
email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 9)   27. 06. 2017 ã. 17 ã. 

„Ñíåæàíêà“ ïîêîðè 
ñòðàëäæàíñêàòà ïóáëèêà

СТРАНИЦА 3

СТРАНИЦА 4

СТРАНИЦА 6

Ãðóïà „Çàãàðêè“ ñ íàãðàäè 
îò ñúáîðà „Ñâåòà òðîèöà“

Âñå ïî-ñåðèîçíî âíèìàíèå 
êúì ìëàäèòå

Община Стралджа  е 
една  от  многото  в 
България където  де-

мографския срив предизвиква 
трайно обезлюдяване на сели-
щата , а изтичането на млади 
хора  създава кадрови проблеми. 
Отчитайки тревожната тен-
денция, която  оказва пагубно 
влияние върху семейството и 
обществото, прекъсва връзката 
с местните традиции и култура, 

лишава гражданското общество 
от неговите най-активни, най-
дейни и най-заинтересовани  от 
развитие членове,  новото  об-
щинско ръководство не допуска 
бездействие  и подценяване на 
въпроса. В търсенето на пътища 
за привличане и устройване на 
младите хора на работа в района 
кметът Атанас Киров и неговият 
екип  прилагат успешна стра-
тегия която дава надежда, че 

малкия град също е едно добро 
и достойно място за реализация 
и живот. 

Като начало   добрият пример 
е даден с назначаването на мла-
ди, висококвалифицирани кадри 
в общината. Само в рамките 
на няколко месеца в различни 
отдели  назначения получиха  
дипломирани специалисти. Така 
в отдел „Хуманитарни дейности“  
по проблемите на образованието 
работи  Весела Дремджиева, в  
отдел „Финансово-счетоводни 
дейности“  Васил Христов и  
Милена Данева трупат опит, в 
отдел ТСУ  се доказват Марин 
Йорданов и Ивайло  Кръстев, а 
като финансов контрольор на-
дежди се възлагат на   Милена 
Вълева. 

     В началото на лятото 

нови 5 млади специалисти под-
помагат работата в общинска 
администрация. Всеки от тях 
или учи във ВУЗ, или тепърва 
ще кандидатства. Ценно е ма-
кар и временното назначение на 
бъдещи правист, социален работ-
ник,  IT специалист. Идеята на 
общинското ръководство е тези 
млади хора, вместо да работят в 
областта на търговията  и услу-
гите,  да се запознаят с работата 
в общинска администрация, да 
се събуди интересът им към 
трудът в името на обществото 
и развитието на родния край, за 
да се върнат отново в Стралджа 
след успешно дипломиране. 
Желанието, с което новоназна-
чените се включват в трудовия 
процес е достатъчна гаранция, 
че това са бъдещите нови кадри 
на община Стралджа, които без 
колебание ще работят в родния 
край, ще създават семейство, 
ще  отглеждат децата си тук, а 
това  да формира светоусещане 
за истинска полезност и само-
чувствие. 

    Днешната грижа за младите 
хора, за майките и техните деца 
в Стралджа има и друго изме-
рение.  В активна подготовка  
е изготвянето на  Наредба за 
подпомагане на деца, родени в 
общината. Тя е насочена към 
родителите   със завършено най-
малко средно образование   и 
без задължения към общината. 
Въпреки че община Стралджа 
не разполага с особено голям 
финансов ресурс  ръководството 
е решено  да сложи началото на  
специално внимание  и грижа 
към децата  и младите майки. 
Финансовото стимулиране при 
раждане на второ и трето дете 
ще се допълва от политика за 
поддържане на добри условия в 
детските градини и училищата, 
достъпна  среда  за спорт и отдих, 
за поддържане на  детски пло-
щадки,  подобряване на архите-
ктурната среда, инфраструктура-
та. Всички тези ангажименти са 
ключова част от предизборната 
програма на МК“Промяна“ и 
изпълнението им вече е в ход.

Íà åñåí:
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 Няма шега, няма измама.  
През месец септември, група 
„Сигнал“ ще изнесат концерт в 
град Стралджа! Това ще бъде 
първото гостуване на легендите 
на българския рок в града ни от 
над 30 години.  Община Страл-
джа, която е инициатор и орга-
низатор на музикалното събитие, 
потвърждава:  ще изпълним и 
това   обещание! Културният 
живот на Стралджа има нужда от 
разнообразие. Ако хората желаят 
срещи с любими групи, състави, 
певци и инструменталисти,  ще 
помогнем да се случи!

Êèíîòî, 
òîâà âåëèêî 

èçêóñòâî  
îòíîâî âëåçå â 

Ñòðàëäæà   

ПОДРОБНОСТИ НА СТР.8

Стефан Йорданов,  
IT млад специалист 
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МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи и предмети, може и без 

качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни постройки и дворно място в Страл-

джа. Цена по договаряне. 

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

с двор в Стралджа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълни-

телни постройки, гараж и двор. Цена по договаряне.
Тел.04761 50-32 продава Лада 1500S, в движение.ИЗГОДНО.

Ïðàçíèê, ïîñâåòåí íà âñè÷êè, 
êîèòî îáè÷àò Íåäÿëñêî 

„Искате да се весе-
лите? Тогава заповядай-
те на нашия празник в 
с.Недялско!“ С тази покана 
тръгна всичко. И с обе-
щанието гост на събора 
да бъде обичаната стран-
джанска  изпълнителка 
на народни песни Жечка 
Сланинкова. Тези, които 
през предишните години 
са присъствали на съби-
тието, организирано от 
кметството, добре знаеха, 
че ги очакват емоционални 
моменти и много настрое-
ние. Пристигнаха гости от 
близо и далеч. Оживиха 
се селските къщи, в които  
иначе живеят само старци. 
Недялско изведнъж при-
помни старата си слава на 
будно и многолюдно село.  
Празникът започна със 
словото на    Дора Йорда-
нова, кмет на Недялско, в 
което бяха засвидетелства-
ни заслужено внимание, 
почит и уважение  към 
загиналите за свободата 

на България герои. После 
сподели радостта си от 
съпричастността на  гости 
и домакини, добави топли 
пожелания и заявка за 
нови срещи. Славеят на 
Странджа  в следващите 
минути развълнува истин-
ски всички, които в юнска-
та вечер бяха решили да 
бъдат заедно на площада.   

Фойерверките накараха 
малките и големите да се 
радват и да споделят колко 
щастливи се чувстват. И  
оправдано автанци пожела-
ха да  определят празника 
с най-топли думи: „съби-
тие, което радва“, „голяма 
тръпка“, „празник на топ-
лотата, уюта и близостта с 
бащината къща“, „връщане 

към корените“…И никой не 
пестеше благодарностите 
към организаторите, които 
пък не забравиха да отпра-
вят  поздрав и към всички, 
които са в чужбина, далеч 
от родния край :“Недялско 
ви обича!“, което на прак-
тика прозвуча като покана 
догодина всички да бъдат 
заедно в родното село. 

