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С Решение  №109 от 
26.10.2017г.   Ям-
болският  окръжен 

съд  потвърди  Присъда  № 
53/06.04.2017г. на ЯРС, с която 
подсъдимия Д.И.Д., е признат 
за виновен в това, че е пред-
лагал имотна облага – пари по 
50 лв., на жители от Стралджа 
от ромската махала, с цел да 
ги склони да упражнят изби-
рателното си право в полза на 
кандидата за кмет на Община 
Стралджа М.П.А. от листата 
на политическа партия БСП, 

като гласуват с бюлетина номер 
6 в изборен район – Община 
Стралджа.

 ЯОС потвърждава присъда-
та от ДВЕ ГОДИНИ И ШЕСТ 
МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ 
СВОБОДА И НАЛОЖЕНОТО 
НАКАЗАНИЕ  глоба в размер 
на 10 хиляди лв.  Изпитателни-
ят срок за наложеното престъ-
пление е 3 години. 
Всички доказателства по 

делото се определят като „ка-
тегорични и безспорни за това, 
че подсъдимият е реализирал 

престъпление  по чл.167, ал.2 
вр.чл.26, ал.1 НК, поради кое-
то прокурорът пледира ЯОС 
изцяло да потвърди присъдата, 
постановена срещу подсъдимия 
Д. като ПРАВИЛНА, ЗАКОНО-
СЪОБРАЗНА И ОБОСНОВА-
НА“. И потвърждава присъдата 
на ЯРС.
Районният прокурор на Ям-

бол Мина Грънчарова, заяви: 
Доволни сме от Решението! 
Съвпада с нашия обвинителен 
акт. Това искахме! Справедлива 
присъда! 

Â èìåòî íà íàðîäà!

Îñúäèõà  êóïóâà÷ íà 
ãëàñîâå â Ñòðàëäæà

ßìáîëñêèÿò ðàéîíåí è Îêðúæåí ñúä ïðèçíàâàò âèíîâíîñòòà íà èçâúðøèòåëÿ
Ñ ïðèñúäà ¹53/06.04.2017 ã. ßìáîëñêèÿò ðàéîíåí ñúä  îñúäè êóïóâà÷ íà 
ãëàñîâå â Ñòðàëäæà. 

Ðåìîíòèðàí å ïúòÿò Ðåìîíòèðàí å ïúòÿò 
Ñàðàíñêî – Òàìàðèíî!Ñàðàíñêî – Òàìàðèíî!

НА СТРАНИЦА 2

НА СТРАНИЦА 8

НА СТРАНИЦА 4 НА СТРАНИЦА 3

Ïòè÷èÿò ãðèïÏòè÷èÿò ãðèï  
óíèùîæè 
äåñåòêè 
õèëÿäè 
ïòèöè â 
ñòðàëäæàíñêî

Ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà

Èìàìå  Èìàìå  
ïàìåò,  ïàìåò,  
èìàìå èìàìå 

äóõ!äóõ!
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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.

ROYAL STRALDZHA

ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ

Ñ Å Ð Â È Ò Ü Î Ð È
За ресторант „Роял“ 

– Стралджа

ТЕЛ. 0897549314

ÎÁßÂÀ
Клуб „Дълголетие“ Стралджа 

ОРГАНИЗИРА ЕКСКУРЗИЯ
За един ден в Чорлу /Турция/
Цена – 35 лв. Дата – 16.12.2017г.
Тръгване: 5,30ч. от Клуб „Дълголетие“
Срок за записване – 30.11.2017г.
Телефон за справки- 04761 51 89 
или 0894722132 Петко Атанасов

Ðåìîíòèðàí å 
ïúòÿò Ñàðàíñêî 
– Òàìàðèíî!

Ïîäãîòâÿò ñå ðåìîíòèòå è íà äðóãè âà-
æíè îòñå÷êè ïî îáùèíñêàòà ïúòíà ìðåæà

  Ръководството на Об-
щина Стралджа не оставя 
без внимание пътищата от 
общинската пътна мрежа, 
голяма част от които през 
предишните години бяха 
сериозно неглижирани. 
Така  780-метрова отсеч-

ка Саранско – Тамарино, 
която беше в крайно лошо 
състояние,  най-сетне  е  ре-
монтирана с нова основа и 
асфалтово покритие. Оста-
ва оформяне и на канавките 
край този път. Следваща-
та година предстои втори 

етап за ремонт на пътя! 
За ремонт се подготвя и 
пътя Първенец - Правди-
но. Предстои да се вложат 
средства и за изкърпване на 
пътя Александрово – По-
ляна - р-н с.Ст.Караджово, 
както и в с.Каменец.

Îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò – 
ãðèæà è îòãîâîðíîñò
Към 31.12.2016 г. в община Стралджа действат общо  

305 бр. Договори в т.ч.  32 бр. договори за отдадени под 
наем общински язовири, 6 бр. концесионни договори 
за язовири,  11 бр. договори за отдадени под наем  об-
щински жилища, 190 бр. договори за наем на общински 
земеделски земи , 58 бр. за отдадени  под наем общински 
помещения и 9 бр. договори  за общински дворни места. 
Наемните цени се определят в резултат на проведени 
публични търгове и Тарифата към наредба № 2 за реда 
за придобиване,  управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост.

Собствените приходи в общинския бюджет за ми-
налата година възлизат на  2 329 458 лв. в т. ч. прихо-
дите от управлението  на общинската собственост към 
31.12.2016 г. възлизат на  768 133 лв. или формират 
32,97% от собствените приходи.

-приходи от  наеми на общински недвижими имоти 
– 395 547 лв.

-приходи от концесии – 120 535 лв.
- нетни приходи от продажба/ най-вече от добита 

дървесина/ - 190 670 лв.
Изводи от информацията за ОбС:
Общинската собственост се използва  по предназна-

чение и в интерес на населението
Управлението й се подчинява на законовата норма-

тивна уредба
Общинска администрация съвместно с ОбС като 

добър стопанин предприема необходимите действия за 
извършване  на основни ремонти и др. СМР на базата.

С много добра оценка 
приключи отчета  на клуб 
„Диабет“ Стралджа за из-
миналата година.  Полезна-
та и разнообразна дейност 

на клуба  потвърдиха и 
изказванията на присъст-
ващите на отчетно-избор-
ното събрание.  Във втора-
та част бе направен избор 

на ново ръководство.  За 
председател единодушно 
е избрана Стоянка Кос-
тадинова, а членове на 
ръководството са  Мария 

Танева и Георги Койчев. В 
състава на контролния съ-
вет  влизат Надя Моллова, 
Йордан Митев, Димитър 
Войводов.

Êëóá „Äèàáåò“ ñ íîâî ðúêîâîäñòâî

В XXV издание на На-
ционалния  ученически 
конкурс под наслов „Гор-
ди с историята и духов-
ните си достижения - 10 
години България в Евро-
пейския съюз", организи-
ран от Национален клуб 
„Родолюбие”, Мирослав 
Деянов Великов ученик 
от СУ"П.К.Яворов" гр. 
Стралджа спечели първо 
място във възрастова гру-
па V – VІІІ клас, раздел 
презентация. Консултант 
на разработката е Боряна 
Георгиева-старши учител 
по информационни тех-

нологии.
Конкурсът традиционно 

се осъществява със съ-
действието на Министер-
ството на образованието и 
науката, Историческия фа-
култет на СУ “Св. Климент 
Охридски”, Синдиката на 
българските учители, ТАН-
ГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛ-
ГАРСКА  ФОНДАЦИЯ , 
Националния дворец на де-
цата, Сдружението на пре-
подавателите по история 
в България, Националния 
исторически музей и На-
ционалния военноистори-
чески музей, в. „Учителско 

Ïúðâî ìÿñòî íà XXV Íàöèîíàëåí êîíêóðñ "Ðîäîëþáèå"

дело“ и в. „Аз Буки”. 
Церемонията по наг-

раждаването се състоя на 
10.11.2017 година в Нацио-

налния военноисторически 
музей гр. София.

Поздравления за отлич-
ното представяне!

Ïðîãíîçà çà âòîðàòà ïîëîâèíà íà íîåìâðè
През второто десетдневие на ноември динамиката на 

атмосферните процеси ще остане повишена и времето ще 
е променливо. Около  17 и 20 ноември ще има повишена 
вероятност за преминаване на атмосферни смущения. 
Ще има и валежи, като с понижението на температу-
рите дъждът по високите полета и в Предбалкана ще 
преминава в сняг.

През повечето дни от третото десетдневие времето 
ще се определя от антициклонален тип атмосферна 
циркулация. Динамиката ще намалее и над страната 
ще преобладава облачно, в равнините и мъгливо време. 
Повече слънчеви часове ще има в планинските райони.

Климатичната справка на НИМХ-БАН определя 
ноември като преходен месец между есента и зимата. 
Нощното изстиване на земната повърхност е значително 
и броят на дните с облачно и мъгливо време се увели-
чава. Намаляват спокойните есенни дни. Динамиката на 
атмосферните процеси се увеличава. Арктичният въздух 
по-често достига до Балканския полуостров и не рядко 
вали сняг. В същото време при топли средиземноморски 
нахлувания температурите през ноември са достигали 
до 27-30 градуса. Периодите със слънчево и топло време 
през ноември са наречени "циганско" или "сиромашко 
лято", обяснява метеорологът.
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„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от ин-
тернационалната група на SUMITOMO.
В България работят повече от 4000 души за 

SUMITOMO GROUP!
„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД РАЗШИ-

РЯВА ДЕЙНОСТТА СИ И ОБЯВЯВА СВОБОДНИ 
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО - ЛОКАЦИЯ КАРНОБАТ!   
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

• ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА
• ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  ОТ 520 ЛВ. ДО 765 ЛВ.

• ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ 60 ЛЕВА 
• БОНУС (СЛЕД ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ИНДИВИДУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
• ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ДО 10-ТО ЧИСЛО ОТ 

МЕСЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15-ТО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА
• РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% 

ВЪРХУ ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА
• ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ
• СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОТСТЪПКИ В ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ 

И МАГАЗИНИ
• МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Лица за контакт: Христина Генева, тел: 0885 
681 932; Соня Балева, тел: 0559 29 240

ВХОДЯЩИ ТЕСТОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕ-
КИ ДЕЛНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 Ч. И ОТ 

13:30 Ч. В ЗАВОДА НИ В ГР. КАРНОБАТ. 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Ïòè÷èÿò ãðèï óíèùîæè äåñåòêè 
õèëÿäè ïòèöè â ñòðàëäæàíñêî

Община Стралджа се 
активира в изпълнение 
на специални мерки  за 
ограничаване разпростра-
нението на заболяването 
„птичи грип“. в две голе-
ми птицеферми в селата 

Зимница и Чарда заради 
опасния вирус бяха уни-
щожени над 70 000 ко-
кошки носачки и патици. 
Домашните птици също 
трябваше да бъдат уни-
щожени, за да се ограничи 

заразата.  На заседание 
Общинската епизоотична 
комисия д-р Вълчо Въл-
чев , официален лекар 
от  ОДБХ Ямбол, даде 
подробна информация за 
опасното заболяване и 
симптомите и клиниката 
на заболяването. 
Собствениците на пти-

цевъдни обекти тип „лич-
но стопанство“  да не 
допускат излизането на 
птици извън помещенията 
за отглеждането им, да не 
се допуска контакт между 
отделните видове домаш-
ни птици, както и контакт 
с диви птици, да се съхра-
нява в закрити помещения 
фуража на птиците, при 

отклонения в здравослов-
ното състояние на птиците 
или завишена смъртност 
да се уведомява незабавно 
обслужващия ветеринарен 
лекар – това са  мерките, 
които комисията набеляза. 
Общината ще изпълнява и 
решението на Областна-
та епизоотична комисия  
за  забрана провеждането 
на пазари и изложби на 
птици на територията на 
областта.

Инфлуенца по домашни-
те птици или т.нар „птичи 
грип” е силно контагиозно 
заболяване по животните, 
предизвикано от вирус. 
Заболяването преминава 

в две фази, като втората 
„високопатогенна инфлу-
енца” води до близо 100% 
смъртност на птиците.

Консумацията на птиче 
месо не предизвиква забо-
ляване  инфлуенца, катего-
рични са специалистите.

Предприемане на пре-
вантивни мерки разпореди 
кмета на Община Стралджа  
за осигуряване нормалното 
функциониране на инфра-
структурата, снабдяването 
и услугите на населението, 
при подготовката на общи-
ната за работа и живот при 
усложнени зимни усло-
вия през сезон 2017/2018г. 
В тази връзка ксметове 
и кметски наместници, 
ръководители на фирми, 
учреждения и ведомства 
са задължени да извършат 
необходимата дейност по 
подготовка на хората и 
окомплектоване на техни-

ката, които ще работят през 
зимния период. В ход е оси-
гуряването на достатъчен 
резерв от ГСМ, луга, пясък, 
топло облекло, хранителни 
продукти от първа необхо-
димост за населението за 
най-малко три дни. По до-
говор фирма притежаваща 
АТТ за снегопочистване, 
пръскане на луга и опесъ-
чаване  на основните пъ-
тища и улици ще извършва 
определените дейности. 
РС ПБЗН организира  и 
провежда проверките за 
готовността на електроп-
реносните, електроразпре-
делителните и газоразпре-

Äà ïîñðåùíåì çèìàòà â ãîòîâíîñò

делителни дружества на 
територията на общината. 
Във ВиК създават орга-
низация за бързо отстра-
няване на възникналите 
аварии и предотвратяване 
разливи на питейна вода. 

В готовност за зимата са и 
всички останали ведомства 
и институции. Традиционно 
се организира дежурство за 
следене нивото на реките, 
язовирите и хидротехниче-
ските съоръжения.

С провеждането на инструктажи по пожарна безо-
пасност стартира подготовката на община Стралджа за 

Çà îñèãóðÿâàíå íà ïîæàðíà áåçîïàñíîñò
осигуряване спокойно и безпроблемно посрещане на 
зимния период. Със своя заповед кметът на общината 
разпореди контейнерите за сметосъбиране да се поставят 
най-малко на 10 м. от сгради, паркинги и автомобили 
и др. пожароопасни обекти. Особено внимание да се 
обърне върху изхвърлянето на негасена сгур от печки-
те с твърдо гориво. Стриктно да се спазва изискването 
за изключване на ел.напрежение след работно време в 
складове, търговски , производствени и др. пожароопасни 
обекти. Да се зазимят всички противопожарни уреди в 
обектите, а противопожарните водоеми , хидранти да 
се приспособят за водочерпене при зимни условия.  По 
кметствата да се организират групи за гасене на пожари.

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

Äàðåíèå çà Äîìà â Ìàëåíîâî
В навечерието на  Празника на Стралджа, 8 ноември, 

Архангеловден, ДВУИ Маленово посрещна щедри гости. 
Дарение на стойност 1000 лв.  – спално бельо  връчиха на 
директора на Дома  Янулка Иванова представителите на  
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК – АД. Христин 
Железчев, директор на клон Бургас и Галина Димитро-
ва, ръководител  офис  Ямбол  обясниха желанието за 
подпомагане на социалното заведение и съвпадението 
с Празника на Стралджа , отправиха поздравление към 
целия колектив за добрите грижи към потребителите.

   „За нас подобни жестове  са много важни. Те ни 
дават основание да вярваме, че обществото приема и 
оценява нашия труд, че  проявява загриженост за  хората 
към които съдбата не е била особено благосклонна. Чрез 
вас, скъпи  дарители, ние се чувстваме по-силни и по 
–уверени в работата си. Вие повишавате мотивацията ни 
за още по-топли и всеотдайни грижи. Благодарим ви!“ 
се казва в поздравителния адрес на ДВУИ Маленово 
към дарителите.

×èòàòåëèòå íè ïèøàò
Драга редакция,
Искам чрез страниците на на-

шия вестник да изразя възхище-
нието си от  обстановката в ДВУИ 
Маленово. Имах възможност да 

вляза в социалното заведение на Община Стралджа и 
останах изумена от поддържаната чистота, ред и спо-
койствие. Браво на персонала, който явно дава всичко от 
себе си, за да е приятно ежедневието на потребителите. 
Видях усмихнати социални работници, видях ведра и 
красива обстановка, безброй  добри идеи, които подо-
бряват  живота на хората със здравни проблеми. Ето, 
така трябва да се работи – със сърце и душа! Браво на 
колектива на ДВУИ и на неговия ръководител Янулка 
Иванова! Благодарности и на община Стралджа, която 
прави възможно това поддържане.

Комна Жечкова, Стралджа

КМЕТСТВО С.ВОДЕНИЧАНЕ ОБЯВЯВА

ÊÎÍÊÓÐÑ
Ìîÿòà óëèöà – íàé-÷èñòà, ìîÿò äîì – íàé-

ïîäðåäåí!
С посвещение на предстоящия празник на Стралджа, Архан-

геловден и във връзка с инициативата  „Да почистим България 
заедно!“

Цел: да поощрим всички , които обичат чистотата, реда и 
красотата.

Вярваме, че ако всеки почисти и подреди на улицата, около 
дома си, нашето село ще стане по-красиво и по-чисто за всички!

Нека хигиената, чистотата и реда бъдат на мода във Воденичане!
Критерии:
Състояние на улицата – по нея   да няма струпани боклуци или 

строителни отпадъци
Състояние на тротоара, зелените площи и цветни градинки
Състояние на оградата и фасадата на домовете
Цветен облик на дворовете по улицата
Авангардни хрумвания
Бонус ще бъдат всякакви инициативи за чистота, ред и красота 

по улиците и в кварталите

Награди:
ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА 
Победителите  ще бъдат публично оповестени. Имената 

им ще публикуваме и във в.“Стралджански вести“
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Ïðåçèäåíòúò 
ïîçäðàâè Ñòðàëäæà
УВАЖАЕМИ Г-Н  КИРОВ,
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА,
   Приемете моите най-искрени пожелания по повод 

празника на Стралджа и Архангеловден.
  Светлото минало, природните забележителности, 

минералните извори и живите фолклорни традиции 
са безценното богатство на Вашия край. Пазете го!

   Приветствам усилията на общинското ръковод-
ство за превръщане на Стралджа в център на народ-
ното песенно изкуство и приобщаване на младите 
към него.

  На всички участници и гости на тържествата 
желая здраве и добро настроение.
Честит празник!

