общината бе 
осъществен сериозен ремонт на 
кметството. Обновлението пре-
образи сградата и воденичанци 
споделят , че не само се радват на 
вниманието от страна на общин-
ското ръководство, но и на добро  
самочувствие от придобивката. 
Всеки, който има необходимост, е добре дошъл при г-н Ан-
гелов, който посреща  с  блага дума и готовност за решаване  
на проблемите.  Факт е , че с неговото активно участие е 
изградена така необходимата пешеходна пътека на главния 
път, която осигури безопасността на хората. Веднага след 
това г-н Ангелов се погрижи за маркировката, за боядисване 
на огражденията по пътя. Всичко това не остана незабелязано 
от жители и гости. Лично кметът на общината посети Водени-
чане при откриването на обектите и  се увери  в изпълнението 
на взетите решения. Той  благодари на кмета Милен Ангелов 
за добре свършената работа. Да разгледат новия облик на се-
лото  пристигнаха  общински съветници, кметове на съседни 
селища, представители на фирмата- изпълнител, ръководители 
на общински структури. Свещеник Виталий освети новото 
кметство и пешеходната пътека .

С този основен извод 
започна информацията на 
кмета на общината  пред 
общинските съветници. 
Енергийната политика на 
общината е изцяло съо-
бразена с основните цели 
на енергийната политика 
на РБългария и на ЕС 
за енергийна сигурност, 
конкурентноспособност 
и устойчиво развитие. В 
енергийната стратегия 
на община Стралджа до 
2020г. е прието, че „енер-
гийната ефективност е с 
най-висок приоритет в 
енергийната политика на 
общинското ръководство“. 

    В докладната запис-
ка  се посочва приетата 
Програма за енергийна 
ефективност за периода 
2014-2020г. чието изпъл-
нение става поетапно, по 
приоритети и дейности. 
Повишаване енергийната 

ефективност в обектите 
на издръжка на общин-
ския бюджет е постигната  
чрез различни проекти. 
От август м.год. стартира  
проект  за използване на 
хидротермална енергия 
от водоизточници в зем-
лището на гр.Стралджа в 
отоплителната система на 
СУ“П.Яворов“, същият 
проект включва  и за-
хранване отоплителната 
инсталация  на сградния 
комплекс в ОДЗ „Здра-
вец“.Саниране на сградата 
на училището и физкул-
турния салон/завършено 
през 2014г./ През 2016г. 
частично изпълнение по 
санирането на ДГ Зимни-
ца. През отчетния период 
е извършен основен ре-
монт, приложени са мерки 
за енергийна ефективност 
на читалищните сгради в 
Зимница и Лозенец, отре-

монтирано е, с частично 
приложени мерки,  чита-
лището в Иречеково.

   Във връзка с изпълне-
ние на цел 2 – обновяване 
на уличното осветление 
на общината и в селата, 
отчетът визира довърш-
ване подмяната на улично 
и парково осветление с 
енергоспестяващи осве-
тителни тела. Ежегодно 
е извършвана подмяна на 
улични ел.лампи с енер-
госпестяващи като се из-
вършва и допълнително 
монтиране на осветителни 
тела, където са липсвали 
от години. През настояща-
та година  е взето решение 
за подмяна  на осветител-
ни тела с LED освети-
тели, като до момента в 
Стралджа са монтирани 
70 бр. такива.  В четири от 
населените места- Страл-
джа, Зимница, Лозенец и 

Воденичане по главните 
улици са монтирани общо 
220 бр. фотоволтаични 
лампи. Резултатът от из-
пълнението на тази цел 
се измерва с подобрено 
качество на осветлението, 
намаление на годишните 
разходи  с 58 %, намалени 
вредни емисии, намалена 
улична престъпност.

   В периода са създа-
дени сдружения на соб-
ствениците на апартамен-
ти в жилищните блокове 
Стралджа за участие в 
Националната програма за 
енергийна ефективност в 
многофомилни жилищни 
сгради и е сключен дого-
вор за финансиране  са-
ниране на 5 бр. жилищни 
блока. Очаква се до края 
на годината започване 
на санирането и строи-
телство по сключените 
договори.

Eíåðãèéíàòà åôåêòèâíîñò â Îáùèíà Ñòðàëäæà
Ñ íàé-âèñîê ïðèîðèòåò â åíåðãèéíàòà ïîëèòèêà íà îáùèíñêîòî ðúêîâîäñòâî

От стр.1
От постъпилите 52 снимки за участие в класирането бяха допуснати 31. И надпреварата започна. В рамките 

на няколко дни  всеки от фотосите набираше гласове, за да се определят и най-добрите. Максимален брой точки 
постигна 11-годишната Климентина Бошнакова и то за двете си пейзажни снимки от Стралджа- съответно 345 и 
238 точки, следвана от  снимката на Галина Йорджева с 302 точки.  Димитър Драганов за своя стралджански залез 
беше оценен със 170 точки и получи трета награда. Поощрение  със 161 точки заслужи снимката на Велислав Вел-
чев. Грамотите и паричните награди връчи кметът на общината Атанас Киров с пожелание всеки от призьорите да 
продължи да се занимава с това интересно изкуство.

  Общинското ръководство сподели идеята за подготовка на листов календар на общината с 12-те най- добри 
снимки. Наградените ще бъдат представени на страниците на в.“Стралджански вести“

Çà ïúðâè ïúò  ÎÍËÀÉÍ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Представяне книгата на Трифон Стоянов „Загоре – между 
Източна Ст.планина и Бакаджиците“

ВЪЗХВАЛА НА РОДОЛЮБИЕТО И БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ
/ВСИЧКО ЗА СЪБИТИЕТО – В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ/

УВАЖАЕМИ  
Д- Р  СТОЯНОВ,

С  най-искрено  ува-
жение  поднасям своите 
поздравления по повод 
новоизлязлата  Ви книга  
„Загоре – между Източна 
Ст.планина и Бакаджи-
ците“.
Появата  й безспорно е  