На нова придобив-
ка се радва колектива 
на Дома в Маленово. 
Изграденият с труда и 
усърдието на персонала 
и  с активното участие на 
потребителите летен кът 
вече е любимо място на 
всички. Сред зеленината 
на двора и приятната 
сянка отмарят мъжете 
и жените, отсядат на 
разговорка, а тези, които 
искат да спортуват са 
край масата за тенис. 
„Всичко, което правим 
е за нашите потребите-
ли, които трябва да се 
чувстват добре, да бъдат 
спокойни , да се отдават 

на любими занимания!“, 
пояснява  директорът 
Янулка Иванова за която 
е много приятно да бъде 
сред  потребителите, да 
обсъжда заедно с тях 
мечтите им и да правят 
планове за бъдещето.Тя 
не пропуска да поднесе 
специални благодарнос-
ти към  огняра Йордан 
Енев и шофьора   Ки-
рил Йорданов, които 
са основните създатели 
на новия кът. Лятото е 
сезон, в който  трудо-
терапията е застъпена 
активно в социалното 
заведение, организират 
се специални дни на об-

Ëÿòíà ïðèäîáèâêà

21-òî 
çàñåäàíèå 
íà ÎáÑ – 
Ñòðàëäæà
С внимание към ли-

чностното развитие на 
децата и учениците

Годишен план на дей-
ностите за подкрепа на 
личностното развитие 
на децата и учениците 
от община Стралджа ще 
обсъждат на 3 юли  съ-
ветниците от Стралджа.  
Кметът на общината Ата-
нас Киров е вносител 
и на докладни записки 
относно промяна наиме-
нованието на Дом за въз-
растни хора с умствена 
изостаналост- Маленово, 
поемане на дълг по реда 
на чл.17 от Закона за 
общинския дълг, про-
дажба на добита дърве-
сина извън горски фонд, 
продажби  чрез публичен 
явен търг на леки авто-
мобили. На своето 21-во 
заседание съветниците 
ще  вземат решение и 
за продажбата на бивше 
училище в с.Каменец.

    В началото на за-
седанието е предвиде-
но  обсъждане искане от 
Инициативен комитет за 
провеждане на местен 
референдум с конкретно 
поставени четири въпро-
са. Вносител на докумен-
та  е инж.Живко Ангелов, 
председател на ОбС.

щуване и разтоварване, а 
екскурзиите и излетите 
сред природата  са най-
очаквани и стават повод 
за дълго обсъждане.
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ТЕЛ. 0884592974 
ПРОДАВА ИЗГОД-

НО  16 БР. ПЧЕЛНИ 
КОШЕРИ 

Íà ãîñòè â ðåäàêöèÿòà

Âåñòíèêúò íà Ñòðàëäæà – 
èñòîðèÿòà, êîÿòî ïèøåì íèå

Как  се подготвя един 
брой на в.“Стралджански 
вести“, как  най-интересно 
да представим едно съби-
тие, как  да стана журна-
лист,  защо  във времето 
на  новите технологии  
вестниците все пак имат 

своя територия и привър-
женици… това бяха част 
от въпросите обсъждани 
на среща в редакцията на 
в.“Стралджански вести.  
Учениците от групата 
"Млад краевед"  при СУ 
“П. Яворов“ с ръково-

дител Мария Толева  с 
любопитство разгърнаха 
страниците на  различни  
броеве от местния вест-
ник. Особено интересни 
се оказаха архивните из-
дания от  50-те, 60-те, 
70-те години на миналия 
век. Децата с изненада 
откриха  свои снимки по 
страниците на вестника 
от последните няколко 
години, припомниха си 
позабравени събития в 
училище. Разговорът  с 
гл.-редактор Надя Жечева 
продължи  за историята 
на в.“Стралджански ве-
сти“ , за хората, работи-
ли по списването му,  за 
последните теми на броя 
и др. „Беше чудесно. С 
удоволствие ще гостуваме  
пак!“, категорични бяха  
учениците.

Â Èñòîðè÷åñêè ìóçåé - Ñòðàëäæà

Çàâåæäàò äàðåíèåòî íà Ñòîÿí Âàðíàëèåâ
Народна престилка и възглавница, 

тъкани лично от народната певица Въл-
кана Стоянова, заедно с малки пафти са 
поредното дарение на Стоян Варналиев за 
Историческия музей в Стралджа. Експона-
тите вече са заведени в музея и включени 
в безценната сбирка на Вълкана Стоянова. 

Дарението беше  връчено на директора 
на Исторически музей Стралджа Снежана 
Вълкова по време на гостуването на Сто-
ян Варналиев   като член на журито на 
10-то издание на Конкурса-надпяване „С 
песните на Вълкана Стоянова“. „За мен 
тези неща са много скъпи, защото зная 
историята им, пафтите Вълкана носеше винаги с престилката.“, разказва ученикът 
на тракийския славей. Дарението е направено във връзка с  95-годишнината от 
рождението на певицата и 80 години от дебютните й записи. „Споменът за Вълкана 
никога няма да угасне , поне докато е жива обичта на хората към нея и творчеството 
й, докато Стралджа поддържа  и провежда този уникален конкурс!“, пояснява  Стоян 
Варналиев, който със свои средства поръча в Български пощи  юбилейна марка за 
Вълкана. Филателната рядкост получиха като   подарък  най-добре представилите се 
изпълнители на конкурса в Стралджа.

Ñúâìåñòíî ñ 
ÓÍÈÖÅÔ
ОУ "Св. Св. Кирил и Ме-

тодий" бяха включени в пи-
лотен проект, организиран 
съвместно от УНИЦЕФ  и 
онлайн платформа“Уча.се“за 
валидиране на модела на Ин-
дивидуалната учебна игра. На 
всеки участник бе направена 
регистрация в сайта на Уча.
се и в продължение на около 
3 месеца 20 деца гледаха и 
слушаха индивидуални  ви-
део уроци по математика. 
След всеки урок те трябваше 
да направят и индивидуална 
учебна игра  на компютър, 
състояща се от 15 задачи, 
след приключването на която 
те получаваха съответната 
оценка, генерирана от про-
грамата. Преминаха успешно 
3 теста –за установяване на 
входящо ниво –м.март, меж-
динно през м.април и заклю-

На  проведеното  в 
Стралджа отчетно-изборно 
събрание антифашисти-
те изслушаха с внимание 
доклада на председателя 
Георги Александров. Както 
винаги през годините на 
своето ръководство той 
поднесе информацията ин-
тересно, с факти, разсъж-
дения, изводи и предло-
жения за по-добра бъдеща 
дейност. Не бе подминат и 
въпроса за обновяване на 
организацията, за привли-
чане на повече млади хора 
в нея, което да предизви-
ка  и по-активен живот. 
Стефан Боянов представи  
отчета и на Ревизионна-
та комисия. В своите из-
казвания присъстващите 
дадоха висока оценка за 
работата на председателя 
и ръководството, напра-
виха нови предложения за 
обогатяване на годишния 
план и разнообразяване 

на дейността. В рамките 
на дневния ред  беше и 
отбелязването на 135 г. 
от рождението на Георги 
Димитров. Пред гостите 
от Ямбол Янка Джендо-
ва, председател на ОС на 
БАС, Стоян Стоянов, зам.
председател на БАС, Юрко 
Стоянов, член на областно-
то ръководство на БАС и 
членовете на стралджан-
ската антифашистка орга-
низация доклад за живота 
и делото на българина със 
световни измерения про-

чете Николинка Стойчева. 
   Избрано беше ново ръ-

ководство на БАС - Страл-
джа в което влизат Георги 
Александров, Николинка 
Стойчева, Тодор Кондов, 
Калчо Кавалджиев, Атанас 
Димов, Йордан Кремъ-
ков, Донка Атанасова. За 
председател единодушно 
беше избрана Николин-
ка Стойчева. В състава 
на ревизионната комисия 
са предпочетени Стефан 
Боянов, Маринка Колева, 
Златка Саллакова.