8 ноември 2017г.
                                                 Румен Радев

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ïîçäðàâèòåëíè àäðåñè ïî ïîâîä 
Ïðàçíèêà íà Ñòðàëäæà èçïðàòèõà îùå:
Янка Такева, председател на СБУ
Георги Христов, кмет на Община Котел
Георги Славов, кмет на община Ямбол 
Георги Димитров, кмет на община Карнобат 
Георги Георгиев, кмет на община Тунджа 

Христо Христов, кмет на община Болярово
Стефан Радев, кмет на община Сливен
Петър Киров, кмет на община Елхово
Генчо Иванов, директор на ОДМВР Ямбол 
Подп. Валери Христов, нач. Военно окръжие ІІ ст. 

Ямбол
Евгени Хистов, зам.директор на ОД на МВР Ямбол 

и др.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÂÈ, ÄÀÐÈÒÅËÈ!
ЦКБ
ТРАНСВЕЛ ВМХГ ВЕЛКО ВЕЛЕВ
ППК НАЧАЛО 93
ИНФРАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
 ПЪТСТРОЙ БУРГАС АС ЕООД
ЕООД ПОЛИСТРОЙ
СУПЕРСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ПЧЗК СТРАЛДЖА
ЕТ ДЕВИМА АЛЕКСАНДЪР СТАНЧЕВ
ВЕЛЕВИ ФАРМА ООД
ЧАРДА ООД
ВАРОВИК КОМЕРС ЕООД
ЛИАН СТРОЙ ЕООД
БУРГЕРКИНГ
ИНКОМ ПВ ООД
ЗПТ АД
ДИЧОНИ
ЕТ СПАС ДЖАМБАЗ

На 4 ноември  т.г. с.Иречеково  отбеляза една до-
стойна годишнина – 90 г. от основаването на читалище 
„Просвета 1927“. Поводът,който съвпадна с празника 
на селото,  събра в родния край стотици почитатели на 
местното читалище, които пожелаха да станат свидетели 
на празничната програма, подготвена от домакините. И 
в същото време – да се насладят на народното изкуство, 
което обичат и уважават.  

За историята на читалище „Просвета 1927“ разказа 
секретаря на читалището Росица Дончева. Тя припомни 
имената на учредителите, поклони се пред всеотдайност-
та на самодейците, отдали своя принос за развитието на 
културата и просветата в селото, обърна внимание върху 
постигнатите успехи и доказаната любов към всичко 
родно. „Тази възрожденска институция винаги е била 
на почит в нашето село. Читалището, нашият духовен 
храм, е мястото където светлина озарява душите ни, 
където даваме изява на таланти, където се радваме на на-
родните обичаи, възстановяваме традиции, отбелязваме 
празници“, добави в поздравлението си кметът Николай 
Генов , след което поднесе своята благодарност към 
съвременните майстори на народните песни и танци – 
танцовата група „Незабравка“ и  певческата група, които 
печелят сърцата на публиката при всяка изява. Последва 
специално подготвената програма  в която  се изявиха 
домакините от двете групи и   мъжка  певческа група от 
с.Каменец. Със специално участие в празника  се включи 
и танцова формация Алл Степс Ямбол.“Пожелавам на 
всяко село да преживее тази радост, която изживяхме ние 

Äîñòîéíà ãîäèøíèíà

Äóõîâíèÿò õðàì íà Èðå÷åêîâî íàâúðøè 90 ãîäèíè

по време на празника! Препълнена зала с многобройна 
публика, изява на няколко самодейни и професионални 
състави и радост, и гордост!",сподели общите чувства 
кметът, поднасяйки своята благодарност към общината 
за финансовата подкрепа и към дарителите  Иван Радев, 
Недялко Христов, Дойчо Дойчев, Петко Петков, Андрей 
Митев, Иван Колев, Велко Велев.

Гостът Роска Стойкова, секретар на общината поз-
драви сърдечно присъстващите на празника и от  името 
на  Атанас Киров, кмет на община Стралджа , поднесе 
поздравителен адрес, почетен знак  Герб на общината 
и подарък за читалището – телевизор.

В края на тържеството всички се хванаха на народно 
хоро.

Ïðàçíèêúò íà Ñòðàëäæà

Звънът на двете кам-
бани при храма „Св.Ар-
хангел Михаил“ възвести 
рано сутринта началото на 
Архангеловден, Празник на 
Стралджа. Прекрачвайки 
прага на църквата страл-
джанци отдадоха уважение-
то си към предците съгра-
дили светинята преди 160 
г.  Отец Евгени заедно със 
свещениците Димитър и Ви-
талий отслужиха празнич-
ната литургия и водосвет 
за здраве и благополучие. 
Кметът на общината Атанас 
Киров, заедно със своите 

гости Димитър Иванов, 
областен управител, Христо 
Колев, зам.областен упра-
вител, Георги Славов, кмет 
на община Ямбол,  Евгени 
Христов, зам.директор на 
ОД МВР Ямбол, подп. Вале-
ри Христов, нач. на Военно 
окръжие , Петър Киров, 
кмет на община Елхово, 
Светла Бъчварова, нач. на 

Държавен архив Ямбол и 
др.,  също посетиха църк-
вата  припомняйки богатата 
история по създаването й с 
даренията на стралджанци. 
Не беше подминат въпроса 
за необходимостта от ре-
монт, който според г-н Ки-
ров, ще се осъществи през 
следващата година. 

  За празничната обста-

новка на площада в града 
помогна  Духов оркестър 
Ямбол с ръководител  мае-
стро Васил Шейтанов, кой-
то поздрави жители и гости. 
След официалното вдигане 
на знамената на РБългария, 
на общината и на ЕС кметът 
Атанас Киров отправи поз-
дравление по повод празни-
ка. „Гордея се с моето родно 

място! Жителите на нашия 
град , на общината са добри 
хора.Те са тези, които дават 
облика. И аз благодаря на 
всички избрали да живеят 
тук, да работят и да създа-
дат семейства.“, каза той 
призовавайки за повече то-
лерантност в отношенията: 
„Нека бъдем по-добри един 
към друг, да се стремим към 
единство, разбирателство, 
благополучие!“

  По традиция в празнич-
ния ден беше отдадена по-
чит  към героите на Страл-

джа  загинали за свободата 
на България. Венци на при-
знателност пред паметни-
ците в парк „Младост“бяха 
поднесени от Общинския 
съвет , от кмета на община-
та, от областния управител, 
от политически партии и 
граждани.

За Празника 8 ноември 
беше  и концерта „Българ-

ска китка“ с участието на 
танцовите състави „Росна 
китка“ Лозенец с ръководи-
тел Таня Райчевска, „Златен 
клас“ Зимница с ръководи-
тел Атанас Рекалов и  „Въ-
жички“ при НЧ“Стралджа 
2016“ с ръководител Ка-
ньо Канев. Постановчик на 
композицията „Българска 
китка“ – Нели Тончева Ка-

валджиева.
     Истинско удоволствие 

за гостите на празника беше 
да видят експонираната 
авторска изложба на Мара 
Загорчева „Шевиците на 
Стралджа“. Впечатлени от 
сръчността на стралджанка-
та, от богатството и разно-
образието на изложбата, те 
не пестиха комплиментите.

Кметът на  община Елхово Петър Киров и Атанас Киров, 
кмет на община Стралджа заедно с Мара Загорчева, автор 
на изложбата "Шевиците на Стралджа"
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Ïðåäñòàâÿíå êíèãàòà íà Æåêî Äîé÷åâ „Åäèí îò 29-òè ßìáîëñêè ïåõîòåí ïîëê“

Åäèí äóõîâåí ïðàçíèê
Учители ,  културни 

дейци, представители на 
Български антифашист-
ки съюз, общественици, 
приятели на литература-
та се отзоваха на покана-
та на Община Стралджа 
и НЧ“Стралджа 2016“ 
на представянето  кни-
гата на Жеко Дойчев от 
с.Поляна „Един от 29-ти 
Ямболски пехотен полк“. 
Сред тях бяха и Гроз-
дан Иванов, зам.кмет 
на общината, Красимир 
Вълев, председател на 
Областното ръководство 
на ветераните от войни-
те, кметовете на селата 
Поляна - Пенка Иванова 

Êîé å Æåêî Äîé÷åâ? 
Роден на 12 юли 1922г. в с.Поляна, Ямболска об-

ласт. Родителите му  имали   пет деца, от които четири 
починали много рано, в детска възраст. Жив остава 
единствено Жеко.

     Начално и основно образование завършва в род-
ното си село. През 1962г. задочно завършва средно спе-
циално образование  в петгодишния Селскостопански 
техникум в гр.Айтос и придобива специалност „Млад-
ши агроном“. Трудовата му кариера е пребогата. Рабо-
тил е като Секретар и Председател  на Селския съвет в 
с.Поляна, Председател на ТКЗС /Трудово кооперативно 
земеделско стопанство/ , Председател на Общински 
комитет на Отечествения фронт, Секретар на Общински 
народен съвет с.Каменец, Председател на Общинското 
ръководство на БЗНС с.Каменец, Председател на местна 
организация на БЗНС с.Поляна. Избиран  четири ман-
дата  за околийски съветник към Околийски народен 
съвет гр.Ямбол. В пенсионна възраст пет години заема 
длъжността „Завеждащ кравекомплекс с.Поляна“. От 
2005г. до 2016г.  заема длъжността „ Председател на 
Контролен съвет“ на Областния съвет на ветераните  
от войната в област Ямбол.

Награждаван  с много ордени и грамоти  за добра 
служба.

Докато в продължение на 20г. работи в с.Каменец пос-
вещава свободното си време за издирване и изучаване   
миналото на района . В последствие започва издаването 
на книги и до момента те вече са шест.