резултат на продължите-
лен издирвателски, съби-

рателски и проучвателски  
труд, на огромно желание 
и усилия да оставите  за 
бъдещите поколения  един 
истински  спомен за съби-
тия и лица от историята на 
нашия  край. Тя е доказа-
телство, че в стралджан-
ския край  е имало , има 
и ще има достойни хора, 
които дълбоко и безком-
промистно  обичат това 
място. Възхищавам се на 

Вашата ерудираност и 
на оптимизма, на Ваше-
то търпение и любовта с 
която разказвате. Дълбоко 
ценя и уважавам  съпри-
частността Ви към нашето 
минало.  
Убеден съм, че  раз-

листвайки  тази уникална  
книга, ще  научим, че ис-
торията може да бъде раз-
казвана не само сухо фак-
тологически, но  с душа,  

със сърце, вълнуващо, та-
лантливо и запомнящо се. 
С тази книга Вие не само 
ни информирате, Вие ни 
зареждате със самочувст-
вие и национална гордост. 
Благодаря Ви за това!
Пожелавам Ви много 

здраве и още творчески 
успехи!

АТАНАС КИРОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА
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Åëêà ÏÅÉ×ÅÂÀ, ïðåäñåäàòåë íà ÷èòàëèùå 
„Âúçðàæäàíå 1926ã.“ – ñ.Çèìíèöà:

„×èòàëèùåòî å  äóõîâíèÿò 
õðàì íà Çèìíèöà“Елка Пейчева е родена през  1948г.в гр.Стралджа. 

Завършва средното си образование в Реална гим-
назия Бургас, а по-късно – учителски институт 
- Бургас. Работила е като детска учителка  в 
Зимница 37 години. От  м.декември 2009г. се 
посвещава на читалищната дейност в селото. 
Получава доверието да работи като председател 
на читалището и го извежда до многобройни 
успехи и награди.
Семейна е. Има  две деца и трима внуци.

- Г-жо Пейчева, исто-
рия, забележителност , 
необходимост или трите 
заедно е читалището за 
зимничани?

- Разбира се, че трите за-
едно. За Зимница читали-
щето е храм, читалището 
наистина е необходимост. 
И това го доказахме след 
като започнахме много 
активната дейност през 
2012г. За последните пет 
години читалището мно-
гократно  отваря вратите 
си за празниците на селото 
и безброй други прояви. 
Изнесени са много кон-
церти, рецитали, честване 
на годишнини, театрални 
постановки , гостуване 
на ансамбли от различни 
градове. Що се отнася до 
историята на  читалище 
„Възраждане“ тя е доста-
тъчно богата, наситена с 
различни прояви , пости-
жения, участия на наша 
и на други сцени , твърде 
много хора са работили за 
престижа на читалището 
и всички заслужават бла-
годарности.

- Кои са най-важните 
моменти от създаването 
на читалището до сега?

- Много подходящ е 
избора на името на чита-
лището – „Възраждане“! 
Това предполага развитие 
,възход, прогрес на духо-
вността. И през годините 
се доказва. Още в зората 
на създаването първият 
състав се оказва театра-
лен, репетирали са  по 
кръчми, в училището, в 
частни къщи и от 1962г. 
– вече в новопостроената 
сграда. Да обърнем вни-
мание на основателите, 
тези прогресивни зимни-
чани, които се обединяват  
под идеята селото да има  
своя храм. Още тогава ги 
определят като „жадни 
за просвета и култура“. 
Училищният инспектор 
Кисьов от Ямбол и учителя 
Хлебаров , също от Ямбол, 

заедно със зимничани-
те Йордан Тотев Въчев/
той е и първия секретар/, 
Васил Стефанов, Иван 
Парушев, Теньо Хадживъ-
лев, Железчо Ахматов/той 
е първият председател/, 
Тончо Кисьов, Неделчо 
Пенев, Панайот Митев и 
други стават основатели 
на читалището. Тези хора 
всъщност организират и 
първите театрални поста-
новки – „Обесването на Ва-
сил Левски“, „Хъшове“ и 
„Нещастна фамилия“. Най-
изявен актьор , а по-късно 
и режисьор-постановчик е 
учителя Тодор Сивов. Цели 
нощи посвещавал за подго-
товка на представленията. 
Историята пази и имената 
на други актьори – Теньо 
Сарански, Теньо Георги-

ев, Марин Вълев, Васил 
Петров, Митьо Стефанов, 
Курти Колев, Гено Стой-
ков, Анка Куртева, Нан-
ка Тодорова и още много 
други. .  Сред актьорите е 
и  тогавашния свещеник 
поп Божан. Изнасяните 
представления не са само 
в Зимница, но и в околни-
те села  до които стигали 
с волски каруци. Харак-
терна и твърде интересна 
дейност на читалището е 
есперантското дружество 
, създадено през 1935г. с 
основни двигатели Йордан 
Банчев, Железчо Даскалов, 

Йордан Въчев. Това са и 
участниците в създаването 
на Въздържателно дру-
жество отново в началото 
на миналия век. Имало е 
и женско дружество  с го-
лям състав. В последствие 
читалището се утвърж-
дава като предпочитано 
място за млади и стари. 
Библиотеката увеличава 
броя на читателите си , 
първата библиотекарка е 

учителката Радка Ивано-
ва. Всяко тримесечие тя 
зарежда с нови книги. Част 
от читалищната дейност е 
и осигуряване на радио-
разпространение и кино-
прожекции. В Зимница са 
гостували поети, артисти, 
певци, инструменталисти, 
все будни, интересни хора, 

които са съдействали за 
културата на зимничани. 

От 1959г. към читалището 
е създаден голям битов 
женски хор, чийто първи 
ръководител е Атанас Па-
ленков, а по-късно – Петя 
Добрева, Дора Дренкова, 
Галя Чернева  и  Геор-
ги Нойков от Ямбол. До 
1966г. битовия хор  винаги 
е окръжен първенец, както 
и в зоновите прегледи на 
художествената самодей-
ност в Ст.Загора, успехи 
има във варненско лято, а 
през 1967г. осъществява 
свой запис в радио Стара 
Загора. Лауреат на Третия 
републикански фестивал 

и удостоен със сребърен 
медал…С особена любов 
зимничани  говорят за съз-
даването и утвърждаване-
то на танцов състав към 
читалището. Създателят 
Курти Колев влага сърцето 
си, тогава той е секретар 
на читалището. В един пе-
риод съставът е ръководен 
лично от Тончо Тончев, 
който подбирал репертоар  
от зимничанския местен 

богат фолклор. Свое място 
в читалищната дейност 
има етнографската сбирка 
открита по идея на Йордан 
Банчев през  1994г. от тога-
вашния кмет Паруш Тенев. 
Експонатите са дарения от 
зимничани.