чителният тест през м.май.  
Още при първото тестване 
20-те  избрани деца  получиха 
резултати по –високи от 50%, 
което означава, че те са малко 
над средното ниво , нужно за 
съответния клас. Иновативни-
те уроци на Уча. се . децата 
работиха  със съдействието на 
своите учители – Димка Ши-
дерска и Атанаска Мозакова. 
Проектът бе  подкрепен и 
от  директора  Дора Най-
денова. 

Àíòèôàøèñòèòå â Ñòðàëäæà 
ñ íîâ ïðåäñåäàòåë

Народният представи-
тел от ПП ГЕРБ-Ямбол 
д-р Юлиян Папашимов 
проведе приемен ден в 
град Стралджа. Да бъде 
довършена сградата на 
Новата болница в Ямбол, 
настояха пред народния 
представител част от по-
сетителите на приемния 
ден. Сегашната база на 
областната МБАЛ „Св. 
Пантелеймон”  е от пави-
лионен тип, без функцио-
нално и конструктивно 
свързани помещения и 
отделения. Сградата на 
новата болница е почти 
завършена и годна за упо-
треба, при положение, че 
се направят необходимите 
довършителни работи.
Посетители на прием-

ната се обърнаха към на-
родния представител и с 
молба да се създадат усло-
вия за по-голяма трудова 
заетост  с цел развитие на 
малкия и среден бизнес в 
община Стралджа.

В рамките на приемния 
ден на ямболския депу-
тат бяха дискутирани и 
въпроси, свързани със 
засилването на контрола 
при издаването на т.нар.
телкови решения.

Ïðèåìåí äåí íà ä-ð Ïàïàøèìîâ
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„Ñíåæàíêà“ ïîêîðè 
ñòðàëäæàíñêàòà ïóáëèêà

При препълнена зала и 
видим интерес премина 
премиерата на пиесата 
„Снежанка“ на Ами Тола  
в Стралджа. Подготвена и 
реализирана от учениче-
ската  театрална формация 
„Слово“ под режисурата 
на талантливия  Дими-
тър Стоянов, преподава-
тел но български език и 
литература , с подкрепата 
на НЧ“Стралджа 2016“ 
и СУ“П.Кр.Яворов“, по-
становката се превърна в 

поредното доказателство 
за възможностите на мест-
ните любители-театралци 
и истинско удоволствие за 
публиката. Още  в началото 
стана ясно, че на сцената 
ще се изявят млади и не-
подозирани таланти. Под 
вещото ръководство на г-н 
Стоянов  всеки от арти-
стите даде  максималното 
от себе си, за да постигне 
съвършенство в представя-
нето на образите. И всички 
се убедиха, че в хода на се-

риозната работа 
по подготовка на 
пиесата е изгра-
ден един   силен 
екип  от ярки 
индивидуали -
сти. Сърцата на 
всички спечели 
очарователната  
Стела- Жасмин 
Кичукова, която 
представи въл-
шебно  своята 
Снежанка, зала-
та аплодира та-
ланта на Илия 
Нихорлиев  в 
ролята на Зла-
та кралица, не-
вероятно беше 
изпълнението на Ната-
ли Стоянова в ролята на 
старицата…  Отлично се 
представиха и останалите  
млади артисти за които 
сцената се оказа  удобно 
и приятно място за изява.  
Разбира се с оригиналния 

макиаж   на Денка Геор-
гиева. 

И някак неусетно съ-
временната адаптация по 
приказката на Шарл Перо 
насочи зрителското вни-
мание към размисъл по 
съвременни теми, стана 
повод за обсъждане  пове-

дението на съвременния 
човек. Автор и режисьор 
съумяха да покажат  колко 
актуално може да прозвучи 
„Снежанка“ и как една теа-
трална постановка  помага 
за правилната ни ориента-
ция към добро и зло. 

  Заслужени бяха апло-
дисментите на публиката.  
Заслужени са  и благодар-
ствените думи , споделени 
от любителите на театрал-

ното изкуство.  Напус-
кайки залата зрителите 
изразиха удоволствието 
от преживяването  с теа-
тралната магия. Има дух 
в този младежки театра-
лен колектив, блика чиста 
енергия сред тези умни и 
талантливи деца, които по-
казаха отношението си към 
важните и красиви неща в 
живота. И дадоха заявка  за 
нови изяви. Браво!

гр. Бургас
19.06.2017г.
От: Ами Тола
До: Учениците от театрална формация „Слово“, 

Стралджа

Ïîçäðàâèòåëåí àäðåñ
Скъпи деца, 
Много се радвам, че поставихте моята детска пи-

еса „Снежанка“ на сцена. Много се извинявам, че не 
успях да дойда. Моята „Снежанка“ се игра за първа 
година в различни населени места от страната. Вие 
сте сред първите, които я поставят, защото написах 
текста едва преди година. Заедно с нея и „Спящата 
красавица“завърших своя дългогодишен проект - том 
1-ви от моите пиеси в рими по класически приказки, а 
именно „Приказни пиеси I”. Този том включва: „Моя 
Пепеляшке“, „Котаракът в чизми“, „Червената шапчи-
ца“, „Снежанка“ и „Спящата красавица“.

Искам да ви кажа, че единственото по-голямо удо-
волствие от това да пиша тези приказни пиеси, е това 
да знам, че те се поставят на сцена именно от таланти 
като вас. Когато аз бях малка,нямах възможност да по-
сещавам театрална школа и да бъда герой в любимите 
си приказки. Радвам се, че предоставих този шанс на 
вас. Пожелавам ви успех и много щастие. Надявам се 
чрез участието си в любимите приказки, да обикнете и 
един друг вълшебен свят - този на театъра. 
С уважение, 
Ами Тола

В него взеха участие групи с  обучителни 
трудности по „Човекът и природата“ от пети 
и шести клас  и „География и икономика“ 
от шести и седми клас. С голям  ентусиазъм  
учениците показаха своите знания, усвоени 
през годината. Състезанието  се проведе  в три 
кръга. Първи кръг- учениците  отговаряха на 
въпроси от областта на „География и иконо-
мика“  и „Човекът и природата“. Втори кръг- 
„Карти на ума“ –класифицираха и обясняваха 
понятия от съответните  учебни предмети.  Най 
емоционално  премина третият кръг,  в които 
учениците  подреждаха пъзели. Ръководители 
на групите по „Човекът и природата“: Пенка 
Георгиева, Маруся Бакалова, а по „География 
и икономика“- Цветелина Тончева.

Ñúñòåçàíèå ïî ïðîåêò „Òâîÿò ÷àñ“
Çàêëþ÷èòåëíî ìåðîïðèÿòèå  ïîä ôîðìàòà íà ñúñòåçàíèå  ïî ïðîåêò 
“ Òâîÿò ÷àñ“ ïðè ÎÓ „ Ñâ.Ñâ.Êðèëè è Ìåòîäèé“ ãð.Ñòðàëäæà.  