• „Летопис на с.Поляна и региона“- през 2005г.
• „Мои спомени и преживявания“- през 2007г.
• „Бележити личности на с.Поляна“ – през 2008г.
• „14 стари родословия  на с.Поляна“ – през 2011г.
• „С.Поляна – възход и залез“. Основано 1807г. на 

2010 години
• „Един от 29-ти пехотен полк гр.Ямбол“ – през 2017г.

и Александрово – Стой-
ко Георгиев. Духовният 
празник   бе с посве-
щение на предстоящият 
Първи ноември, Ден на 
народните будители и 8 
ноември, Архангеловден, 
Празник на Стралджа.
Издаването на една 

книга е празник на духо-
вността. А когато за една 
година един автор издава 
две книги, както  направи 
Жеко Дойчев,  това е дво-
ен празник. Събитието 
става още по-значимо и 
поради факта, че уважа-
ваният краевед, активен 
общественик и родолю-
бец от с.Поляна тази 
година отбеляза  своите 
95 години. И заслужено 
получи поздравления за 
достойно изживения жи-
вот, за приноса към об-
ществото, за примерите 

на родолюбие.
От общо издадените 6 

книги, 5 са посветени на 
родното село Поляна , а 
в шестата авторът спо-
деля спомените си като 
участник във Великата 
Отечествена война.  Ин-
тересно за присъстващи-
те беше да чуят абзаци 
от книгата представени 
от учениците Стилиян 
Узунов и Ивайло Русев.

„За мен е чест да  ви 
представя Жеко Дойчев, 
този достоен български 
мъж, за който любовта 
към Отечеството е све-
тая светих.“, каза при 
представянето на автора 
гостът Красимир Вълев. 
„ Да служиш на майка 
България е най-чиста-
та и свята кауза и бай 
Жеко ни доказва това 
със своята книга. Да, има 

много книги написани за 
войната, но тази се раз-
личава от тях. Защото е 
написана 70 години след 
тези събития, тя става 
факт след десетилетни 
сравнения и  разсъжде-
ния на автора. Като пред-
ставител на свързочните 

войски,  из-
вестни като 
„нервите на 
боя“, той е от 
онези войни-
ци които се 
отличавали 
със своя ин-
телект. Все-
ки ред в тази 
книга минава  
през разума 
и сърцето на 
автора, напи-
сана е откро-
вено, мъдро,  
с  г о л я м а 
любов  към 
българския 
войник и с 
о г р омн о то 

желание мирът да бъде 
запазен , никога да не се 
повтаря ужасът на бой-
ното поле. С посланията 
на философ този мъдрец 
ни учи как трябва да 
живеем, защо да тачим 
и уважаваме героите си, 

как да учим децата си. С 
поклон към Жеко Дойчев 
за тази книга искам да 
добавя, че той продъл-
жава думите на Юлиус 
Фучик: „Хора, бдете! Аз 
ви обичам!“ 

   Достолепният въз-
растен мъж отговори  
скромно на вниманието, 
с благодарност към орга-
низаторите и с радост за 

разбирането, за интереса 
към книгата: „Вие ми да-
вате сила, вяра и надежда 
да продължавам напред. 
Колкото и да се пише за 
тази ужасна война, малко 
ще е. Не минава нощ в 
която да не си спомням 
за  боевете на фронта, 
за загиналите другари…, 
но това, което сме длъж-
ни да направим днес  е да 
запазим световния мир.“

   С поклон към ве-
терана, антифашиста, 
краеведа се обърна Гроз-
дан Иванов, зам.кмет на 

общината. Той поздрави 
Жеко Дойчев с пожела-
ние да продължава да 
твори, да показва лю-
бовта си към родното 
място, да ни дава об-
разец за българщина, 
достойнство и чест.  От 
името на кмета Ата-
нас Киров бе поднесен 
поздравителен адрес и  
герб на общината - зла-

тен. Подаръци поднесоха 
и представителите на с. 
Поляна. Кметът Пенка 
Иванова припомни, че 
това е единственото село 
в общината с пет книги, 
което е голямо богатство. 
Поздравителен адрес 
беше връчен и от името 
на Конфедерацията на 
българските писатели. 
В края на срещата се 
изви  опашка от желае-
щи да получат автограф 
от автора. А Жеко Дой-
чев намери най-точните 
думи за всеки. 

Ðåäîâå îò 
ïîçäðàâèòåëíèòå àäðåñè:
Àòàíàñ Êèðîâ, êìåò íà Îáùèíà 
Ñòðàëäæà:

„95-летието Ви  е доказателство за това как една 
личност намира своето достойно място в историята, 
как един талант получава заслуженото признание. За да 
научим всичко за Вас и родното с.Поляна , за времето  
Ви на активен обществен труд, за творчеството Ви    е 
достатъчно  просто да отворим една от книгите Ви, да 
прочетем с каква любов разказвате за родното село , 
за случки, събития, представяте личности, споделяте 
тъгата за незаслужения залез на българските села  или 
представяте картината на войната с битките, саможерт-
вата, героизма…И ни връхлитат емоциите!  Поклон пред 
Вас и творчеството Ви!“

Ñòàíèñëàâ Ìàðàøêè, Ïðåäñåäàòåë íà ÊÁÏ:
„Животът и делата Ви са достоен повод за поклон 

до земи. Защото учите нас, по-младите, какво означава 
любов към родината, как се брани Отечество, мир и сво-
бода. Да, Вие добре познавате лицето на войната, затова 
не жалите сили за недопускането й отново. Вие помните 
и пазите спомените за род и вяра, за бит и  традиции, 
за градеж и развитие. Описахте ги в книги – с любов 
и надежда, с послания към младото поколение. И ние 
приемаме това като най-добър урок от уважаван учител.

Поздравявам Ви с новоизлезлите от печат книги!  
И с всички останали, в които диша  земята на родния 
край. С всяка от тях Вие потвърждавате   творческото 
си  присъствие в община Стралджа. Гордеем се, че сте 
част от нашата гилдия.“

Ïðèçíàíèå çà ìëàä ïîåò
Димитър Драганов, ученик от СУ“П.Яворов“ получи 

поредно признание за поетичния си талант. Със сти-
хотворението „Тъжно щастие“ младият автор спечели 
Първо място  в  VІ-то издание на Националния поетичен 
конкурс „Непознати улици“, категория 10-12 клас. Браво! 

Само преди дни стана ясно, че Митко е отличен с 
Трета награда и в конкурса по повод Деня на народните 
будители, организиран от  ИК за местен референдум 
Ямбол  за вдъхновението,  което предизвиква у него 
личността на Левски.

„Най-голямо вдъхновение у мен предизвиква бор-
бената личност на Васил Иванов Кунчев. Зареден с 
магнетизъм и вечна слава, карловският герой живее 
в сърцата на всички будни и уважаващи историята си 
българи. За него се е изписало толкова много. Думите, 
които рисуват образа му с историческа прецизност, са: 
Любов, Омраза, Живот и Смърт. Той е искрата, липс-
ваща на нашето днес. Той е мълния в нощта, на която 
пише: СВОБОДА!“

Òúæíî ùàñòèå
Мария проклина живота и плака
на старата гара в дъждовния ден,
когато изпрати мъжа си до влака,
със думи любовни: ,,Да мислиш за мен!“.
Красивият Петър – левент и чаровник,
целуна Мария със страст по уста.
Животът, на пепел и бучки отровни,
прониза сърцата с огромна игла.
Мъжът ѝ потегли! Машината свирна!
Желязото плаче! Подскачат искри!
Денят ѝ намигна, а старец повдигна
от мръсните плочки късметче – пари.
Мария си тръгна... Остави сълзите...
Желязото млъкна... Удави се в тях...
Сърцето почука с ръка по гърдите
и тихо прошепна: ,,Ще бъда до вас...“
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ÁÅÆÀÍÑÊÈ ÍÅÂÎËÈ
/×óòî è ïðåæèâÿíî/ 

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

продължение от бр. 13

След поражението на въстанието  много от учас-
тниците в него преминават в нелегалност. В реч пред 
народното събрание на 4 септември  1925г. Ал.Цанков 
признава, че в страната са действали 18 комунистически 
чети. На една от тези чети баща ми е бил сътрудник. 
Като добър познавач на района той е изпълнявал ролята 
на водач до набелязаните места за лагеруване.  Служел 
е и за връзка със селата Асеновец, Румъня, Дълбоки и 
др., където нелегалните са имали свои привърженици, 
от които са получавали необходимата помощ, за да из-
пълняват ролята си на революционни дейци. 

Трудни и опасни са били задачите му. В условията 
на извънредно положение в страната всички входни 
пътища за селата са имали нещо като  пропускателен 
режим. Той, естествено, е търсел начини да заобиколи 
контролните постове, но понякога се е налагало да 
обяснява  за къде е тръгнал. Измислиците , с които е 
излизал от критично положение, бяха  сякаш гордостта 
на живота му. Приятно му беше да си спомня и за онези 
случаи при които някакъв вътрешен интуитивен глас е 
определял печелившия ход на поведението му. Веднъж, 
например, отишъл половин час по-рано от уговореното 
време, за да изведе група нелегални в планината. Когато 
изкачил едно възвишение и се обърнал назад,  забелязал, 
че мястото , където са се укривали, се обгражда от жан-
дармерия. „За малко да ни избият!”, помислили всички. 
Логично възникнал и въпроса от къде жандармеристите  
са знаели, че ще бъдат там. Отговор на този тревожен 
въпрос баща ми  получил твърде скоро.  Масовите 
арести, които предприемала властта, след атентата в 
църквата „Св.Неделя” на 13 април 1925г. засегнала и 
него. Задържали го в едно училище в Нова Загора, което 
било превърнато в арест. С разследването на дейността 
му се заел инспекторът от Окръжното управление  на 
Държавна безопасност – Баладински. Той довел при 
задържаните едно лице,  което баща ми припознал 
като един от  четниците, чието име по конспиративни 
съображения  не е можел да знае.  Лицето погледнало 
към него и кимнало  утвърдително – той е ! 