- Вие пазите богат 
снимков материал от 

успехите през годините, 
може ли да се каже , че 
зимничани знаят кои са 
личностите, дали своя 
принос за духовното раз-
витие на селището? 

- Много са! На никой 
приносът не може да се 
подценява. Дали това са 
певци, инструменталисти, 
танцьори, артисти… Само 
в битовия хор са записани 
имената на близо 70 души. 
За тази 90-годишна история 
не е възможно да се споме-
нат всички. Но – гореща 
благодарност към всички 
– за родолюбието, за актив-
ността, за всеотдайността! 
Тук  е редно да спомена 
името на един местен ро-
долюбец с голям принос 
за читалищната дейност 
– това е Васил Димитров. 
Не ми се иска да пропус-
на един важен момент от 
историята . И това е откри-
ването на новопостроената 
сграда на читалището през 
1962г. Строежът е с   до-
броволци,  финансирано е 
с пари на местното ТКЗС с 
тогавашен председател Бо-
рис Киров и лични дарения 
от населението. 

- Разкажете за най-
важните дейности на 
читалището днес

- Днес читалището под-
държа детски танцов със-
тав, ансамбъл „Златен клас“ 
с ръководител Атанас Ре-
калов, певческа група „Зо-
рница“ с ръководител Ганка 
Петрова. Свое достойно 
място имат  кукерската и  
коледарска група, група 
„Лазарки“, група за  худо-
жествено слово, детска гру-
па за народни песни, детска 
група коледарчета. Всички 

работят всеотдайно. Имат 
своите успехи. Основният 
екип, движещата сила на 
читалището ,е настоятел-
ството в което членуват 
Милен Стамов, кмет на 
Зимница, Ганка Петрова, 
Красимир Василев и пред-
седателя Елка Пейчева. За 
библиотеката отговорно-
стите са на  един малък 

колектив, всички от които 
работят много сърцато. За 
организиране честването 
на читалището дължим 
благодарност на не малко 
хора. Много ни помага и 
съвместната добра работа 
с Милен Стамов, кмет на 
Зимница и неговия екип.   

- С какви постижения 
отбелязвате годишни-
ната?

- Най-важното за нас е , 
че от 2010г. ансамбъл „Зла-
тен клас“ и певческата гру-
па „Зорница“ притежават 
Сертификат за представи-
телност, а само две години 
по-късно същия Серти-

фикат печелят и кукерите. 
В актива на ансамбъла са 
множество златни медали 
от национални и регио-
нални събори, фестивали, 
конкурси. Притежатели 
сме и на „Златна маска“ от 
„Сурва“ Перник. 

- Вероятно имате нови 
идеи за напред, бихте ли 
споделили някой от тях?

- Конкретно и постоянно 
мислим за разширяване на 

дейността. Мечтата ни е да 
осъществим международно 
участие на ансамбъла. Не 
спираме да работим за под-
готовката на проекти, които 
да осигурят допълнително 
финансиране. Водени от 
желанието за приемстве-
ност ще работим за при-
вличане на повече млади 
хора в самодейността, ще 

поддържаме връзка с учи-
лището и детската градина, 
за да приемат и най-малки-
те любовта към фолклора. 

- Вашето пожелание 
към самодейците и всички 
читалищни активисти?

- С благодарност за всич-
ко което правят, което дават 
от себе си и с пожелание 
заедно да продължаваме на-
пред. С нови успехи! Нека 
всички се радват на здраве 
и радост, да имат своите 
лични успехи. И да обичат 
родния край.

- Благодаря Ви за това 
интервю!
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Â ÄÃ “Ìàòè Ðóáåíîâà“

Êíèæêå, ìîÿ øàðåíà…
Любовт а  към 

книгите са ражда в 
детската градина, 
там, където с прия-
тели децата разгръ-
щат своите любими 
приказки, сричат и 
се радват, че откри-
ват един прекрасен 
свят. Амбицирани от 
учителките малките 
участват в различни 
инициативи, включ-
ват се с готовност 
в драматизации. В 
седмицата на чете-
нето в Трета група 
„Слънце“ не само 
разглеждаха и че-
тоха любимите си книжки, оцветяваха илюстрации, 
влизаха в ролята на любими герои. Особено интересно 
за всички беше посещението в библиотеката където  
слушаха беседа. Празник за цялата градина беше и 
драматизацията  на любима приказка.

Äîáðå äîøëà, 
×àðîâíèöå åñåí!

 Богата и пребогата е есента, красива и шарена. Това 
научиха децата от ДГ“Мати Рубенова“ Стралджа по 
време на празника , посветен на есента. С много обич, 
богато въображение и творчески идеи  учители и въз-
питатели  предизвикаха децата да творят и да играят, 
да се забавляват и да се учат. Имаше театър, песни и 
стихотворения, имаше танци, рисунки, апликации…И 
разбира се, много забавни игри. Чаровницата есен се 
докосна до всеки, за да го зареди с топлина и щедрост. 
И така по-лесно да  посрещне белия зимен сезон.

Ñåëîòî íà ÷àêàëèòå
Те всяка нощ обикалят къщи и дворове. Вият злове-

що и плашат стопаните. Дебнат за плячка. И отмъкват 
всичко до което се докопат. На 13 октомври цяла глут-
ница успява да се промъкне при кравите от стопанския 
двор.  Сред животните се разиграла   истинска битка 
за оцеляване. Жертви има и то сред младите телета. На 
три от тях намират само глави и кокали. Като отмъще-
ние звучи историята отпреди месец когато кучета на 
александровци докопали  малко чакалче. Деца станали 
свидетели на  зверското давене.