Òâîÿò ÷àñ - âðåìå çà 
ó÷åíèå è çàáàâëåíèå

 На 06 и 07 юни 2017 г. в ОУ "Христо Ботев" с. 
Войника се проведоха публични изяви на групите за 
обучителни затруднения "Математика 5 клас", "Бъл-
гарски език и литература 6 и 7 клас" и на групата за 
занимания по интереси "Природата наш дом" по проект 
BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите 
на учениците и повишаване на мотивацията им за учене 
чрез дейности, развиващи специфични знания, умения 
и компетентности (Твоят час)" - фаза I, финансирана 
от Оперативна програма "Наука и образование за ин-
телигентен растеж", съфинансирана чрез Европейските 
структурни и инвестиционни фондове. Сред гостите 
бяха директорът на училището г-жа Живка Василева, 
кметът на с. Войника г-жа Мария Георгиева, читалищ-
ни деятели, родители и учители. Темата на изявата на 
групата "Математика 5 клас" с ръководител Иванка 
Георгиева, беше "Математиката - интересна и забавна". 
Учениците показаха какво са научили през годината и 
наистина се забавляваха заедно с гостите, като решаваха 
логически и занимателни задачи. Техни съученици им 
направиха музикална изненада, с която ги поздравиха за 
положените през годината усилия. Учениците от групата 
"Български език и литература 6 и 7 клас" с ръководител 
Мими Бонева, под формата на състезание "Аз обичам 
български език" демонстрираха пред всички, че това 
наистина е така, като показаха че умеят да разсъжда-
ват върху поставени теми и имат знания по правопис 
и литература. Показаха на гостите албум със събрани 
от тях коледарски песни. Те се изявиха и като артисти, 
представяйки драматизация по разказа "Серафим" на 
Йордан Йовков. Интересна беше и изявата на групата 
"Природата наш дом" с ръководител Боньо Бонев. Учас-
тниците в нея показаха знания за опазване на природата, 
за животни и растения в региона и разделно събиране на 
отпадъци, като се представиха с викторина и изложба. 
Сред експонатите в изложбата имаше изработени от тях 
постери, диплянки, сборник от материали за водите в 
района на с. Войника и хербарии на различни растения. 
Всички ученици бяха поздравени от директора и кмета 
на селото и получиха грамоти за активното си участие 
в дейностите по проект "Твоят час", като си пожелаха 
през следващата учебна година заниманията им да бъдат 
още по-интересни и ползотворни.

В най-хубавия майски 
празник, посветен на бъл-

гарското слово,24 май, 
селата Първенец и Вой-

Ïðîñëàâà íà çíàíèåòî
Ñúâìåñòåí ïðàçíèê íà ñåëàòà Ïúðâåíåö  è Âîéíèêà

ника обединиха 
усилията си, за 
да организират  
тържество на 
духовността . 
Като домаки-
ни  Първенец 
предоставиха 
ч и т а л ищ е т о 
си, а гостуващите деца от 
ОУ“Хр.Ботев“ и самодейци 
от читалище „Възражда-
не“ Войника създадоха 
атмосферата, която пре-
дизвика гордост, радост 
и умиление. На сцената 
се изявиха декламатори, 

певци и артисти, 
имаше драматиза-
ция, имаше танци, 
имаше настрое-
ние и българско 
самочувствие. В 
допълнение  на 
всичко това гос-
тите предложиха 
и  подготвената 
ученическа  из-

ложба. Според Роси Коле-
ва, секретар на читалището  
в Първенец, това е най-
добрия начин за обмяна 
на опит, за обогатяване 
културния живот на село 
и това ще се поддържа и 
за в бъдеще.
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Ïúòóâàíåòî – òàçè äèâà 
ñòðàñò ïî íåèçâåñòíîòî
Èëè êàê Àòàíàñ Áàëúê÷èåâ  îñúùåñòâè ïúòóâàíåòî íà æèâîòà ñè ïðåç ÷å-

òèðè êîíòèíåíòà è äâà îêåàíà
С право хората твърдят, че 

трябва много да внимаваш 
какво си пожелаваш, защото  
никога не знаеш как съдбата 
ще подреди картите на живота 
ти  и в един неочакван ден да 
видиш осъществена най-сме-
лата си мечта.  Това най-добре 
знае Атанас Балъкчиев. Макар 
никога да не е допускал, не 
е сънувал дори, че може да 
обиколи света, това все пак 
му се случва. Благодарение 
приятелството  с  Джон Морин, 
който го кани на една екзотич-
на екскурзия с  круизен кораб 
до Австралия. За да последват   
два месеца в рая! 

   С характерното си красно-
речие Наско успява увлекател-
но да разкаже за пътуването. 
Не само това, той  представя 

ярко, интересно и достъпно 
всяко посетено кътче на пла-
нетата и в същото време спо-
деля чувствата, които вълнуват  
щастливците озовали се там. 
Отворих първите страници 
на книгата „Пътуването на 
живота ми“ с огромно любо-
питство. Вече бях чувала част 
от разказите на Наско. Но това, 
което прочетох надмина очак-
ванията ми. Попаднах в един 
водовъртеж от чувства, впе-
чатления, настроение, което 
не ме напусна до последната 
страница. Заедно с пасажерите 
на кораба изживях  круизът  
през остров Мадейра и Рио 
де Жанейро, Магелановия 
проток, Чили, Великденски-
те острови, , Таити, Нова 
Зеландия…, до Австралия.  

Страхувах се  попадайки в 
непознатата атмосфера, сред  
чужди земи и хора с непознати 
порядки, изпадах в паника от 
силното океанско  вълнение, 
бях подвластна на температу-
рите и часовите разлики.  Не 
ме подмина любопитството  
към предлаганата храна както 
на кораба така и във всяка 
посетена държава, заедно с 
Наско истински се ядосвах  , че 
времето е малко и не успявам  
да видя всичко. Това , което 
се запечата в съзнанието ми е 
красота, красота, красота! И 
чистота, и ред. И необходи-
мост от  пари, без които  няма 
как да се оправиш! Не, не е 
за всеки подобно пътуване! И 
Наско наистина е щастливец. 
Благодаря му, че чрез него 

„видях“ и „усетих“ един не-
познат свят. Но, признавам си, 
затворих последната страница 
на книга с истинско облекче-
ние – ох, вече сме си у дома!

    А Антъни Бурден е много 
прав:“Пътуването те променя. 
Когато пътуваш през света и 
живота си, променяш леко не-
щата, оставяш следа, колкото и 
малка да е тя. В отплата живо-
тът и светът  оставят следи в 
теб. През повечето време тези 
следи – по тялото и душата 
ти – са красиви. Други често 
пъти болят.“

    Ако искате  да усетите 
духът на едно невероятно пъ-
тешествие , просто прочетете 
книгата на Атанас Балъкчиев. 
Тя непременно ще остави сле-
да в съзнанието ви.