Предателят свършил своето.  В училището, където 
са били задържани хората, имало сякаш надпревара по 
жестокост и садизъм.  Баладински бил в стихията си. 
След неговото „творческо” отношение баща ми дълги 
часове / и по цели дни даже/  лежал захвърлен на двора в 
почти безжизнено състояние. Близо до него била стаята, 
определена  за кабинет на коменданта на лагера. При 
отворен прозорец разговорите в нея се чували  добре.  
Следният разговор, според мене, обрисува твърде  силно 
духовната атмосфера по онова време.

Довели при коменданта арестант. Оказало се, че той 
го познава отдавна: 

О , Йовчо, ти ли си , бе?

Аз съм, господин поручик.

Че какво правиш тука , бе момче?Ти беше толкова 
смел войник  на фронта.  Така безстрашно воюваше. 
Награждаваха те като патриот.

Аз още съм патриот, г-н поручик, но изповядвам 
една идея, заради която съм задържан. А сега г-н Янев 
от Твърдица е наредил да ме заведат при него. Това 
знаете какво означава.

Г-н Янев бил известен като безпощаден убиец. За из-
пратените при него арестанти обикновено се получавало  
съобщение „Убит при опит за бягство”.

Телефонът иззвънял. Комендантът вдигнал слушал-
ката и след кратка пауза решително казал:

Янев, стига си пил българска кръв! Няма да ти го 
изпратя!

Така комендантът запазил живота на бивш подчинен, 
заслужил уважението му като храбър защитник на своята 
Родина. Той се казвал Йовчо Карабоюков от с…………… 
Като син на заможни родители , след освобождаването 
му от затвора, продължил образованието си в чужбина. 
Мисля, че се е върнал в България като ветеринарен 
лекар, а след 9 септември 1944г. стана известен деятел 
на кооперативния съюз. При всяко чуване на името 
му  нещо у баща ми трепваше и започваше да разказва 
историята  за неговото спасение  от кървавите ръце на 
зловещия капитан Янев. 

Спасението на баща ми от инквизицията на белогвар-
дееца Баладински е станало по-късно. Неговите след-
ствени похвати не оправдавали  очакването му за големи 
разкрития.  Това го озлобявало и засилвало ненаситната 
му  инквизиторска страст. Много пъти още баща ми 
губел съзнание  от жестокия бой,  а леля Милка вземала 
кървавите му дрехи и оплаквала своя брат над копанята 
за пране. Издържал баща ми, не издал никого и не станал 
причина „да изгори някой дом”. Следствието все пак 
приключило с обвинителен акт, който бил внесен в съда, 
а  времето до провеждане на съдебното дело баща ми 
прекарал в Старозагорския затвор. Там попаднал в една 
килия с Тачо Даскалов- виден революционен деятел, 
работил като учител преди да бъде задържан.  Той се 
заел с голямо желание да ограмотява  своя съкилийник  
и според мене за няколко месеца е постигнал много.  
Само този кратък затворнически курс на обучение беше 
завършил баща ми,  но притежаваше умение да чете и 
пише, което му вършеше добра работа в живота. 

След затвора Тачо Даскалов завършил юридически 
факултет. Известно време след 9 септември беше се-
кретар на Народното събрание. Като студент когато 
минавах покрай сградата на  този законодателен орган 
ми се искаше да отида при този човек и да му благо-
даря  за добрината, която е сторил на баща ми,  но не 
се решавах, все отлагах за друг път докато през  1964г. 
научих, че е починал. 

Дългоочакваното заседание  на Старозагорския ок-
ръжен съд се провежда през м.февруари 1926г. Веднага 
след произнасяне на присъдата /която била строг тъмни-
чен затвор / по силата на приетата от НС амнистия , баща 
ми е пуснат на свобода. Прибрал се при семейството си, 
което живеело в Нова Загора. След неговото арестуване 
то било изселено от с.Брястово. Имало заповед да се 
запали и къщата, в която са живеели, но като разбрали, 
че тя не е тяхна, заповедта била отменена.  Срещата с 
близките му в Нова Загора била и радостна, и малко 
тревожна.  Краят на зимата не се виждал,  а фуражът 
им свършвал.  Добитъкът гладувал. Като научил това 
баща ми предложил да потърси помощ в с.Брястово. 
Чичо му оценил това като лудост защото сега хората 
се страхували  и не искали да имат контакт с „набеля-
зан” от властта човек. Но все пак запрегнали колата и 
се озовали там. За голяма изненада на чичо Димитър 
брястовци посрещнали баща ми много трогателно и 
мило.  „О, Пена!”, възкликвали  неговите познати и 
приятели и като  научили причината за идването им, за 
кратко време колата им била натоварена  с груб фураж.

Този случай е бил приет вероятно като  висока мо-
рална награда за баща ми. Когато разказваше за него 
очевидно се вълнуваше. В Нова Загора имало много 
тракийски бежанци, някой от които работели по под-
дръжката на ж.п.линията Бургас-София. Опитал се 
баща ми да бъде  причислен към тях, но  онзи от който 
зависело приемането му/пак някакъв белогвардеец/, му 
казал, че за човек, който вдига ръка срещу държавата 
– държавна работа не се полага. Застъпил се, обаче, 
един бежанец от с.Търново, който имал влияние над 
белогвардееца и той склонил да го приеме на работа.

През изминалите 13 години бежански живот  в семей-
ството на дядо му настъпили съществени  изменения. 
Дъщерята, синът и внуците пораснали.  Когато баща 
ми излязъл от затвора  всички вече били задомени.  
Сестрите му улучили на добри мъже и мисълта за тях-
ното бъдеще не го тревожела вече.  Според утвърдените 
представи  за нормален и разумен живот от него се 
очаквало да направи същото – да се ожени.  Макар, че 
си е имал работа в Нова Загора и е бил силно привързан 
към близките си, баща ми решил да устрои живота си 
в Стралджа.  Тук имало възможност да ползва правата 
си  на бежанец, за да се сдобие със собствен дом и 
земеделска земя. 

След доста молби  и упорито настояване към края 
на двадесетте години той бил оземлен с 40 дка земя и 
влязъл  с младата си съпруга в нова къща.  Би трябвало 
да е доволен и щастлив, но неволите му сякаш от сега 
започвали.  Земята, на която станал собственик,  се на-
мирала дълбоко в блатото / кажи речи до Венец/. Докато 
се отводни напълно трябвало да мине време, а след 
отводняването натрупаният от векове торф започнал да 
се пали и гори. Не се ли вземели своевременни мерки 
около метър – метър и 20 см дебелина от повърхността 
на земята, се превръщат в пепел.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

ÇÀ ÌÈÍÀËÎÒÎ – Ñ ÄÎÑÒÎÉÍÑÒÂÎ
   Уважаема редакция,
Бих искал чрез страниците на нашия в.“Стралджански вести“ да споделя мислите си 

за едно далечно време. И отваряйки поне за малко завесата на миналото да припомня 
на по-младите, че  годините през които живяхме бяха интересни, богати, достойни.

Най-често обикновено се връщаме към ученическите години. Аз бях ученик в 
с.Поляна когато се строеше третия етап на училището – 1948г. Тогавашният кмет 
Атанас Георгиев Чемиширев поясняваше на майсторите, че  в селото ни живеят  
около 2000 души, а учениците са  близо 350! Да, тогава от всяка къща  излизаха 
по 3-4 ученика, бяхме завидно задружни, проявявахме задължителна учтивост, поз-
дравявахме всеки срещнат учител или по-възрастен човек. Много вълнуващи бяха 
манифестациите на 1 май, Ден на труда, когато манифестирахме из селото, влизахме 
в училищния двор а на трибуната се изправяше директора Стоян Манев, който произ-
насяше слово за училищния живот и напредък. Излизаха и други оратори, събитието 
ставаше незабравимо. А на  24 май – Ден на славянската писменост и българската 
култура! Строени по класове в 4 редици пеехме химна „Върви народе възродени!“ 
Затрогващо, вълнуващо…

   Това време отмина. С.Поляна не е пожалено от демографската криза. Затворени 
са училищните врати, като избодени очи зеят  изпочупените врати и прозорци, няма го 
детския смях и песните. Голямото училище строено за стотици деца днес е сборище 
за кукумявки, гарвани и порове. Училищен автобус извозва до с.Войника 2 български 
деца и 2 ромчета… В селото живеят едва  170  предимно възрастни хора. Тъга, тъга!