Жителите на селото живеят в страх. Всяка вечер 
заключват домовете си и оборите на животните. Опит-
ват се да плашат чакалите с кучета, но не винаги им се 
получава, защото дивото се оказва  в далеч по-голямо 
надмощие. Никой не прави прогнози как ще се развият 
нещата за напред. Ако настъплението продължи със 
същите темпове не е далеч деня когато Александрово 
принудително ще обезлюдее и  ще падне в пълна власт 
на  глутниците.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

С истинска радост по-
срещнаха  жителите  на 
с.Лозенец  възстановява-
нето на традиционния сел-
ски събор. Усилията на 
кметството с активното 
съдействие на общинското 
ръководство бяха насо-
чени към създаването на 
една приятна празнична 
обстановка, която да даде 
възможност на жители и 
гости за есенно наслажде-
ние, отмора и празничност. 
Да споделят  тази радост 
в селото пристигнаха  на-
родният представител Иван 
Чолаков, Димитър Иванов, 
областен управител, Георги 

Славов, кмет на община 
Ямбол, Гроздан Иванов зам.
кмет на община Стралджа,  
общински съветници,  кме-
тове на съседни и приятел-
ски кметства. 
Като домакин на събитие-

то Динка Караиванова,кмет 
на Лозенец, приветства 
присъстващите, изрази 
своята увереност, че съ-
борът ще продължи във 
времето като доказателство 
за  устойчивост на тра-
дициите. Тя увери своите 
съселяни в готовността 
и желанието да работи 
активно и постоянно за 
постигане на всички по-

ставени цели. „Без всички 
вас не бих могла да на-

правя нищо. Благодаря ви 
за съдействието, подкре-

пата, инициативността! 
Благодаря ви , че днес сме 
заедно , за да празнуваме 
и да се веселим!“ каза тя. 
С приветствени думи  по 
повод празника се обърна 
и Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, който  
подчерта, че Лозенец е едно 
от развиващите се села, в 
което има достатъчно деца 
и млади хора. Той отправи  
поздравление към самодей-
ците , които поддържат тра-
дициите и работят за съх-
раняване на духовността. 
От името на кмета Атанас 
Киров беше прочетен по-
здравителен адрес в който 

се казва: „ Вие успяхте да 
възродите една отколешна 
традиция. Поздравявам ви 
за усилията да подготвите 
достатъчно забавления за 
малки и големи, да доста-
вите истинско удоволствие 
на гости и жители. Лозенец  
доказва  , че е едно от села-
та в които има дух и атмос-
фера, има всеобщо желание 
за промяна, за развитие.
Браво за това!“
Празникът продължи с 

още поздравления и поже-
лания, с песни  и разбира 
се с танците на прекрасни-
те момичета от ансамбъл 
„Росна китка“.

Âúçñòàíîâåí ñåëñêè 
ñúáîð îáåäèíè ñåëîòî

80-òå – ïîâîä çà ãîðäîñò è ðàäîñò

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß ÇÀ ÒßÍÊÀ ÒÀØÊÎÂÀ!

Прекрасен спомен ще остане за Тянка Ташкова денят 
24 октомври. Отбелязвайки своят 80-ти рожден ден дълго-
годишният педагог, активен общественик, радетел за чист 
български език, изследовател на живота и делото на П.Кр.
Яворов получи най-искрени поздравления от семейството 
си, от колеги - педагози, роднини,  приятели.

Трогателно прозвучаха топлите думи на дъщерите 
Мими и Краси. Някак естествено и съвсем на място проз-
вуча  Вазовото „Майка ми“ , а финалните строфи бяха  
подхванати от всички присъстващи:  

„…Душата ми от теб научи
да мрази, да обича страстно,
от твоята душа засучи
любов към всичко, тук прекрасно.
Ти ме роди, но ти ми даде
и светлото, що в теб блещеше,
ти и човека в мен създаде -
ти два пъти ми майка беше!“
 Скромно, с тиха ласка  своята обич изрази съпругът 

Кръстьо Ташков. Вдигайки тост за живота, който импул-
сира и  вдъхновява, Мара Загорчева обърна внимание 
на професионалните и житейски постижения на г-жа 
Ташкова, за да изрази и чувствата на уважение от  всички 
присъстващи на тържеството. Красиви и обичани народ-
ни песни  поднесе като подарък Вълчо Добрев, който с 
изпълнението на акордеона върна спомени от миналото. 
Последваха още много топли думи, пожелания, благо-
дарности към юбилярката, имаше поезия и песни, имаше 
вълнение и гордост, имаше радост от това, че  Стралджа  
богатее с личности като г-жа Ташкова, които  сеят семе-
ната на знанието ежедневно и неуморимо, дават пример 
за родолюбие, реализират идеи, които възпитават не само 
младите, но и обществото като цяло. 

Не напразно в своя поздравителен адрес към Тянка Таш-
кова кметът Атанас Киров посочи: „Целият Ви трудов път 
е изпълнен с добри дела в името и за доброто на нашите 

Ùàñòëèâ å òîçè, êîéòî îòáåëÿçâà 80-ãîäèøíèíàòà ñè ñðåä ðîäíèíè, êîëåãè è ïðèÿòåëè. 

деца. Всичко, което  дадохте  като знания и  поведение  
на своите  хиляди ученици, беше предостатъчно, за да се 
изграждат като истински българи, които обичат родината. 

Благодаря Ви за постоянството, усилията, упоритостта 
за опазване чистотата на българския език! Благодаря Ви за 
богатата издирвателска  и изследователска работа  посве-
тена на великия П.Кр.Яворов! Благодаря Ви за активната 
обществена дейност и изявена гражданска позиция!“

 Искрено развълнувана г-жа Ташкова многократно бла-
годари за вниманието.

Минават годините, отброява часовникът времето, 
трупат се спомените. За да дойде един красив момент на 
равносметка и на удовлетворение от постигнатото. Честит 
празник, г-жо Ташкова! Дадохте всичко от себе си за по-до-
брото образование и възпитание на нашите деца. С любов 
и мъдрост ни учите да пазим и обичаме българския език и 
литература, да не се уморяваме да учим, да изповядваме 
българските добродетели, да бъдем достойни българи! 
Благодарим ви за това!