ОЩЕ МНЕНИЯ ЗА КНИГАТА:
Èíæåíåð-õèìèê Ìàðèÿ Ðóñèíîâà, 
Êúðäæàëè:

„Мога само да кажа - огромно БРАВО! Написана 
много увлекателно и забавно, аз преминах през всички 
емоции - и се смях на чувството ти за хумор, и плаках 
най-накрая... За теб ще остане едно незабравимо прежи-
вяване с твоя приятел Джон/Бог да го прости!/ Радвам 
се, че успях да се докосна до това невероятно приключе-
ние. Продължавай да пишеш - ти го умееш много. Бъди 
жив и здрав дълги години! С огромна благодарност!“ 
Ä-ð Ïåíêà ×åíêîâà:

„Книгата ти е фантастична! Продължавай да пишеш. 
Ти си талант! Много си израснал .“

Ñúñ ñâèäåòåëñòâî çà 
çàâúðøåíî îñíîâíî 
îáðàçîâàíèå

    30 осмокласници и 21 седмокласници от  ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“Стралджа получиха своите Сви-
детелства за завършено основно образование

На 15 юни 2017г.  ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ 
гр.Стралджа изпрати Випуск 2017.   Изпращането 
премина в тържествена обстановка, прозвучаха мили 
слова от учениците към техните учители  през годините.   
Класните ръководители  Цветелина Тончева, Таня Стоя-
нова  и Виолета Атанасова    представиха като подарък 
към своите  възпитаници  кратък филм-ретроспекция, 
който представи учебно-образователния   процес през 
годините и културният живот в училище и извън него. 
Повечето от випуск 2017 са носители на златни медали 
от участието си във фолклорния фестивал „ Орфеево 
изворче“, както и  спортни  призове.  Вълнуващ момент 
за всички бе  приветствието на  директора  Дора Найде-
нова с пожелание за успехи , отговорно и достойно да 
представят себе си и училището , което са завършили .

Андон Иванов е мом-
чето от Стралджа, което  
със своето есе спечели 
Специална  награда  на 
Международния фестивал 
„Вдъхновители“ и получи 
право да подготви свой 
късометражен филм. Не 
беше и помислял за такова 
развитие на нещата, но се 
гмурна в неизвестност-
та със смелост за завиж-
дане. Влезе в ролята на 
сценарист и режисьор с  
всичките отговорности, 
които трябва да поеме. За 
създаването на филма му 
помагаше екип в състав 

Ñìåëîñòòà  äà áúäåø ñðåä íàé-äîáðèòå
– Полина Андоно-
ва- оператор, Мая 
Дичева- техни-
чески продуцент 
и Ивелин Стоя-
нов- обстановка, 
реплики и вън-
шен вид. От там 
нататък всичко е 
труд, овладяване 
на непознати те-
ритории, страхо-
ве , очаквания  и 
огромна енергия. 
Като участници в 
Шестото издание 
на Международ-
ния фестивал за 
детско и младежко 
медийно изкуство 
„Арлекин“ във Ва-

рна Дончо и екипът му се 
озоваха  сред конкуренти, 
които имат далеч по-голям 
опит,  поддържани и под-
помагани от професиона-
листи. Това ни най-малко 
не смути представителите 
на Стралджа, които се от-
личиха още  с участието 
си в дефилето с уличния 
театър. При представянето 
на филмите Дончо и сие 
се оказаха в състезание с 
екипи от професионални 
училища от София, Варна, 
Видин, Враца, Петрич, 
Шумен, Търговище… За 

зла чест  филмът им тръгна 
с лош звук. Истинско пре-
дизвикателство за младия 
режисьор беше въпреки 
гафа да защити продукция-
та си и да наложи повторно 
излъчване на филма. Да, 
при втория опит се получи, 
но не мина без провока-
ционни въпроси от страна 
на публиката. Момчето се 
справи и с това. Презен-
тира филма си смело, ар-
гументирано. „Вдъхнове-
нието, то е силата, която ни 
кара да вървим напред. Ако 
липсваше вдъхновението 
никой от нас не би бил днес 
тук!“ с тази реплика Дончо 
предизвика ръкопляскания-

та в залата, а на втория ден 
от фестивала и подкрепата 
на екипа от Бояна филм. 
В крайна сметка филмът 
„Вдъхновители“ остана без 
награда, но пък екипът по-
лучи по-ценното – амбиция 
за създаване на нов филм и 
ново участие в следващата 
битка. „Светът в моите очи 
има своето измерение и аз 
съм готов да  го покажа!“, 
категоричен е Дончо. На 
първо време той ще под-
готви своя филм „Силата 
на вдъхновението“ за пред-
ставяне пред стралджанска 
публика като по всяка веро-
ятност това ще се случи в 
първата половина на юли. 
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Представянето на оби-
чая „Седянка“ от група 
„Загарки“ при читалище 
„Пеньо Енчев“ с.Палаузово 
на Националния народен 
събор „Света троица“ край 
Тополовград се превърна 
в истинска атракция и 
предизвика аплодисмен-
тите на жури и публика.  
С автентичните народни 
носии, песните, целият 

ритуал по сбирането на 
седянката палаузовски-
те самодейци показаха 
богатството на местния 
фолклор. За това допри-
несоха както възрастните 
участници в групата така и  
привлечените млади хора 
, които с голяма любов 
приемат народните местни 
обичаи. Група „Загарки“ 
заслужено  беше  отличена  

с Грамота и парична на-
града за най-добро изпъл-
нение на народен обичай.  
Песента „Иванчо лежи 
сред двори“ в изпълнение 
на певческата група също  
получи  Грамота, а уникал-
ната автентична народна 
палаузовска  носия, съх-
ранена отпреди сто години 
и представена от Добра 
Панайотова за първи път, 

Ãðóïà „Çàãàðêè“ ñ íàãðàäè 
îò ñúáîðà „Ñâåòà òðîèöà“
заслужи парична награда.

Амбицирани да съх-
раняват, разпространяват 
и обогатяват фолклора  
самодейците от  група 
„Загарки“ само след дни 
ще приключат  заснема-
нето на филм за обичая 
„Лазаруване“ като жела-
нието е да  го  обогатят  с  
„Меджия“ и „Подготовка 
за сватба. Това ще бъде 
пореден филм на местните 
родолюбци издаден с по-
мощта на местни дарители. 
Те вече притежават ценен 
видеофилм „Авлалийски 
адети“, в който са включе-

ни отново местни обичаи, 
песни и танци с представя-
не на народни носии.

Село Палаузово  което 
се намира на около 10 км. 
от общинския център, има 
своето богато минало , ха-
рактерни местни народни 
обичаи, песни  и носии. 
Съхранили най-ценното от 
време оно днешните жи-
тели  правят възможното 
за предаване наследеното  
напред във времето. Фол-
клорната група към чита-
лището представя с голям 
успех народна  седянка 
и  обичая „зажънване”. 

Придружаващи народни 
песни създават особено 
очарование на събитията. 
С дарения от няколко го-
дини в НЧ”Пеньо Енчев” 
е  подредена етноизложба, 
която показва бита и оби-
чаите на местните жители. 

Подготовката и реализа-
цията на видеозаписите ви-
наги е с посланието: „Село 
Палаузово/ Авлалий/ има 
какво да покаже! Богати 
сме с песните и танците, 
с народните обичаи! Бъл-
гари сме и се гордеем с 
миналото си! Ще го пазим 
и обичаме!”  