Стоян ГЕОРГИЕВ, с. Поляна
Бивш ученик, сега пенсионер
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Äåòñêè ôóòáîë íà 
ñòàäèîíà â Ñòðàëäæà

Невероятно изживяване 
за малките футболисти, 
изключителни емоции за 
зрителите – така може 
да се опише футболната 
среща между отборите на 
двете детски градини в 
Стралджа „М.Рубенова“ 

и „Здравец“. Турнирът, 
посветен на Празника на 
Стралджа, 8 ноември, беше 
очаквана спортна радост 
за малчуганите, които се 
подготвяха много упорито 
и старателно. Техните фе-
нове не изостанаха от ма-

ратона. И в деня на срещата 
на стадиона в Стралджа 
завря от емоции. Имаше 
скандиране на мажоретки, 
имаше насърчаване с вико-
ве и смях, имаше радостни 
възгласи при всеки удар 
по вратите. Момчетата, 
истински вглъбени в ролята 
на футболисти, превзеха 
терена и доказаха, че имат 
хъс на лъвове. Срещата 
приключи с резултат 5:2 
за отбора на ДГ“М.Рубе-
нова“, но това не попречи 
на организаторите от общи-
ната заслужено да поднесат 
поздравления и медали за 
всички участници. Купа-
та, разбира се, грабнаха 
победителите. Приятелите 
от отбора на ДГ“Здравец“ 
първи ги поздравиха, но 
обещаха на реванша да ги 
изместят от първото място.

Âîëåéáîë

Þíîøè è âåòåðàíè 
äîêàçàõà ëþáîâòà 
êúì ñïîðòà
Организираната по предложение на ученикът от СУ“П.

Яворов“ Петър Райнов, /в ролята на изпълняващ длъж-
ността зам.кмет на общината по време на ученическото 
самоуправление/, волейболна среща между отборите на 
ветерани и юноши се превърна в истинска атракция и 
демонстрация на любовта към спорта. Пред зрителите, 
които истински се наслаждаваха на играта във физкул-
турния салон на СУ“П.Яворов“, момчетата и мъжете-ве-
терани играха с невероятен хъс, показаха умения, които 
предизвикваха спонтанни възгласи. Да, накрая имаше 
победител и това беше отборът юношите,които съчетаха 
плам, ентусиазъм, воля и енергия и постигнаха мечтата 
си. Получиха купата, овациите, радостта и гордостта.  
По-зрелите,  по-опитните, по-големите им отстъпиха  
достойно. Но затова пък,  получавайки наградата за 
второто място, те пожелаха да я подарят на своите 
достойни следовници с пожеланието  да продължават 
все така упорито  да поддържат спортния дух в града и 
любовта към волейбола.  

Êîìåíòàðà íà ôåíîâåòå:

Жоро Величков: „Супер игра на младите волейболи-
сти! Само напред!“

Пламена Великова: „Адмирации! Голямо Браво!“

Стефан Балъкчиев: „Заради тези юноши продължа-
вам да идвам в залата.Поклон пред вас!“
Маргарита Димитрова: „ Вие сте велики хора!“

Легендарният клуб“Дълголетие“ в Стралджа навърши 
своите 25 години. Оценявайки значението на организа-
цията за Стралджа и за общината да уважат тържеството  
пристигнаха кмета на общината Атанас Киров, общинските 
съветници Иван Георгиев и Стефка Балтова, представители 
на  пенсионерски клубове  от Стралджа и общината. С вни-
мание беше посрещнат и Велчо Тончев, първия председател 
на клуб „Дълголетие“.

За историята на клуба и постигнатите успехи през годи-
ните разказа председателя Донка Атанасова. В своето изло-
жение тя първа даде най-точния отговор на въпроса  „Защо 
пожелах да участвам  в клуб“Дълголетие“? Последваха я 
останалите представители на клуба. И се занизаха спомени, 
един от друг по-богати, по-интересни. Вълнението не подми-
на Иван Георгиев и Стефка Балтова, Златка Саллакова, Димка 
Халачева , Атанаска Иванова, Мара Стойчева. Прозвуча 
трогателна поздравителна картичка от Пенка Трифонова. 
Емоционално беше поздравлението поднесено от Велчо 
Тончев. „Само хора, които  познават и обичат народното 
изкуство, могат толкова всеотдайно, упорито и безвъзмездно 
да посвещават време, усилия, енергия за все нови и нови 
идеи, за гостувания, представления, рецитали, празници, 
изложби, чествания. Това е силата на един колектив, който 
няма остаряване, няма умора!“ прибави  поздравленията си 
Николина Филипова от Джинот. Поздравление поднесе и  
Донка Борисова, председател на пенсионерски клуб "Златна 
есен". Естествено продължение на празника бяха песните на 
фолклорната група, индивидуалните  изпълнения на  Стойка 
Маринова, Димка Халачева, Йордан Данев, Сирма Тодорова.

Кметът на общината  истински се радваше на изявите 
на клуба. Г-н Киров сърдечно поздрави колектива и връчи 
почетен знак Герб заедно със звукова уредба. С благодар-
ност, с уважение, с респект той се обърна и към председа-
теля Донка Атанасова, която за активна и дългогодишна  
обществена  дейност, беше наградена с почетен знак Герб 
и предметна награда.

Клуб „Дълголетие“ написа  в историята си още една 
богата страница. До късно продължи веселието, хората и 
ръчениците. Като доказателство, че в клуба възрастта губи 
значението си.

Ñèëàòà íà åäèí êëóá, êîéòî íÿìà îñòàðÿâàíå

Ïðàçíèê íà òðàäèöèèòå
В с.Джинот от-

ново  доказаха сил-
ния народен дух и 
любовта към тра-
дициите. За поред-
на година местното 
читалище „Изгрев 
1958“ организира 
своя „Празник на 
традициите“. При-
състващите, сред които беше и инж.Живко Ангелов, 
председател на ОбС Стралджа,  бяха топло приветствани 
от председателя на читалището Юлия Маджарова  след 
което  блеснаха със своето изкуство местните лазарки и 
кукери.  Ученици от с.Джинот рецитираха любими бъл-
гарски стихове. На сцената се изявиха  самодейците от 
фолклорна група  „Бистрец“ и танцов състав „Бакаджик“. 
Свое място в програмата имаха и представителите на 
клуб „Дълголетие“ Стралджа, които показаха народна 
седянка. За доброто настроение на всички се погрижи 
народния изпълнител Георги Костов. Приятен завър-
шек беше витото хоро на мегдана на което се хванаха 
домакини и гости.   

Празникът на традициите в Джинот беше осъщест-
вен с финансовата подкрепа от Община Стралджа и 
спонсорите  фирма „Пеликан ООД“ и народния певец 
Георги Костов.
11 ÷àøè øàìïàíñêî

11 чаши с  шампанско 
звъннаха  за рождението 
на 11 мъже и жени от 
клуб „Дълголетие“ в 
Стралджа. „Наздраве!“ 
пожелаха всички  при-
състващи на хубавия 
празник. Хумористич-
ното начало, което сло-
жи неуморимата Руска 
Балтова, беше последва-

но от традиционно представяне на всеки от рождениците. 
Николинка Стойчева и Маринка Колева намериха точните 
думи за Радка Чернева, Иванка Христова, Руска Балтова, 
Донка Атанасова, Тодор Кондов, Димка Пепелова, Станка 
Бойчева, Петко Атанасов, Йордан Данев, Кута Тенева, 
Минка Балтова. Всеки един от тях достатъчно ярка 
личност, с принос за обществото, с достойни качества. 
От името на рождениците мило прозвуча обръщението 
на председателя на клуба Донка Атанасова. Тя изрази 
всеобщото мнение за необходимостта от клубния живот , 
който дава сили, енергия, воля за живот и много настро-
ение на възрастните хора. Допълнение към тържеството 
беше почерпката  на именници. От там нататък танците 
и песните доказаха, че стралджанци празнуват.
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Èìàìå  ïàìåò,  èìàìå äóõ!Èìàìå  ïàìåò,  èìàìå äóõ!
"Øåâèöèòå íà Ñòðàëäæà“ - åäíà óíèêàëíà àâòîðñêà èçëîæáà 

Като докосване до ко-
рена, като люлчина песен, 
като майчина ласка, като 
топло домашно огнище… 
Така подейства на всички 
изложбата „Шевиците на 
Стралджа“ , подредена с 
посвещение на Деня на 
народните любители и 
предстоящия Празник на 
Стралджа, Архангелов-
ден. Невероятната Мара 
Загорчева, един истински 

родолюбец, съхранител 
и разпространител на на-
родните традиции, отвори 
майчината ракла, извади 
на показ изработени от 
майка й , от свекърва й и 
от самата нея десетки ка-
рета, престилки, ковьори, 
покривки, куверти, мильо-
та, чаршафи, черги…Над 
150 експонати от които не 
можеш очи да откъснеш, 
запленен, вдъхновен, оча-
рован!

С тази изложба г-жа 
Загорчева сътвори истин-
ско народно съкровище, 
което доказва сръчността 
на българката, усета й към 
красота, желанието й да 

предизвиква възторг. Дока-
за ни, че имаме памет, има-
ме дух, че сме пребогати и 
силни.  Направи препратка 
към всеки български дом, в 
който с талант, въображе-
ние, умения са създавани 
истински шедьоври. Не 
стигнаха думите, за да 
бъде максимално силно 
представено богатството 
на народния гений. След 
емоционалното представя-

не на изложбата от Тянка 
Ташкова с топли привет-
ствени думи и сърдечна 
благодарност се обърна 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, за който 
най-естествено беше да 
поднесе поклон пред  хо-
рата като Мара Загорчева, 
пред всички съвременни 
будители на Стралджа, 
които дават пример за 
просветеност, култура и 
българщина. От името на 
кмета Атанас Киров бе 
поднесен поздравителен 
адрес в който се казва: “С 
експонирането на Вашата 
оригинална етноизложба 
„Шевиците на Стралджа“ 

Вие не само ни поднасяте  
колоритната картина от ми-
налото, но ни представяте  
и образа на българката – с 
вълшебната сръчност, с 
богатото въображение, с 
мисълта за рода и неговото 
съхранение. Отваряте се-
тивата ни  за българските 
добродетели и духовност, 
зареждате ни със стремеж 
да не забравяме нашите 
предшественици и да се 
гордеем с тях.