И с.Палаузово отбеляза подобаващо 
своя празник. Спазвайки стародавната 
традиция за събор по Петковден по покана 
на кмета Иван Дяков жители и гости се 
събраха в родния край. Дарителите Георги 
и Иван Райнови, Росен Иванов, Валентин 
Вълканов, Коста Георгиев  подпомогнаха  
събитието. Свещеник освети курбанът за 
здраве. И по-светло, по-спокойно се по-
чувстваха всички. На трапезата  се събраха 
гости и домакини. Кметът на общината 
Атанас Киров топло приветства присъст-
ващите с пожелание  да поддържат тради-
циите, да пазят наследеното от дедите, да 
живеят в единство и взаимопомощ. 
Според Иван Дяков, кмет на Палау-

зово, отбелязването на празника доказва 
готовността на палаузовци да вървят по 

ÊÓÐÁÀÍ ÇÀ ÇÄÐÀÂÅ Â ÏÀËÀÓÇÎÂÎ

стъпките на дедите си, да опазят 
всичко онова което е характерно за 
местния бит и обичаи. Подадената 

ръка от спонсорите действа обеди-
няващо за което кметът сърдечно 
благодари. 
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Äåíÿ íà íàðîäíèòå áóäèòåëè â Ñòðàëäæà

Íàãðàäè çà òâîð÷åñòâî è äóõîâíîñò
На Първи ноември об-

щина Стралджа съвмести 
два празника – Денят на 
народните будители и отчи-
тане резултатите от  Третия 
Национален литературен 
конкурс на името на Станка 
Пенчева „Дървото на жи-
вота“. В залата се събраха 
местни педагози, културни 
дейци, общественици и 
участници в третото издание 
на литературния конкурс. 
Приветствайки ги сърдечно 
кметът Атанас Киров отдаде 
заслуженото на българските 
възрожденци дали своя дан 
за духовността на България, 
благодари за всеотдайността 
на съвременните будители, 
отправи призив към младите 
да се учат от примера им, за 
да се съхрани българщина-
та, за да я има България. 

Стихове на лауреати от 
предишните две издания 
на конкурса, прочетени от 
Силвия Йорданова и Ивай-
ло  Русев, създадоха онази 
неповторима атмосфера , 
която повишава самочувст-
вието и дава крила. С ръко-
пляскания и одобрение беше 
посрещнато връчването на 
наградите/ плакет с герба на 
общината, златна значка и 
грамота/  на изявени страл-
джански общественици - 
Димитър Стоянов, педагог, 
учител по български език и 
литература, ръководител на 
театрален състав, общест-
веник и Георги Стоянов, 
историк, краевед с дълго-
годишна проучвателска, 

изследователска и  събира-
телска дейност.

Празникът продължи с 
обявяване резултатите от 
Третия литературен конкурс 
на името на Станка Пенчева 
„Дървото на живота“. Преди 
да прочете протокола пред-
седателят Валери Станков 
не пропусна да благодари 
на организаторите от об-
щина Стралджа, да отдаде 
и заслужена почит към оби-
чаната българска поетеса 
Станка Пенчева.  Той споде-
ли удоволствието на журито 
от работата , която се оказа 
доста трудна  при положе-
ние, че участващите творби 
са  близо… 500.“ Журито, 
чиито членове са още Ста-
нислав Марашки, Димитър 
Бечев, Димитър Стоянов 
и Надя Жечева достигнаха 
до пълно единодушие оп-
ределяйки носителите на 
наградите“, подчерта г-н 
Станков.  

С великолепното сти-
хотворение „Дървото на 
живота“ наградата на кмета 
спечели Валентина Шей-
танова. В раздел „Поезия“ 
Ники Комедвенска стана 
носител на Първа награда 
със стихотворенията „Дър-
во за огън“, „Пътуване до 
мама“ и „Ден за обичане“. 
Носителят на втора награ-

да  за поезия е поетесата 
Валентина Йотова, която 
лично прочете своите сти-
хове „Ръкопис, изгубен в 
есента“, „Пролетно сти-
хотворение“ и „Из моите 
памукови поля“. Мария Па-
найотова стана носител на 
трета награда със стихотво-
ренията „Ножче“, „Сладко 
от костилки“ и „Снимка на 

калта без ретуш“.
В раздел „Проза“ журито 

присъди първа награда  на 

писателя публицист Вла-
димир Шумелов за разказа 
„Деветият кръг“ и есето 
„Краят“. Втората награда 
отиде при Ивелина Никова 
за свръхсетивният разказ 
„Алтъна“, както го опреде-
ли председателя на журито,  
а третата спечели Денка 
Илиева с разказа „Ромео и 
Жулиета от махалата „Ма-
настирци“- една наистина 
великолепна творба.

За присъстващите в зала-
та беше истинско удоволст-
вие да чуят наградените 
стихотворения от самите 
автори, които получиха на-
градите си лично от кмета 
на общината.

ÄÚÐÂÎ ÇÀ ÎÃÚÍ
Вече нищо не давам. И нямам какво:
Лист по лист – разпилях се направо…
И стърча на баир – чепато дърво,
Ни за плод, ни за сенчица ставам.

И не спират изгубени птици по здрач
Да нощуват по голите клони.
Само северен вятър – ръка на палач,
От сърцето ми спомени рони.

За такива самотници – само сатър!
Няма друга възможна отплата.
И се моля насън: бог дано е добър,
Някой блуден секач да ми прати.

Да е бил и преходил по целия свят,
Но не вкусил такава магия.
И измръзнал от студ, и изсъхнал от глад,
Във душата ми брадва да впие.

Без да пита коя съм, къде и какво,
Да забрави и дом, и съпруга,
Господ сам го е казал – чепато дърво
Топли тъй, както никое друго.

НИКИ КОМЕДВЕНСКА

ÏÚÒÓÂÀÍÅ ÄÎ ÌÀÌÀ
 И когато животът озъбен над мен се намръщи,
И ме перне с юмрук, а надеждица никаква няма,
Аз се връщам назад, върху стария плочник пред вкъщи
С девет цветни лехи и усмивката топла на мама.