Ñèëíî ïðåäñòàâÿíå íà „Ñëàâååâè íîùè“ – Àéòîñ
Фолклорният празник „Славееви нощи“ в Айтос се превърна в поредната сцена 

за изява на самодейците от община Стралджа. Своето изкуство  пред многоброй-
ната публика и журито представиха  активисти на читалища от Зимница, Лозенец, 
Каменец, Стралджа, Войника, Воденичане. Родният град на Филип Кутев /роден на 
13.06.1903г./ за 49-ти път събра фолклорни състави от близо и далеч, за да изразят 
любовта към народното изкуство. Журито с председател проф.д-р Елена Кутева, ди-
ректор на ДФА“Ф.Кутев“, даде преднина на най-добре представилите се сред които 
са любителите на художествената самодейност от община Стралджа:  ансамбъл „Зла-
тен клас“ при НЧ“Възраждане 1926“ Зимница, детски танцов състав при ансамбъл 
„Златен клас“ Зимница, фолклорен ансамбъл при НЧ“Просвета 1892“ Стралджа, 
младежки танцов състав „Росна китка“ при НЧ“Светлина 1928“ Лозенец, фолклорна 
група „Латинка“ при НЧ“Възраждане 1928“ Войника, женска и мъжка фолклорни 
групи при НЧ“Проф. Аден Златаров 1927“ Каменец. С индивидуални награди са 
отличени още изпълнителите на народни песни  Петър Толев, Анита Красимирова 
и инструменталиста Добри Матев, кавал. 

Äà äîêàçâàø èìåòî ñè ñ äåëà

Ïîñåùåíèå â çîîïàðêà
Лятото е сезон за отдих и развлечения. И колектива на ДВУИ Маленово, амбициран 

да достави радост на своите потребители, организира екскурзия до зоопарка в Айтос. 
Идеята бе подкрепена от общинското ръководство и лично от кмета Атанас Киров , 
който съдейства за осигуряването на транспорта. Повече от 20 радостни мъже и жени  
потеглиха по предварително начертания маршрут.  Някой от тях за първи път  вли-
заха в зоопарк 
и  докато  с 
умиление  се 
спираха пред 
всяка  клетка  
в н им а т е л н о  
се вслушваха 
и в информаци-
ята за начина 
на отглеждане 
на животните, 
за  храненето 
и любовта от 
която се нуж-
даят. След оби-
колката въпро-
сите продъл-
жаваха както 
и споделянето 
на радостта от 
преживяното.   

Випуск 1987 г. на СОУ 
“П. Яворов“ Стралджа не 
се различава с нещо осо-
бено от другите. Но когато 
срещата се провежда 30 г. 
след завършване на средно-
то образование на преден 
план изпъкват подробнос-
ти, които иначе изглеждат 
незначителни. Това раз-
браха още при първото 
ръкостискане  всичките 43 
участници, които пристиг-
наха в града на своите уче-
нически спомени от Бяла 
Слатина и Ямбол, от Царе-
во и София… с настроение 
и очакване за забавление. 
Не по-малко развълнува-
ни бяха преподавателите 
Димитрина Йорданова и  
Никола Тенев, които безпо-
грешно назоваваха по име 
всеки от своите пораснали 
ученици. За първи път на 
подобна среща пристигна 
и учителката по шиваче-

ство Пенка Иванова, за 
която връщането назад във 
времето беше сериозна емо-
ция. Тези, които правеха 
лудориите, които изкарваха 
шестиците, които създаваха 
и настроението , и пробле-
мите в училище днес вече 
дипломирани лекари, сче-
товодители, икономисти…, 
хора със семейства, с пости-

жения и все така лъчезарни, 
усмихнати, по ученически 
забавни - това е випуск 
1987! Срещата в Стралджа 
ще остане незабравима. И 
с пожелание да се повтаря 
успешно през годините. 
Защото имаме нужда от 
ученическата енергия, за-
дружност, емоция и радост, 
категорични са порасналите 

момичета и мом-
чета.   В същия 
ден  Стралджа  
посрещна учас-
тниците и в сре-
щите на   випуск 
1992г. и випуск 
1997г. И градът 
грейна в усмив-
ки и настроение. 
Спомени заляха 
и  наборите, и 
тези, които  чрез 
тях  се върнаха в 
своето учениче-
ско време.

Първенец е едно от се-
лата на общината, кое-
то упорито търси своето 
място сред водещите, сред 
тези, които искат да дават 
пример за добро управле-
ние, стремеж към про-
мяна и идеи за развитие. 
Екипът на кметът Вичо 
Колев с много труд успя-
ва да постигне желаните 
резултати. За един кратък 
период селото наистина 
придоби нов и далеч по-
приятен вид. Тротоарите 
са почистени, зелените 

площи се окосяват перио-
дично, поставени са пейки, 
в кметството са създадени 
са добри порядки за об-
служване на гражданите. 
Свое място  в живота на 
Първенец има и местното 
читалище, което поддържа 
една добра библиотечна 
сбирка, етнографски кът, 
който непрекъснато се 
обогатява. Поддържат се 
традициите, периодично се 
организират местни праз-
ници. Кукерската група 
всяка година подготвя своя 

празник, а с явяването си 
на конкурси печели награ-
ди. Фолклорната певческа 
група  тази година имаше 
добри изяви. Успешно е 
представянето на жените 
на 10-я Конкурс-надпява-
не „С песните на Вълкана 
Стоянова“ в Стралджа, на 
Националния народен съ-
бор „Света Троица“. През 
юни се планира предста-
вяне на  „Славееви нощи“ 
Айтос и на фолклорния 
празник „С песните на 
Георги Костов“.  

Êðàñèâè ó÷åíè÷åñêè ñïîìåíè
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Стотици почитатели 
на българското народно 
творчество от Стара Заго-
ра и различни краища на 
страната се събраха на 18 
юни в салона на Операта 
– Ст.Загора, за да отдадат 
заслуженото внимание и 
уважение към доайенът на 
българската фолклористи-
ка, етнолог, фолклорист,  
композитор, диригент, 
почетния гражданин на 
Ст.Загора, носител на све-
товен Оскар за фолклор, 
член на Международната 
академия за традицион-
но изкуство, автор на 
множество публикации 
за българския фолклор, 
както и на няколко пое-
тични книги – акад.Крум 
Георгиев. В похвалното 

слово за рожденика, който 
отбеляза и 65г. творческа 
дейност, поетът Таньо 
Клисуров проследи цели-
ят му жизнен и творчески 
път, с неуморимата рабо-
та в помощ на различни 
фолклорни колективи, с 
постигнатите успехи, с 
онази неутолима жажда 
да правиш добро в името  
и за запазване, разпрос-
транение, обогатяване 
на българския фолклор. 
„Родният фолклор за Крум 
Георгиев е призвание, от-
даденост, любов, живот!“, 
добави той. Аристократ 
по душа, невероятен ри-
цар на духа и на  доброто, 
винаги деликатен и мъдър 
Крум Георгиев е този, 
който подкрепя развитие-

то на безброй фолклорни 
събития, подава ръка на 
организаторите, той е там 
където е най-необходим 
с компетентните съвети. 
Неговите проекти като 
Общество за фолклор, 
Маскараден  фестивал 
Ст.Загора, Еньовденски 
събор отдавна доказаха 
своята значимост. Той е 
двигателят за създаването 
на множество фолклорни 
събори и фестивали, той 
е инициатор за организа-
цията на събития , които 
поддържат българския 
дух. 
С  благодарност  за  