Пожелавам Ви здраве 
и още много позитивна 
енергия за подобни родо-
любиви инициативи“.

Тази изложба  е един 
поклон към миналото на 

нашия край, тя е засвиде-
телстване на почтителност 
и уважение към хората от 
други времена. И обеща-
ние, че с нашите усилия 
, чрез нашата памет, спо-
менът за тях ще живее, 
а този вид изкуство ще 
пребъде. Не напразно сред 
експонатите бяха отлични-
те свидетелства на Ганка и 
Йордан Загорчеви, роди-
тели на Мара Загорчева, 
от легендарното и много 
авторитетно Земеделско 
училище в Стралджа, въз-
хищение обра готварския 
бележник на Ганка За-
горчева от 30-те години 
на миналия век където с 
краснопис за завиждане са 
събрани рецепти за супи, 
ястия, десерти и зимнина. 

„Не се срамувам, напро-
тив, гордея се с дълбокия 
си селски корен, защото 
той ми даде скромност, 
честност, почтеност. На 
него дължа вдъхновението 
си, силата на духа, любо-

знателността, търпението, 
упоритостта, неизтощима-
та енергия!“, каза дълбоко 
развълнувана г-жа Загорче-
ва отправяйки топла благо-
дарност към родителите си 
и всички изиграли ролята 
за изграждането й като 
личност и достоен чо-
век. Тя отправи и своето 
послание към младите: 
„Живейте в настоящето, 
мечтайте за бъдещето, но 
не забравяйте миналото. 
Там, в жаравата на споме-
ните, в историята на ро-
довата памет, ще откриете 
богатство, което зарежда, 
обогатява и облагородява! 
Гледайте, радвайте се! От 

българско, по-българско и 
от стралджанско по-страл-
джанско!“

 Само в деня на откри-
ването на изложбата през 
залата преминаха безброй 
почитатели на народното 
изкуство. И всеки с въз-
можно най-висока оценка 
на „Шевиците“. Разказваха 
се спомени, възкресени 
бяха интересни случки, 
приятелства, поднасяха се 
благодарности към учите-
ли, към майстори , предали 
уменията си напред във 
времето. 

Стралджа преживя своя 
Първи ноември по най-
оригиналния и вълнуващ 
начин, доказвайки твър-
дението, че талантът се 
проявява там, където има 
горещо сърце и истинска 
обич към родното, че бу-
дителите са тези, които 
по всяко време могат по 
свой начин да възпитават, 
да просвещават, да даряват 
светлина. 

Ìíåíèÿ íà ïîñåòèòåëèòå:
Âåñåëèíà Øèêîâà:

„ Поклон, дълбок поклон пред г-жа Загорчева! Гордея 
се, че имах щастието да работим заедно.Радвам се, че е 
успяла да ми предаде и частица от своя дух, от своята 
доброта, човечност и безгранична любов към всичко 
добро и ценно!. Нека още дълги години да се радва на 
прекрасно здраве, да носи българското в себе си и да го 
предава на идните поколения.С тази невероятна изложба 
ме докосна толкова силно и ме накара да се гордея.

Зафирка Тончева:
   Изложбата внесе в душата ми респект и топлина. В 

експонатите  Г-жа Загорчева е усвоила с мерак скопостта 
от баба си и майка си. Бродерията, шевиците, дантелите 
са емблемата на българката, която внася красота, радост 
и настроение у дома си.

Ñèðìà Òîäîðîâà:
Думите не стигат да се изкаже това, което очите 

виждат! 
Éîðäàíêà Íèêîëîâà: 

 Мара е българка, достойна за уважение, съхранила в 
душата си всички ценности, българка, която се раздава 
без остатък. Сърцето й е изтъкано от нежност и обич 
към всичко българско и родно, към Стралджа. Излож-
бата буди възхищение, умиление, благоговение пред 
сръчните ръце на стралджанката!

50 ïîêëîíà ïðåä ëþáîâòà 
Янка и Димитър 

Вачеви ,  Мария  и 
Божидар Урумови, 
Йорданка и Минко 
Христови, Лиляна и 
Иван Димитрови – 
това бяха четирите 
щастливи семейни 
двойки от Стралджа, 
които  отбелязаха 
своята Златна сватба 
с един прекрасен ритуал, подготвен и реализиран от 
Община Стралджа и НЧ“Стралджа 2016“. 

Красиви и добри думи бяха изречени за непресъхващата 
любов между мъжа 
и жената. Сватбена 
ръченица припом-
ни на щастливците 
мигове от сключ-
ването на брака. И 
докато на екрана 
се сменяха снимки 
от младостта дой-
де ред за връчване 
на Свидетелство за 
Златна сватба. Пре-
минаха тържествено 

двойките по белия килим, похапнаха от медената питка, 
развълнувани изслушаха трогателната народна песен „Я 
изгрей слънце“ и  Менделсоновия марш. Поздравявайки 
всяко семейство кметът Атанас Киров пожела още дъл-
ги години съвместен живот в обич и разбирателство, 
благодари за това, че именно в Стралджа пишат своята 
семейна история. Тържеството продължи с вълнуващото 
поздравление на Дияна Георгиева – Великова, снаха в 
семейството на Йорданка и Минко Христови. Изненадата 
поднесе малката Даная, по чието предложение баба и 
дядо си размениха  нови пръстени, знак на неувяхващата 
обич.  Внукът Мирослав развълнува всички с трогателно 
стихотворение за баба и хумористичен подарък за дядо. 

Мил поздрав към юбилярите имаше и от талантливата 
Симона Иванова, възпитаник на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел. 
От името на семействата отговори Иван Димитров. С 
благодарност за организирания празник, той сподели 
спомени от съвместния живот, както и надеждата си съв-
сем скоро семейството му да се похвали с  10 висшисти.

Празникът продължи с наздравици. На всяка от масите 
редом стояха бащи и синове, майки и дъщери, внуци, 
приятели, роднини. С погачи и  торти се отстрамиха 
домакините, мезета, вино и ракия добавиха стопаните, от 
общината беше шампанското и подаръците с пожелание 
за нова среща на диамантената сватба. 

Ñ íàé-ñëàäêàòà íàãðàäà îò Òúðãîâèùå
 Танцьорите от ТС “Росна китка“ Лозенец с ръково-

дител Таня Райчевска се завърнаха  щастливи от участие 
в 6-тото издание на Националния фолклорен фестивал 
за любителски клубове по танци „Джумалийско нади-
граване“ –Търговище. За прекрасното си представяне  
те спечелиха най-сладката награда – огромна торта и 
овациите на жури и публика. Водени от кмета на село-
то Динка Караиванова  учениците – танцьори  дадоха 
всичко от себе си, за да докажат не само любовта си 
към фолклора, но и уменията си да танцуват добре 
народните танци. Заслужено получиха одобрението на 
проф. Даниела Дженева, председател на журито , гл.худ.
ръководител на ансамбъл „Тракия“, зам.ректор на  Акаде-
мията за музикално ,танцово и изобразително изкуство, 
Пловдив. А публиката ги възнагради с аплодисменти, 
които не се забравят. 



IÏÐÀÇÍÈÖÈ

Жителите на с.Зимница 
отбелязаха своя храмов 
празник Димитровден с 
богата и разнообразна про-
грама. Денят започна с праз-
ничния звън на камбаните и 
задължително посещение на 
църквата „Св.Димитър“, къ-
дето бе отслужена  тържест-
вена литургия с водосвет. 

Малко по-късно множество-
то се събра пред сградата на 
читалището където кметът 
на селото Милен Иванов 
поздрави всички присъст-
ващи. С литературно-музи-
кален поздрав изненадаха 
своите приятели от Зимни-
ца  ученици от ОУ“Христо 
Смирненски“ Ямбол. С 

овации бяха посрещна-
ти децата от ДТС“Златен 
клас“, а когато музиката 
даде  ход на програмата, 
подготвена от ансамбъл 
„Златен клас“  сякаш слън-
цето слезе на сцената. Кра-
сота, усмивки, настроение 
заляха площада. Включиха 
се и самодейците от пев-

ческа група „Зорница“. 
Щафетата по-нататък поеха 
оркестрантите и солистите 
Даниела Георгиева и Тодор 
Панайотов. Изви се вито 
хоро от зимничани и гости. 
Празникът завърши край 
масите, където за всички 
имаше от специално при-
готвения курбан за здраве.

Äèìèòðîâäåí â Çèìíèöà

„Çëàòåí êëàñ“ ïîäàðè íàñòðîåíèå è ðàäîñò ÑÚÁÎÐÈ ÎÆÈÂÈÕÀ ÑÅËÀÒÀ
   В рамките на тържествата с посвещение на Праз-

ника на Стралджа, 8 ноември, в селата Правдино и 
Богорово организираха народни събори. И събраха  при 
корена отдавна изселили се семейства, млади хора, кои-
то обичат родното село, деца, за които при баба и дядо 
на село е най-хубаво. Имаше дарители на курбани за 
здраве, имаше песни и танци, имаше семейни веселби. 
Така както го могат хората на село – естествено, богато, 
приятно.