Мама прави юфка.И разстила корите на двора
Върху чисто платно, от брашно и любов натежало…
И присядат смирено край нея животни и хора,
Всеки стиснал във скута си своята купичка бяла.

Тя разсипва наред. Дава толкова, колкото има.
Не оставя за себе си даже строшена коричка.
И със своята обич и своята сила за трима
До небето израства. И всъщност е майка на всички.

Някой ден ще се спра, ще разстеля корите по пладне –
Вие идвайте тихо, сами или двама по двама.
Аз ще давам по равно на всички, които са гладни,
И ще расна полека… Додето достигна до мама.

ÄÅÍ ÇÀ ÎÁÈ×ÀÍÅ
В памет на Цеци

Колко е кратък животът ни! Колко е кратък!
Тропнеш с клепачи и вече си минал Оттатък,
А по средата – чертичката, чака готова
С бившите вече омрази и бивши любови.
Колко е малък животът ни! Колко е малък!
Дните ни, бели и черни, се сбират във залък.
А насред мъката, дето след нас ще остане,
Всъщност разбираме колко е жива смъртта ни.
Как се смалява тогава човешката хищност…
Само доброто остава – сегашно, предишно.
И коленичим пред чуждата  болка, защото
Само смъртта има право да съди живота.
Нека е късно! Но някога трябва да стане –
Пръст при пръстта и сол във солените рани!
Ние, човеците, Господи, твоите грешки,
Вярваме още в последната обич човешка.

НИКИ КОМЕДВЕНСКА ÄÚÐÂÎÒÎ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ
Катеря се , прегърнала дървото,
Все по-внимателно и все по-бавно.
Тънеят клонките под мен защото
Последни са и крехко – своенравни,
А аз тежа от грешки и победи.
Под мен/ с листата/ съхнат кротко дните,
Но продължавам и нагоре гледам.
Боли ме мисълта за висините.
Усещам по гърба ми пух напира.
Поникват ми криле макар и късно,
Но гравитацията ме възпира
От моето дърво да се откъсна.
Катеря се.Бера си плодовете,
Невзрачни, прости, просто съвършени…
Редеят клоните  и горе свети
Едно небе, създадено за мене.

ВАЛЕНТИНА ШЕЙТАНОВА

ÐÚÊÎÏÈÑ, ÈÇÃÓÁÅÍ Â ÅÑÅÍÒÀ
Септември гази в тъмното дере
И пише в жълто първите си ноти.
Дрънчат в кутийчици – като с дайре! –
Зрънца, прикътали в съсъд живота.

Нехаят семенцата за студа,
За ветровете с хищните им нокти.
Земята ложе им е – засега! –
Уютна като женска гръд – и топла.

Нощта ще бъде дълга – до април.
Те ще сънуват взрив от пеперуди
Да дирижира утринния бриз,
С надеждата, че пак ще се събудят.

Земята дълго се превръща в гроб.
Но тя сама съвсем не подозира,
Че пътят към смъртта е кратък скок
Във рибешкия ирис на всемира.

Въртоп от кръгове сълзи след тях,
Очакването бавно го изглажда.
Но в склерата кълни – без дъх и страх!
Животът – най-присъщата ни жажда.

ВАЛЕНТИНА ЙОТОВА

ÏÐÎËÅÒÍÎ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅ
Разбудена след пролетния дъжд,
Гората е готова да зачене.
Отекват в здрача стъпките на мъж
И раменете му за прошка стенат.

Зелената й роба от озон
Ще го наметне или приласкае.
И липов чай, и мирис на сено
От пазвите й дълго ще ухаят.

А мракът – морен, и подвил нозе,
На любовта им ще се наслаждава,
Тъй както припка мартенско козле
След майка си във тучната морава.

И после бръмбари, пиянски хор
Жужащ, загубил вярната посока,
Във шумата под някой тъмен бор
Предсънно в тишината ще се хока.

Такава е гората пролетес
И гложди като червей дробовете,
Навярно сбъркал точния адрес.
Ала – да спи! –
                      Сега я оставете.

ВАЛЕНТИНА ЙОТОВА



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Â Ëåÿðîâî

Íåçàïîìíåí ñúáîð 
ñúáðà ìàëî è ãîëÿìî
За жителите на най-мал-

кото село в община Страл-
джа - Леярово повече от 
30 години са отлетели във 
времето без общоселски 
събор. А възрастните хора 
помнят, че той  събирал 
роднини и приятели от 
близко и далеч, имало  тра-
пези, веселба… 
Точно когато вече загу-

били надежда за възвръща-
не на традицията с огромно 
желание и много амбиция 
кметския наместник Таня 
Господинова успя да прео-
долее всякакви трудности и 
да достави радост на съсе-
ляните си. Селският събор 
оживи Леярово – с гостите, 
с настроението, с курбана 
за здраве, с музиката и 
хорото. Дори най-големите 
песимисти останаха изне-
надани от красивия праз-
ник и си пожелаха следва-
щата година чудото отново 
да се случи. Леко смутена 
от повишения интерес, 

развълнувана от радостта 
на леяровци  Таня Госпо-
динова произнесе своето 
поздравление с искрена лю-
бов към хората и с гордост, 
че Леярово  е  домакин на 
значимо събитие. „ Нашият 
празник е израз на отно-
шението ни към миналото 
и желанието да докажем, 
че ни има, че можем да 
покажем нещо хубаво и 
добро. Искаме своето късче 

надежда, което да осигури 
повече спокойствие в дните 
ни. И сме благодарни на 
общинското ръководство, 
което в лицето на кмета 
Атанас Киров, ни оказа 
съдействието, за да бъдем  
и ние сред останалите. И 
макар най-малкото село, 
да се почувстваме значи-
ми и необходими.“ Всеки 
би завидял на емоцията с 
която кметицата подчерта  

красотата на родно Леяро-
во, мъдростта на жителите, 
между които има забележи-
телни хора – майстори на 
занаяти, добри разказвачи, 
завидни кулинари… И за-
едно с благодарността към 
всички уважили празника 
Таня Господинова  допълни 
„Това е нашето богатство. 
Днешният ден ни прави 

радостни защото ще можем 
да разговаряме с гостите, 

да покажем какво можем, 
да споделим желанията и 
мечтите си. И заедно да 
потвърдим вярата си, че 
Леярово няма да изчезне от 
картата на България!“

 С поздравления за уси-
лията, за организирания 
прекрасен събор гостът Иван 
Иванов, зам.кмет на община-
та, поднесе поздравления от 

името на кмета с пожелание 
за оптимизъм и надежда за 

по-добри дни. „Сигурен съм, 
че заедно ще осъществим 
още добри идеи за благо-
то на селото, за постигане 
желанието на леяровци да 
живеят спокойни и сигурни 
за утрешния ден!“, каза той.

 По-нататък всичко беше 
веселба и взаимна радост от 
общуването. И хоро се изви, 
и песен се люшна. Леяровци 
доказаха, че могат да се 
веселят. 

Øåñò  ãîäèíè  ïåíñèîíåðñêè êëóá – Ìàëåíîâî

Æåëàíèå çà ñúïðåæèâÿâàíå íà äíèòå
Никак  не  е 

маловажен фа-
ктът, че в Ма-
леново пенси-
онерския клуб 
отбеляза  своя 
6 - ти  рожден 
ден. Възрастни-
те хора приемат 
събитието като 
знаково. И до-
като правят рав-
носметката при-
бавят желанието 
си за далеч по-
богати клубни 
дейности, споделят идеи, които да изпълнят 
със съдържание иначе сивия делничен ритъм 
на дните. „Днешният ден доказва, че сме сло-
жили началото на историята, а за бъдещето сме 
отговорни всички ние – дали ще можем, дали 
ще пожелаем да обогатим делниците си, зависи 
от всеобщото желание. А аз съм сигурна, че 
можем и искаме!“ каза в поздравлението си 
към присъстващите кметът на селото, за да 
продължи с едно кратко, но много истинско 
описание на местните хора от т.н. трета въз-
раст. Похвали ги за това че могат успешно да 
съчетават семейните задължения с обществени 
ангажименти, припомни традициите, богат-
ството на фолклора. И като човек, който добре 
познава селото допълни „Нямаме друг избор 

освен да бъдем заедно. Да понасяме тегоби-
те на времето, да преодоляваме трудностите 
си, да споделяме успехите, празниците и 
делниците си. Клубът ще бъде такъв какъвто 
си го направим.“, допълни оптимистично 
кметът. Вдъхновяващо прозвучаха и думите 
от поздравителния адрес на кмета  на общи-
ната с пожеланието за здраве, спокойствие 
, топлина и надежда. Топли поздравления 
поднесоха и гостите от пенсионерски клуб 
„Дълголетие“ Стралджа и лично от Георги 
Александров, председател на ОбС на пен-
сионерите.  Последваха песните на гостите 
от Стралджа, които пък извикаха още на-
строение. Домакините, които бяха истински 
въодушевени от празничната програма, 
благодариха  споделяйки, че този полезен 
опит ще помогне за по-нататъшната дейност 
на клуба: „Вие ни показахте, че може да се 
превърнем в едно сплотено  семейство и да 
живеем далеч по-пълноценно!“

Маленово даде добра заявка за активна 
пенсионерска дейност. Хубавото на праз-
ника беше и това, че сред домакините се 
открояваше присъствието на 96-годишния 
Петър Георгиев, най-възрастния жител на 
селото. Той определи срещата като инте-
ресна и полезна с пожелание да има още 
много такива. Организаторите отдадоха 
значимото и на юбиляра Йордан Желязков, 
който получи много поздравления по повод 
90-тата  си годишнина.

Ôîòîèçëîæáà â Ñòðàëäæà

Íåçàáðàâèìèÿò
В рамките на проявите организирани за Праз-

ника на Стралджа, Архангеловден, почитателите 
на изключителния творец и пазител на народното 
творчество Тончо Тончев, могат да посетят Ис-
торическия  музей и да разгледат фотоизложбата 
„Незабравимият“.  От събраните безброй фотоси  
за живота и делото на талантливия стралджански 
хореограф, са предпочетени  65 и всеки от тях 
разказва за миналото. От детството на хореографа, 
през младежките години, първите успехи, турнета, 
награди и голямото признание на публиката.

Фотоизложбата е само един от начините,  с които 
Стралджа изразява  почитта , уважението  и призна-
нието  си към таланта на Тончев. На 8 ноември в 
читалището предстои концерт-спектакъл, посветен 
на творчеството на двамата братя Стойчо и Тончо 
Тончеви, в който ще вземат участие ансамблите 
„Лисец“ Омуртаг и „Въжички“ –Стралджа. 

Ñïîìåí çà Ñòàíêà Êèðîâà

È ïåå æàëíè ïåñíè ãîðå…
Отиде си от този свят един прекрасен човек, който посвети целия 

си живот на родното място и традициите. Станка Кирова Иванова, 
която доказа, че е ревностен поддръжник и крепител на идеята 
да се пази, съхранява и обича всичко , което имаме в наследство 
от дедите. С нейният мек и приятен глас изпълняваше красивите 
стралджански народни песни. Сръчните й ръце сътвориха безброй 
буенешки шапки, сукмани, кукерски гугли.Винаги усмихната, до-
брожелателна, готова да помогне, да бъде потребна.

Днес жални песни пее горе… Със същата  любов за Стралджа.
Ще я помним с добро. Поклон пред паметта й!

  Историята  пази интересни 
събития. И когато има хора , 
които да ги възкресят, миналото 
оживява, а заедно с него   идва и 
равносметката за постигнатото, 
за изпълнения житейски дълг. 

По инициатива на няколко 
ентусиазирани бивши служите-
ли в АПК/Аграрно-промишлен 
комплекс/ Стралджа- Стоян 
Узунов, Руска Петкова, Донка 
Миронска, Вангелия Михайло-
ва,   в града се проведе среща на 
работилите в тази земеделска 

структура. Макар, че броят им  е 
твърде голям, на поканата се от-
зоваха  малка част, но и те бяха 
достатъчни, за да припомнят 
най-интересните моменти от 
историята на АПК-то. Вълнува-
щи спомени споделиха  Пеньо 
Маринов, първият председател 
на АПК, Лечко Маринов,  Тольо 
Йорданов, Неделчо Димов и др.

Структурите на АПК въз-
никнаха в началото на 70-те 
години когато тогавашните 
ТКЗС /трудово-кооперативни 

ÀÏÊ è èñòîðèÿòà íà ãðàäà
земеделски стопанства/ и ДЗС 
/държавни земеделски стопан-
ства/ се обединиха в едно цяло. 
„Младостта ни премина с мно-
го и сериозна работа в името на 
развитието на селското стопан-
ство. Този труден сектор беше 
не само разработен и поставен 
на нови основи, но  ни превър-
на в колектив, който  живееше 
активно и полезно“, потвърди-
ха мнозина от присъстващите. 

Не липсваха такива, които 
изразиха носталгията си по 
едно отминало и добро време 
когато полето се радваше на из-
обилие и от Стралджа  тръгваха 
тонове земеделска продукция 
за вътрешния и външен пазар. 
Не закъсня и призива да не 
губят оптимизма, да разказват 
на младите и да помагат за 
вземането на нови и правилни 
решения по отношение на сел-
ското стопанство, което е било, 
е и ще остане водещ сектор в 
общината.
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Íàäåæäà çà íîâè ôóòáîëíè ëåãåíäèÍàäåæäà çà íîâè ôóòáîëíè ëåãåíäè

Äåòñêè ôóòáîëåí òóðíèð â ÑòðàëäæàÄåòñêè ôóòáîëåí òóðíèð â Ñòðàëäæà

Стимулиране желанието 
на децата да спортуват, 
изграждане на любов към 
футбола, амбиции за по-
стигане  на успех на терена 
.- това бяха само част от по-
стигнатите цели от органи-
заторите   на детската фут-
болна  среща с посвещение 
на Празника на Стралджа, 
Архангеловден. Двата от-
бора от детските градини 
„Здравец“ и „М.Рубенова“ 
пристигнаха с настроение 
и с огромно желание да 
покажат колко са добри на 
терена. Заедно с тях бяха 
учители и родители. Мажо-
ретки поддържаха  огъня на 
спортните амбиции. 

Откривайки срещата  
Гроздан Иванов, зам.кмет, 
поздрави  децата изразя-
вайки надежда, че някой от 
тях може да се окаже  един 

нов Стоичков или Бербатов. 
Малките спортисти пода-
ваха ръка и обещаваха, че 
футболът ще бъде тяхна 
любима игра.

Още след първия съдий-
ски сигнал започна луда 
надпревара  в която всеки се 
опитваше да  ритне топката. 
Увлечени в преследването 
й отборите неколкократно 
прескачаха границите на 
терена, което още повече 
забавляваше публиката. С 
истински спортен хъс мал-
ките  се втурваха във всяка 
атака и когато топката по-
разяваше вратата следваше 
луд възторг.

Резултатен се оказа ма-
чът. Общо вкараните голове 
бяха пет, шест или седем. 
Но по-важното е друго.  На 
терена  имаше  състезание, 
имаше воля за победа, има-

ше настроение.
Сред публиката, която 

неуморно аплодираше  из-
явите на любимците си, 
беше и кметът Атанас Ки-
ров, който по-късно връчи 
наградите, осигурени от 
общината и ОС на БФС 
– купи, топки, грамоти, 
парични награди и разбира 
се, бонбони за почерпка. По 
време на поздравлението 
към малките  футболисти, 
по желание на децата,  г-н 
Киров показа някой от уме-
нията си с топката , което 
предизвика искреното им 
възхищение. 

Срещата приключи, но 
емоциите и коментарите  
продължиха  - у дома  и 
в детската градина. С на-
деждата, че всяко от децата 
може да бъде поредния фут-
болен гений на България. 

Дълго се готвят за този 
ден учениците от ОУ“Хр.
Ботев“ Войника, издирват 
любими стихотворения 
и песни, подготвят дра-
матизации, репетират 
възторжено, вълнуват 
се, надпреварват се по 
класове кой по-добре ще 
се представи на сцената, 
кой по-убедително ще 

докаже, че познава народ-
ните будители и делото 
им, че се прекланя пред  
съграденото в името на 
България. В навечерието 
на Първи ноември  учи-
лището  грейва с нова 
украса. Читалището се 
изпълва с детска глъч. 
Започва празненството – с 
цветята за всеки от учи-

телите , с поздравление-
то на директора Живка 
Василева, с изявите на 
всеки клас, с добри думи 
на почит и уважение към 
патрона на училището 
Христо Ботев. С  поклон 
пред будителите и гор-
дост, че всички ние сме 
наследници на славен, 
силен и мъдър народ. 

ÑËÀÂÀ ÂÀÌ, ÁÓÄÈÒÅËÈ ÍÀÐÎÄÍÈ!
КУКЛЕН ТЕАТЪР

Åäíà ïðèíöåñà è áåçáðîé óñìèâêè
Малък се оказа читалищ-

ният салон в Стралджа, за 
да побере всички деца на 
града, които желаят да гледат  
постановката на Куклен теа-
тър – Сливен „Принцесата и 
граховото зърно“. В навечери-
ето на Празника на Стралджа  
пиесата е подарък от общи-
ната за най-малките жители, 
това съобщи на децата лично 
кметът Атанас Киров, който 
беше посрещнат с ръкопляс-
кания в залата. Отправяйки 
пожелания към своите малки 
приятели   да бъдат добри уче-
ници  в училище,  послушни  
в детската градина и у дома, 
кметът обеща да ги зарадва с 
нови  гостувания на куклени 
театри.

В следващите минути за-
почна забавлението с артисти-
те от Сливен, които успяха да 
задържат вниманието на мал-
ките, да им предложат едно 
приказно пътешествие, което  
ще запомнят за дълго. Залата 
многократно избухваше в 
ръкопляскания, а детските 
усмивки бяха най-голямата 
награда за гостите от Сливен.