поздравителните слова и 
внимание акад.Крум Ге-
оргиев отправи призива: 
„Да запазим българският 

дух!“. Станали на крака 
присъстващите в залата  
аплодираха ревностния 
пазител на фолклора, а ми-
нути по-късно на сцената 
грейна цялата българска 
хубост и богатство на на-
родни носии, песни, мело-
дии, танци. Повече от два 
часа различни фолклорни 
колективи, с които през 
годините е работил Крум 
Георгиев,  представяха 
своето изкуство.  Вълну-
ващо беше изпълнението 
на децата от ДГ“Българче“ 
Ст.Загора, на певчески ан-
самбъл при НЧ“Напредък 
2002“ Нова Загора, на 
ФА“Китна Тракия“ Ха-
сково. Без дъх оставиха 
публиката танцьорите  от 
ТА“Балканска младост 

Àêàä.Êðóì Ãåîðãèåâ íà 85 ã.:

„Äà çàïàçèì áúëãàðñêèÿò äóõ!“
„Етрополе. Колорит на 
концерта добавиха  само-
дейците от народен хор 
при НЧ“Селска пробу-
да“ с.Крепост, Димитров-
градско, певческите групи 
на с.Кортен и с.Ценово, 
ТА “Панд ъ к л и й ч е т а “ 
с.Тенево…  Вълнуващо 
прозвуча  изпълнението на 
Дарина Славчева, солист 
на ФА“Тракия“ Пловдив, 
която  грабна сърцата 
със  стара народна песен 
на бежанците от Одрин-
ска Тракия, наследена от 
майката на Крум Георги-
ев.  Прекрасен финал на 
концерта  бяха  танцьорите 
на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел, 
които танцуваха с много 
енергия и любов… Да, 
България е богата и пребо-
гата, България ще пребъде 
докато е жив фолклора, 
докато има млади хора да 
приемат, да обичат и да 
разпространяват с любов 
народното изкуство! Това 
беше посланието на кон-
церта, а ръкоплясканията 
– заслужения реверанс 
към акад.Крум Георгиев,  
човека, който вдъхновява 
това изкуство и през це-
лия си живот подпомага 
развитието му. 
Безброй поздравител-

ни адреси, цветя и пода-
ръци заляха виновника 

за тържеството. Недял-
ка Димитрова, нач.отдел 
„Хуманитарни дейности“ 
поднесе подарък от името 
на кмета на община Страл-
джа Атанас Киров  и по-
здравителен адрес в кой-
то се казва:“С най-топли 
чувства и благодарност за 
годините на ползотворно 
сътрудничество и съвмест-
на културна дейност  Ви 
поздравявам за достойно 
извървения път, за Вашата 
огромна ангажираност, 
която продължава и сега за 
съхранение на българския 
фолклор, за разпростра-
нение на нашето богато 
музикално, песенно и тан-
цово народно изкуство. 
Вашият опит, житейска 
мъдрост, човешка дели-
катност и отстояване на 
принципи и позиции са 
пример , достоен за под-
ражание.“ Нели Тончева 
Кавалджиева, председател 
на НЧ“Стралджа 2016“ , 
добави цветя и пожелания  
за съвместна творческа 
работа.  
За изключителен при-

нос за развитие на фолкло-
ра и за неуморна дейност 
за запазване на традици-
ите акад. Крум Георгиев 
бе награден с Кристално 
огърлие на Съюза на музи-
калните и танцови дейци. 

Ïðàçíóâàìå ñ ðàäîñò 
è îò ñúðöå
Поредните рожденици в клуб „Дълголетие“ пре-

върнаха още един ден в незабравим. На 16 юни 
залата в клуба  отново се изпълни с усмихнати хора. 
И заваляха поздравления и подаръци към  „винов-
ниците“ за тържеството – юбилярките Динка Ата-
насова и Ганка Данева,  юнските рожденици Стойка 
Маринова, Пепа Василева, Златка Йовчева, Златка 
Саллакова, Дора Топчиева, Димка Халачева, Цанка 
Добрева, Николинка Стойчева, Мария Ганчева. „За 
всички вас са нашите топли пожелания, заради из-
живения достоен трудов живот, заради постигнатите 
успехи, заради добрините и неугасващото желание да 
помагате, да бъдете полезни!“, каза в поздравлението 
си Донка Атанасова, председател на пенсионерския 
клуб. Много мило прозвуча и словото на Маринка 
Колева. Трогнати от вниманието рождениците ви-
димо се вълнуваха, а Николинка Стойчева обобщи 
чувствата на всички, изрази благодарността и от-
прави пожелания за все такъв активен колективен 
живот в клуба – втория дом на всички членове на 
„Дълголетие“. Празникът продължи с изпълнение 
на певческата група, а наздравиците и танците до-
пълниха настроението.

Çëàòíà  ñâàòáà 
â Ïîëÿíà
В началото на юни  пенсионер-

ският клуб в Поляна  бе домакин на 
вълнуващо събитие – отбелязване  
на 50-годишен съвместен живот на 
семейство Иванка и Митко Иванови.  
С настроение и радост, с усмивки и 
цветя двойката прекрачи прага на 
клуба с желанието да отпразнуват 
своята златна сватба с приятелите. 
Споделяйки най-интересните момен-
ти от своя живот семейство Иванови 
предизвика  истинско оживление. 
Настроението, което демонстрираха 
домакини и гости даде доказателство, 
че когато духът е млад, старостта не е 
пречка за лудуване. В най-тържестве-
ния момент беше възпроизведен це-
лия ритуал на сватбата. Кръстницата  
изпълни стриктно задълженията си  
по пребулването съвсем по селски: 
с три бургаски забрадки – червена, 
зелена и бяла, след което „младо-
женците“ сключиха брак, подписаха 
договор за още 50 г. щастлив семеен 
живот с пожеланието все тъй да се 
радват на деца , внуци и правнуци. 
Свидетелите на събитието се над-
преварваха да поднасят своите по-
желания и поздравления. Веселбата 
продължи по традиция с много песни 
и танци. Шегаджиите не допуснаха 
да се размине  и обичая когато залож-
ницата подготвя брачната двойка за 
брачната вечер, след което булката 
рано сутринта в понеделник трябва 
да почерпи с блага ракия и да ритне 
бакърите на площада.

Златна сватба по обичаите на 
с.Поляна! Един шарен, красив праз-
ник, който не се забравя.

Жеко ДОЙЧЕВ, с.Поляна

Ñðåùà íà ïúðâèÿ 
âèïóñê îò ÑÑÒ
Родени през да-

лечните 1943-1944г., 
курсистите от първия 
випуск на Селскосто-
панския техникум /
ССТ/ „П .Кабаков“ – 
Стралджа, се събраха 
, за да си припом-
нят най-щастливите  
младежки  години . 
Всички отдавна реа-
лизирали се в живота, 
постигнали мечтите 
си, доказали умени-
ята си, дали приноса 
си за развитието на 
страната, днес вече 

пенсионери, но ед-
накво развълнувани 
от спомените. Забра-
вили за белите коси, 
за бръчките и болеж-
ките наборите  оста-
наха подвластни на 
настроението, танцу-
ваха  любимите хора, 
танго и валс, споделя-
ха преживяванията си 
и обещаваха отново 
да се срещнат дого-
дина. В групата бяха   
Донка Миронска, Па-
уна Пилаева, Мария 
Кремъкова, Атанаска 

Митева, Андон Ки-
ров, Иван Колев и др. 
Освен  представите-
ли на домакините от 
Стралджа за срещата 
пристигнаха  и хора  
от Бургас, Ямбол, До-
брич и други градове. 
До един признават, че 
годините прекарани 
в ССТ – Стралджа 
са едни от най-хуба-
вите в живота им, а 
знанията, придобити 
в техникума се оказ-
ват трайни и много 
полезни. 
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Íàãðàäà çà ñòàðàíèåòî Íàãðàäà çà ñòàðàíèåòî 
è ïîñòèãíàòèòå óñïåõèè ïîñòèãíàòèòå óñïåõè
Кметът  на  община 

Стралджа Атанас Киров 
подари огромна радост и 
вълнение на децата, учас-
тници във футболните 
отбори на града. Осигу-
рявайки им билети за бе-
нефисния мач на звездата 
Димитър Бербатов г-н 
Киров изпълни мечтата на 
момчетата да се срещнат 
лице в лице с най-изяве-
ни български  и световни 
футболисти. Решението 
да организира това съби-
тие идва след един много 
успешен и активен период 
на участие в турнири. 
Така най-малката група 
футболисти на Стралджа 
с треньор Георги Дими-
тров- Марко  спечели три 
турнира, втората група се 
класира на второ място  в 
свой турнир, а по-големи-
те се наредиха на трето 

място. Постиженията са 
плод на постоянен труд, 
тренировки, дисциплина 
и огромно желание за 
развитие на футбола в 
Стралджа. И това няма да 
бъде последната награда! 
Г-н Киров подготвя още 
приятни изненади за свои-
те любимци!
Споделена радост след 

завръщането от София
Антоан Павлов, Ва-

сил Шедерски, Даниел 
Пламенов, Али Айвазов, 
Александър Станчев, Си-
меон Иванов са част от 
състава, който пътува до 
столицата. Всички тези 
момчета споделят голяма-
та си радост от събитието, 
твърдят, че са впечатлени 
от стадиона, от визуалната 
среща с големите имена 
във футбола. Тези страл-
джански момчета имат 

своите големи мечти. Все-
ки от тях иска да постигне 
възможно най-високия 
връх във футбола. Те-
хни идоли са футболисти 
като Кристиано Роналдо, 
Лионел Меси, Даниел 
Карвахал. Треньорът на 
отбора Георги Димитров 
–Марко е щастлив, че е 
попаднал тъкмо на този 
екип, който дава инди-
кации, че ще се изгради 
като великолепен отбор. 
„Това е най-малката група 
стралджански футболи-
сти, но с претенции за 
най-добрите!“, твърди той 
и посочва качествата на 
всеки един с прогнозата, 
че им предстои развитие 
в по-големи отбори. Бъ-
дещето ще покаже дали 
Стралджа ще даде на 
родния футбол новият 
Стоичков или Бербатов.

8 ã. êëóá 
„Àðìåéöè“ 
– Ñòðàëäæà
С щур купон отбелязаха 

поредната годишнина мом-
четата от клуб „Армейци“ 
–Стралджа. Да сподели 
празника  бе поканен са-
мият мистър  гол Стойко    
Сакалиев, с който армей-
ците проведоха разговор 
за настоящето и бъдещето 
на любимия клуб.

Çîðè, 
ãîðäîñòòà íà 
ÄÃ “Çäðàâåö“
Това е Зорница Димитрова Ива-

нова  от ДГ“Здравец“ Стралджа.  
Тя пребори конкуренцията и граб-
на  титлата Малка Мис България в 
своята възрастова група и сребърен 
медал за талант на Модна Агенция 
ИНТЕРСАУНД - Cristian art models 
2017 в Созопол! Честито Зори ! 
Преследвай мечтите си!

Ïîäàðúöè ñ îáè÷
 ÄÃ “Çäðàâåö“ ãðóïà ñ. Ïúðâåíåö
Мир, мама и родина – това са думите, които с радост 

и гордост повтаряха най-често на своето тържество 
децата от ДГ“Здравец“, група с.Първенец по повод 
Международния ден на детето  и  изпращане на децата 
от подготвителната група. И очароваха гостите със 
знанията си, с песните и стихотворенията, с танците. 
Толкова светлина блика от очите на малките, толкова 
радост от събитието за което се подготвяли дни наред! 
И когато получиха поздравленията бяха на седмото небе. 
С най-топли думи ги приветства Живка Илиева, дирек-
тор на ДГ“Здравец“, кметът на селото Вичо Колев. От  
кметството и  от местното читалище всички малчугани 
получиха лакомства, подаръци и книжки. С пожелание 
да бъдат здрави, ученолюбиви и послушни. 

Ако сте от хората, които 
търсят красотата навсякъде, 
чуват и най-тънките звуци 
на природата и цивилиза-
цията, ако сте любители на 
неподозирани емоции, ако 
ви привлича креативността 
и разнообразието, то тогава 
вие попадате в числото на 
кинолюбителите, тези, кои-
то намират време и начин да 
посещават Големия екран. 

За радост на всички кино-
то , това  велико и красиво 
изкуство, отново влезе  в 
Стралджа. За първи път 
от над 20 години на 23 

юни в града отново  имаше 
кинопрожекция. Така об-
щинското ръководство не 
само изпълни една мечта, 
но и даде гаранция това 
да се превърне в традиция. 
Филмът,който прекъсна дъл-
гата пауза е"Истории като на 
кино" - българска продукция 
с участието на Филип Авра-
мов, Десислава Бакърджи-
ева, Теди Москов, Джони 
Пенков и др. Продадени 
бяха над 100 билета, а сред 
кандидатите да се порад-
ват на киноизкуството бяха 
представители на различни 

поколения. По-възрастните  
се вълнуваха   връщайки 
времето назад към спомени-
те,  когато посещението на 
кино беше част от ежедне-
вието, преживяваха събития, 
съдби и истории, влюбваха 
се и се забавляваха. По-
младите влязоха в залата 
на читалището с надеждата 
да  се потопят в един свят 
на емоции, цветове, звуци, 
съдби. Децата,  с характер-
ното си любопитство – да се 
срещнат с непознатото, не-
изживяното, неизвестното.  
Да . Големият екран е истин-

ска магия! И всички, които 
посетиха кинопрожекцията 
на 23 юни си го припомниха. 
С пожеланието да се повтаря 
по-често. Добрата новина 
е, че общината ще изпълни 
намеренията си за запазване 
на киното като част от кул-
турата на града.  Единствено 
водените в момента съдебни 
дела между двете читалища  
на този етап все още пречат 
за закупуване на прожекцио-
нен  екран и проектор, което 
ще осигури  периодични 
кинопрожекции. Както се 
казва – въпрос на време! 

Êèíîòî, òîâà âåëèêî èçêóñòâî  îòíîâî âëåçå â Ñòðàëäæà   