    В Богорово  кметство и читалище обединиха 
усилията си за отбелязване на 75-годишнината от осно-
ваването на НЧ“Иван Вазов 1942“ и 105 г. на църквата 
„Св.Архангел Михаил“. В поздравленията стана дума 
и за учредителите, и за следовниците, и за съвремен-
ниците – всички със своя достоен принос за развитието 
на селото, за укрепване на вярата. Възстановени бяха 
спомени, , имена, събития, факти. Надпреварваха се да 
разказват богоровци за всичко преживяно, оставило 
ярък спомен , предизвикващо гордост и самочувствие. 
„Успяхме да разровим жаравата, да докажем, че имаме 
дух и милеем за селото си!“, споделя км.наместник 
Михал Михалев с благодарност към всички допринесли 
за хубавия празник.

Èðå÷åêîâî ïðàçíóâà

Çà çäðàâå è áåðåêåò

 Спазвайки народната традиция в Иречеково подобава-
що отбелязаха празникът Димитровден, който съвпадна 
с навършване 160 години от построяването на църквата 
„Св.Димитър“ в селото и 10 г. от възстановяването й. 
Звънът на камбаната на дълголетния храм събра млади 
и стари на  празничната литургия и водосвет. От ранни 
зори  най-добрите майсторки на иречековския курбан за-
редиха казаните, за да е готово ястието по обяд. Жените, 
които  са наследили кулинарните умения от предците, 
изпълняват стриктно народната рецепта, за да постиг-
нат перфектен вкус. Животните за курбана  осигуриха 
местните  родолюбци – Елка Христова, Петко Манав-
ски и Дойчо Дойчев.  Гости и домакини бяха заедно на 
трапезата, за да преживеят своя пореден Димитровден, 
да си пожелаят здраве и берекет. Кметът Николай Генов 
припомни на миряните  трудния път по възстановява-
нето на храма, в който с доброволен труд взеха участие 
десетки жители на селото, помагаха с лични дарения, 
за да е до днес в добро състояние.

   На 4 ноември селото  отбеляза още една достойна 
годишнина – 90 г. от основаването на читалище „Просве-
та 1927“. Самодейците подготвят специална празнична 
програма в която ще се изявят танцовата и певческа 
група, ще гостуват мъжка и женска певческа група от 
с.Каменец и танцова формация Алл Степс Ямбол.

Ïðàçíèêúò íà Ëîçåíåö

Çàåäíî ìîæåì ìíîãî!

Проливният дъжд не можа да спре ентусиазма на едно село, 
което обедини усилията си, за да отбележи красив и богат 
празник. Вдъхновена и щастлива Динка Караиванова, кмет 
на Лозенец в приветствието си горещо благодари на всички 
дали своя дан за организацията. „Лозенец доказа, че е едно от 
най-живите село!~ Щом сме заедно можем много!“, добави тя 
приветствайки гостите –Димитър Иванов, областен управител 
Ямбол, Митко Стайков, областен управител Търговище, Георги 
Славов , кмет на Ямбол, инж.Живко Ангелов, председател на 
ОбС Стралджа, Роска Стойкова, секретар на Община Страл-
джа, кметове на населени места от общината, почти всички 
общински съветници от Стралджа, спонсори. Във всеки дом 
посрещнаха роднини, приятели. 

   Специален гост на празника беше Ути Бъчваров, който 
сготви за домакини и гости кебап ПО ЛОВДЖИЙСКИ с гъби. 
За доброто настроение се погрижиха прекрасните самодейци 
от танцов състав „Росна китка“ с ръководител Таня Райчевска. 
Смесиха се традиции и новаторство. Организаторите постиг-
наха целта си – развлечение за млади и стари, завръщане към 
традициите, внимание към корена и желание за взаимност в 
преживяванията.
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ ÊÚÌ ÑÏÎÍÑÎÐÈÒÅ:
Община Стралджа
ПП“ГЕРБ“
МУРРА 2002
Лозарите от Лозенец – Христо Стойнов, Йордан Мин-

чев, Радостин Рахнев
Надрияна и Стефан Василеви
Стоил Динев
Петранка Атанасова
Иван и Галя Митеви
Венци Попов
 Даниела Петрова
Стоян Иванов
Божан Трифонов
Росица Стоева
Темпъл бар и Димитър Кръстев

Âúçðîæäåíñêè ïåñíè 
â Ïúðâåíåö
В навечерието на  1 ноември , Ден на народните буди-

тели, читалището в с.Първенец  организира мил празник 
в който взеха участие децата от ОУ “Хр.Ботев“ Войника 
и певческата група „Иглика“ от Първенец.

 Йонка Митева, председател на читалището, поздра-
ви присъстващите с празника припомняйки делото на 
българските възрожденци, за да продължи празника с 
един силен рецитал, дело на читалищните дейци. Гос-
тите - ученици от Войника  обогатиха празника с лю-
бими  стихове. Талантливи малки артисти представиха 
любопитна сценка. Пример за любов към  българското 
народно творчество дадоха самодейците от певческата 
група „Иглика“ . Облечени в  своите прекрасни  народни 
носии те умело редуваха  народни и възрожденски песни. 
Приятен завършек на празника беше фотоизложбата, 
посветена на българските будители.

È Ïàëàóçîâî îòáåëÿçà ñâîÿ ïðàçíèê
С  курбан  за 

здраве и пожела-
ния за здраве и бе-
рекет палаузовци 
отбелязаха своя 
празник. Край ма-
сите редом седнаха побелели старци на по 70-80 г. и 
малки деца на 5-6 г. И стана разговорката, настроението 
обхвана всички ,  празникът продължи с хора и ръченици. 
Поздравителен адрес с най-топли пожелания към жители  
и гости на Палаузово от името на кмета Атанас Киров 
поднесе Иван Иванов, зам.кмет на общината.

Áëàãîäàðèì âè, áóäèòåëè!
Поклон пред всички, които раз-

дават духовна светлина – учители и 
културни дейци, нашите будители!  
За хората , които поддържат ис-
крицата на книжнината, културата 
и изкуството в Стралджа беше 
тържеството  в Деня на народните 
будители. За тях бяха танците на де-
цата от Детските градини „Здравец“ 
и „М.Рубенова“, за тях прозвуча 
вълнуващото „Аз съм българче“ в изпълнение на 5 г. Светлана Добрева, 
за тях беше и песента на  Симона Иванова, младия стралджански талант, 
възпитаник на НУФИ“Ф.Кутев“ Котел. Приветствените думи на Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, докоснаха сърцето на всички присъстващи. 
В отговор на признанието, уважението и топлите слова Тянка Ташкова, 
дългогодишен преподавател по български език и литература, подари за 
Историческия музей изследователския си доклад за делото и живота на 
П.Кр.Яворов заедно с плакет  на поета, подарен на г-жа Ташкова за дъл-
гогодишната изследователска работа. 
Çà áóäèòåëèòå íàðîäíè ïåñåí ïååì

ОУ“Хр.Ботев“ Войника и мест-
ното читалище организираха своя 
паметен ден в прослава на народ-
ните будители. Сляха се детски 
възторжени стихове , възрожденски 
и народни песни, театрализирана 
постановка. Издигнати бяха лико-
вете на редица народни будители, 

гордост българска. И посланието е изречено: помним и ще помним, пазим 
и ще пазим! За България, която обичаме!

Ñ ÏÎ×ÈÒ ÊÚÌ ÍÀØÈÒÅ, Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅ ÊÚÌ ×ÓÆÄÈÒÅ 
Сред цялата суматоха и противоречиви коментари около Деня на 

будителите и Хелуин пе-
токласници от Стралджа  
се маскираха  и посети-
ха своя преподавател по 
български език и литера-
тура Димитър Стоянов. 
Там, освен поздравления 
за идеята, палавниците 
получиха своя урок за 
отношение и към светлия Празник на будителите, който беше отбелязан 
на следващия ден. Развълнувани децата  сами дадоха обяснението , че 
обичат и почитат българските празници, но желаят да знаят и за чуждите. 
„Децата влязоха в необичайни роли, не за да подражават на чужди образци, 
а по-скоро желанието им бе да се видят в карнавални костюми, изготвени 
от самите тях. Важното е да се чувстват щастливи и с усещане, че са 
наследници на предци български!“, счита г-н Стоянов. 

   Няма място за упрек към тези ученици, които декламират горещо 
български стихове, пеят с удоволствие българските народни песни, танцу-
ват, изпълняват народните традиции. Всичко българско е в сърцата им, за 
което помагат семейството, училището и обществото, а останалото - нека 
бъде обща култура.
Äåòñêè ïðàçíèê â ÖÑÐÈ è ÖÎÏ

За Празника 8 ноември 
децата от ЦСРИ и ЦОП 
Стралджа получиха мил 
подарък от общината. Гос-
туването на Куклен театър 
Сливен развесели малките 
приятели на изкуството. Ар-
тисти и кукли въодушевиха 
публиката, предизвикаха 
бурни ръкопляскания, без-
брой коментари и активно 

участие в представлението. 
Сега всеки път, когато чуят за своите приятели от Куклен театър Сливен 

, децата веднага изразяват желанието си за нов съвместен празник. „Защото 
с тях е весело и много интересно!“, обясняват малките.  



II ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ


