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Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà 

Традицията си е традиция и тя не бива да се прекъс-
ва. Богоровци отбелязаха Йордановден с поредното 
посещение в храма, паленето на свещички за здраве 

и  излизане на реката. 8 от по-младите жени в селото, заедно 
с кметския наместник Митко Ангелов, присъстваха на спа-
сяването на кръста от водата. Осмелилите се да влязат в сту-
дената вода бяха 70-годишната Стоянка Иванова и  5-години 
по-младата Динка Русева. За изненада на всички в изважда-
нето на кръста се включи и   Пол Кенет Таргет от Уелс.  Той 
имаше късмета да улови разпятието и заедно с това да получи 
поредния  си урок  за силата и значението на  богоровските 
традиции. Чужденецът, който има имот в селото, не крие, че 
се чувства прекрасно в Богорово, не спира да се възхищава от 
местния фолклор, участва във всички празници , организирани 
от читалището и кметството.  

    След поздравленията за изваждането на кръста и поже-
ланията за здраве, цялата група  се събра на традиционната 
празнична трапеза, на която задължително присъстват при-
казните богоровски дърпани баници, погачи и домашно вино.
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СЪОБЩЕНИЕ
 Община Стралджа  ПРОДАВА 2 хил. бр. кукорчета. 

  Цена- 0,50 лв./бр. За справки и заявки – в оранжерията на Южен парк

В навечерието на новата година 
едно  приятно събитие в Стралджа 
даде доказателства за сериозен инте-
рес към традиционното животновъд-
ство в района. Земеделският произ-
водител Йордан Парушев Йорданов 
събра гости,  приятели и колеги , 
за да присъстват на откриването на 
новопостроената със собствени сред-
ства, 90 хил. лв.,  ферма в землището 
на Атолово за сто крави, млечно 
направление. 

Срязвайки лентата заедно със 
собственика, Иван Георгиев, зам.кмет 
на общината и Стефан Сотиров, кмет 
на Атолово, изразиха задоволството 
си от това, че традиционното за об-
щината  животновъдство има своите 
продължители в лицето на стопани 
като Йордан Парушев. Г-н Георгиев 

поднесе специалните поздравления  
към земеделския производител от 
името на кмета Митко Андонов с 
пожелание за още по-сериозни ус-
пехи и доказателства, че общината 
има своите предприемчиви стопани, 
които могат не само успешно да уп-
равляват своя бизнес, но да разработ-
ват , печелят и реализират проекти.  
Като доказателство Йордан Парушев 
представи наскоро закупените  трак-
тор с ремарке -тороразпръсквачка и  
торосъбирачка. 

Придобивката, на обща стойност 
110 хил. лв.,  е в изпълнение на про-
ект по ПРСР, мярка 121 за модерни-
зиране на стопанствата и във връзка 
с опазване на околната среда. 65 % 
от тези средства вече са възстановени 
от фонд „Земеделие”. Впечатлен от 

постижението на Йордан Парушев, 
г-н Георгиев добави, че това  е до-
брия пример как да се работи, за да 
просперира една фирма. Проектът на 
земеделския производител от Страл-
джа е първия одобрен и реализиран 
по Програмата  в община Стралджа 
от физическо лице. Започнал да се за-
нимава с говедовъдство преди около 
20 години Йордан Парушев увеличава  
домашните  5-6 крави постепенно, 
за да има днес грижата вече за 120 
животни плюс още толкова телета. В 
плановете си за следващата година 
г-н Парушев  включва изграждането 
на лента за изхвърляне на торта   и 
торище за компостиране, като целта 
му е да постигне европейските изиск-
вания за една модерна  животновъдна 
ферма.

Íîâî áúäåùå çà æèâîòíîâúäñòâîòî â Ñòðàëäæàíñêî
Ìîäåðåí èíôîðìàöèîíåí åêî-
öåíòúð â îáùèíà Ñòðàëäæà
Сред широколистната 

гора в южния скат на 
Войнишкия Бакаджик

Издигна снага в нова 
премяна  хижа „Инджо-
ви извори”. Забрави-
ла тропота на военни-
те ботуши, изоставила 
ловджийските истории 
на ловната дружинка, 
сградата е превърната в 
информационен център 
и вече ще бъде отворена 
за природолюбители, 
еколози, орнитолози, де-
цата на община Стралджа и туристи от региона. Тя ще им предоставя всички 
съвременни условия за обучения, наблюдения на флора и фауна, разходки и 
почивка.

Строително-монтажните работи са завършени  и предадени от строителната 
фирма на община Стралджа. Предстои обекта да се въведе в експлоатация. 
Строителството е финансирано от Европейския съюз  по проект „Стралджа 
и Сулоглу – пътуване отвъд границите” с реф. № 2007 СВ 16IPO008-2009-1-
064 по Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция с CCI: 
2007СВ16IPO008. Сградата е реновирана по най-съвременни изисквания относно 
качество на строителните материали , обзавеждането и оборудването, които са 
доставени само от производители от Европейски съюз. Тя отговаря на изис-
кванията  за енергийна ефективност и създава всички удобства за обитаване от 
15 човека в спални с по две легла и самостоятелен санитарен възел. Повечето 
помещения са климатизирани  целогодишно.  Има обзаведени и оборудвани 
компютърен кабинет, кухня, трапезария, учебна зала и просторен хол с неве-
роятна панорамна гледка  стигаща до границите ни с РТурция. 

Просторният плочник във вътрешния двор е подходящ за игра и парти с 
барбекю.

Общинското ръководство задели от своя бюджет допълнителни средства 
за изграждане  на външно водоснабдяване, котелно и други непредвидени в 
проекта дейности.

В последния месец на мина-
лата година , в последните дни 
записаха своите поредни ловни 
подвизи ловците от дружинки-
те на Лозенец и Зимница. 
В местността „Синор дере” 

до х.”Люляк” авджиите от 
Лозенец,  имаха много добра 
слука. По време на пусията с 
най-точен мерник се оказаха  
Стоян Желязков, председател 
на дружинката, Стойчо Тодо-
ров и Киро Вичев/Паганини/.  
И трите звяра, които имаха 
късмета да попаднат в по-
лезрението на ловците, бяха 

повалени с по един изстрел. 
160-килограмовите прасета 
допълниха ловните трофеи на 
момчетата. Ловно-рибарската 
дружинка в Лозенец тази го-
дина  има отстреляни 8 диви 
свине, 6 лисици, 15 чакали 
и други хищници както и не 
малко пернат дивеч. 
Заради добра спортна слава 

гост на ловците от Зимница 
през декември беше екипът 
на Иво Георгиев  от телевизия 
„Хоби ТВ” . От 60-те мъже, 
членове на дружинката, в акци-
ята за лов на зайци се включиха  
17 и всеки от тях отстреля своя 
дивеч безпогрешно. Ловът 
беше обогатен  с 2 чакала и 2 
лисици. Не като за пред гости 
, а по традиция и с удоволст-
вие ловния излет се превърна 
в истинска атракция за екипа, 
който „хвана” не малко лю-
бопитни моменти. Филмът за 

Ëîâíè ïîäâèçè â Ëîçåíåö è Çèìíèöà

Îùå íå ñà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ Îùå íå ñà ïîâäèãíàòè îáâèíåíèÿ 
çà âçðèâà êðàé „Ïåòîëçà âçðèâà êðàé „Ïåòîëú÷êàòà”

При взрива загинаха трима души  
Николай Гочев, Станимир Киров и Енчо 
Кремъков. Десет бяха тежко ранените

През тези месеци никой не ни е потър-
сил, ние преживяхме много и очакваме 
най-сетне да излезе истината и тяхната 
окончателна версия за взрива. Това каза 
съпругата на Николай Гочев, който на 
пети юни загина при взрива в складовете 
за обезвреждане на боеприпаси  край 
„Петолъчката”. До момента Гочева не е 
информирана за хода на разследването. 
Тя не пожела да отговаря на въпроси как 
живее семейството й, след трагедията. 
Колегите й от училище „Св. Св. Кирил 
и Методий” в Стралджа казват, че тя не 
се оплаква и не говори за случилото се. 

Същевременно окръжният прокурор 
на Ямбол Георги Ханджиев, каза че 
разследването по делото е пред финал 
и предстои да бъдат повдигнати обвине-
ния. Ханджиев обаче не се ангажира със 
срокове. По подобен начин отговори пред 
БНР и шефът на Националната следствена 
служба и временно изпълняващ длъж-

ността главен прокурор Бойко Найденов. 
Ето какво каза той в предаването „Неделя 
150” по Българското национално радио. 
До няколко седмици трябва да има обви-
нени лица за взривовете край "Петолъчка-
та”. Докато не се установят причинените 
материални щети до стотинка, не могат да 
бъдат повдигнати обвинения за взривове-
те, добави той. Според него са установени 
длъжностните лица от „Берета трейдинг", 
които имат вина за трагичния инцидент, 
но докато не бъдат изготвени експертизите 
с точните цифри за щетите, независимо, 
че има трима загинали, прокуратурата 
не може да посочи никого. "Никой не 
трябва да допуска възможността някой 
да си затвори очите, че са загинали три-
ма души, имаше опасност за живота на 
много хора, причинени са големи щети", 
подчерта Бойко Найденов. При взрива 
загинаха трима души  Николай Гочев, 
Станимир Киров и Енчо Кремъков. Десет 
бяха тежко ранените. 

зимничанските ловци ще се 
излъчи по „Хоби ТВ” на 16 
януари.
Докато ловците правиха 

разбор на ловния ден имаха 
възможност да покажат и своя 
нов клуб на ловеца в Зим-
ница. Базата е предоставена 
безвъзмездно от кметството, а 
ремонта и оборудването е осъ-
ществен с усилията на ловците. 
Миналата година зимничан-
ските авджии ще запомнят и с 
още едно добро дело. Момче-
тата успяха да изградят заслон 
в местността „Мараш”, който 
е едно допълнително удобство 
по време на излетите.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Â Í È Ì À Í È Å!Â Í È Ì À Í È Å!

ÎÒÍÎÂÎ ÈÇÌÀÌÈ!ÎÒÍÎÂÎ ÈÇÌÀÌÈ!
  В първите дни на новата година  стана ясно, че в общината са реги-

стрирани поредните случаи на телефонни парични измами. Възрастна 
жена от Стралджа е ужилена с 1900 лв. Множество са случаите при 
които на домашните телефони са се обаждали измамници с различни 
сценарии за измъкване на пари.

Жертва на парична телефонна измама може да бъде всеки, който 
притежава домашен или мобилен телефон, припомнят от Районно 
управление „Полиция” Стралджа. И припомнят какъв е сценарият.

Обикновено звъни телефонът, чува се глас, който в началото не 
можете да разпознаете. Естествено се опитвате да се досетите кой се 
обажда и назовавате някакво име. В този момент вече сте хванат в 
„капана” на измамника. Той се радва, че сте го познали и ви моли да 
му услужите с пари. Веднага обещава  възвръщаемост, дори и печал-
ба. В друг случай се обажда „полицай”, „адвокат”, „следовател” или 
„прокурор”и ви казва, че ваш роднина е задържан за произшествие и 
трябват пари, за да го „отървете”. Уточнява кога ще дойде за парите, 
но никога не идва лично. Когато по-късно потърсите познатия си или 
роднината, се оказва, че той няма представа за какви пари става дума.

Уважаеми жители на община Стралджа,
Бъдете предпазливи и не се доверявайте на хора, които ви обещават 

лесна или бърза печалба! Не се доверявайте  на хора, които ви искат 
пари, за да „оправят” проблем на ваш „роднина”!

При съмнение за такова обаждане веднага направете проверка чрез 
своите близки или сигнализирайте в полицията.

С любезното съдействие на кмета 
на  Община Стралджа Митко Андо-
нов  и председателя на ОбС на БСП 
Мария Толева,  Стралджа бе домакин 
на последното заседание на Об-
ластния съвет на БСП.  Откривайки 
деловата работа на форума Николай 
Пенев, председател на Обл. съвет, 
даде думата на представителите на 
социалистите от общините в облас-
тта да представят информация за 
хода на подготовката на общинските 
организации на БСП за участие в 
референдума за АЕЦ”Белене” на 27 
януари 2013 г. Проведените по места 
консултации с политическите сили  

и резултатите по съставяне на СИК 
бяха определени от социалистите 
като трудни и свързани със затор-
мозяващи преговори, които не водят 
до консенсусни резултати. Такива 
примери за липса на споразумения 
бяха посочени в Стралджа, Тунджа 
и Ямбол.  Желанието на управлява-
щите от ГЕРБ да наложат 80 % от 
председателските места  на СИК, 
а в община Ямбол дори и 100%,  е 
възмутително, определиха социа-
листите. В очакване решението на 
РИК ,ако това бъде утвърдено,   в 
тези общини представителите на 
БСП имат готовност да обжалват.  

В крайна сметка Обл.съвет прие 
информациите на председателите 
на ОбС на БСП по общини  заедно с 
предложението НС на БСП да излезе 
с обширна информация за подготов-
ка и провеждане на референдума, 
която да стигне до всички партийни 
организации.

Обл. съвет на БСП прие  и своя 
план за работа през първото полуго-
дие на 2013 г.

В точка „Разни” народния пред-
ставител и зам.председател на Обл.
съвет на БСП - Ямбол Атанас Мер-
джанов разказа за дебатите в парла-
мента по приема на Изборния кодекс.

Ñîöèàëèñòèòå - â ãîòîâíîñò 
çà ðåôåðåíäóìà

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Искаме, чрез страниците на в.”Стралджански вести” да поднесем своята благодарност  към гл. ин-

спектор Божидар Нихорлиев, нач. РУ ”Полиция” Стралджа, гл. полицай Николай Николов и районен 
инспектор Петко Петков за съпричастието и оказаното активно съдействие   на служители от програмата 
за временна заетост при община Стралджа при изпълнение на служебни задължения по кварталите на 
града.

Бъдете живи и здрави и все така отговорни към работата си. 
 

Нина АТАНАСОВА, Минка ВЕЛЧЕВА, Стралджа

 Дора Найденова, директор на 
ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Стралджа  е удостоена със звание-
то  „Най-добър социален партньор 
– директор” на VІ-я конкурс на 
Синдиката на българските учители/
СБУ/. Тя  получи специалния евро-
пейски диплом лично от  Мартин 
Ромер, председател на Учител-
ския европейски синдикат и Янка 
Такева, председател на СБУ  по 
време на официалната церемония 
в парк-хотел „Москва”. Отличието 
е за добрата съвместна работа на 
училищното ръководство със СБУ, 
осигуряване на максимално добри 
условия на педагозите по време на  
учебно-възпитателния процес, ста-
рание за извеждане на училището 
на конкурентно ниво.

Ïðåñòèæíà  íàãðàäà 

За втора поредна година 
представители на РУ”Полиция” 
Стралджа в навечерието на 
Коледа посетиха  СПИ с пода-
ръци. Посрещайки ги учители 
и ученици предложиха на оч-
акваните гости питка с мед. 
Свещеник Виталий разказа 
коледната притча за раждането 
на Исус, благослови подготве-
ната коледна софра и пожела 
на всички здраве и късмет. 
Веднага след това началникът  
на РУ”Полиция” Стралджа Бо-
жидар Нихорлиев , заедно със 
своите колеги, истински зарад-

ваха малчуганите от интерната 
като им подариха жива елха и 
играчки за украсата. Полицаи 
и деца старателно поставиха 
всички гирлянди, г-н Нихор-
лиев добави като подарък за 
момчетата футболни топки, шах 
и игри „Българските думи”  с 
пожелание за щастливи празни-
ци. Усмихнати  възпитаниците 
на интерната  попиваха всяка 
дума на своите големи прияте-
ли, обещаха да бъдат послушни, 
пожелаха си взаимно здрава и 
успешна Нова година, в която 
да има и нови приятни срещи.

Учениците от V- ХІІ клас 
при СОУ ”П. Яворов” отпраз-
нуваха началото на ваканция-
та, коледните и новогодишни 
празници с щур купон. За-

Ìîäåðíèòå ìëàäè  õîðà íå ïóøàò!

Âàæíî å äà ñè äîáúð!

Ó÷åíè÷åñêî êîëåäíî ïàðòè çàêëåéìè ïóøåíåòî
бавлявайки се момичетата и 
момчетата решиха да вложат 
и нещо полезно в празничното 
парти. Определяйки момента 
като особено подходящ те 

обърнаха внимание 
върху вредността от 
тютюнопушенето, 
подсказаха, че са 
активни агитато-
ри за чиста околна 
среда. Издигнаха 
лозунга „Модерни-
те млади хора не 
пушат!” като до-
казателство, че в 
тяхното ежедневие 
няма място за вре-
ден цигарен дим. 
На партито доми-
нираха различните 
забавни игри гарни-
рани с изненади за 
всички. Директорът 
Валентина Марино-
ва , която беше гост 
на празника заедно 

с учители от училището,  оста-
на  доволна от инициативност-
та и богатството на идеи, които 
демонстрираха организаторите 
на празненството. 
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Â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” – Ñòðàëäæà

„ Íà ó÷èëèùå áåç îòñúñòâèå” â äåéñòâèå

    Определят училището като ромско. Защото тук 
се учат близо 500 деца от ромските квартали на града. 
При направените анкети повече от половината учени-
ци се определят като българи. Такова е желанието им 
и самосъзнанието.  След изпълнение на основен ремонт 
и подновяване на МТБ училището изглежда привлека-
телно, модерно. В него работи един ентусиазиран екип, 
който прави възможното, а понякога и невъзможното, 
за да привлича децата на училище. Всеки ден. Изпълне-
нието на проекта „Без отсъствие” по НП”На училище 
без отсъствия” е само част от това.

На организираната кръгла 
маса във връзка с дейностите по 
мярка „Без отсъствие”, дирек-
торът Дора Найденова покани 
представители на общинска ад-
министрация, неправителствени 
организации, отдел „Социално 
подпомагане” и „ Закрила на 
детето”, здравни медиатори, 
представители на училищното 
настоятелство , родители. От-
зоваха се Мария Толева, зам.
кмет на общината, Недялка 
Димитрова, гл.експерт отдел 
„Образование”, Живка Иванова, 
управител ЦСРИ, здравните 
медиатори Добри Милев и Бла-
говеста Георгиева. Необяснимо 
остана отсъствието на другите 
поканени.  А общата цел на 
събирането бе твърде важна за 
екипа на г-жа Найденова – да се 
обсъдят причините за ранното 

отпадане на ученици от учили-
ще, да се предприемат мерки за 
превенция. В своето въведение 
тя много  ясно постави пробле-
ма, проследи и стъпките в до-
сегашната работа – подготовка  
списъци  на деца с отсъствия, 
подготовка на досиета и регис-
тър, срещи с родителите в учи-
лище и в домашна обстановка, 
провеждане на благотворителни 
акции с дарения на учителите 
за децата...

Конкретната работа в учи-
лище по изпълнение на този 
проект е поверена на педаго-
зите Пенка Георгиева, Маруся 
Бакалова и Диана Балъкчиева. 
„Със сигурност идеите ни може 
да се обогатят и аз очаквам да 
направим това заедно днес!”, 
подчерта г-жа Найденова да-
вайки думата на присъства-

щите, като преди това сподели 
огорчението си от липсата на 
очаквани резултати. Ранни бра-
кове при момичетата прекъсват 
обучението им, лошото качество 
на живот продължава да бъде  
една от причините за отпадане 
на децата от училище както и 
лошото влияние на семейната 
среда. „Изпуснатите” от учи-
лище остават без ограмотяване, 
имат затруднение в овладяване-
то на българския език, попадат 
под рисковете за залитане към 
престъпления,  изкушавани са 
от употреба на алкохол, цигари  
и наркотици, а когато вече са 
зрели хора, трудно намират 
реализация на труда си.

Според педагога Пенка Геор-
гиева, която поднесе един много 
сериозен доклад за работата 
на екипа,  с изпълнението на 

проекта  и предприетите мер-
ки шансовете за отпадане на 
ученици видимо намаляват. Но 
не е достатъчно. Необходима 
е помощта на обществените 
организации и най-вече на роди-
телите. Виолета Андонова, зам.
директор, изрази притеснението 
си от незаинтересоваността към 
проблема от отдел „Закрила на 
детето”. Недялка Димитрова, 
гл.експерт, адмирира колектива, 
който открито посочва пробле-
ма и работи за решаването му 
колкото и да е трудно това. В 
анализите на училището при-
състват 16 проблемни деца с 
отсъствия, 2 въобще не са по-
сещавали училище и битката за 
тези деца трябва да продължава. 
Мария Толева, зам.кмет, подчер-
та постоянството , с което този 
колектив обръща внимание за 

недопускане на „отпаднали” 
ученици. „Проблемът не е само 
на това училище или на общи-
ната, той е национален. А за 
решаването му  и без проект 

в ежедневната образователна 
и възпитателна работа трябва 
да присъстват доказани и по-
пулярни мерки. Бих се радвала 
ако и при нас се появят деца 
от ромската общност, които 
завършват средно , а защо не и 
висше образование!”, каза тя. 
Цветелина Тончева, педагог, 
разказа за добрата работа в 
СИП”Ромски фолклор”- ефи-
касен модел за възпитанието 
на малките.30-те обхванати 
деца с радост посещават ча-
совете, проявяват етническа 
толерантност, инициативни са и 
редовни в учебните занятия. Но 
слабото звено в работата остава 
семейството. Живка Иванова 
от ЦСРИ сподели мнението, 
че децата са бъдещи родители 
и ако училището съумее да ги 
насочи в правилната посока, то 

резултатите ще се мултиплици-
рат. Същото мнение споделиха 
и здравните медиатори, които 
познават много добре живота 
в ромските квартали. Те дадоха 

примери за 13-14-годишни деца, 
които стават майки. В града има  
и случай на родена през 1988г. 
и вече с 4-ри деца.Не липсват  
кражбите на малки момичета, 
което понякога предизвиква 
родителите да спират принуди-
телно децата от училище, за да 
ги опазят.

Училището ще продължава 
да работи за решаване на про-
блема „отпаднали ученици”, 
увери присъстващите директо-
рът Дора Найденова.Очакването 
е за активна помощ от родители-
те и всички институции имащи 
грижата за възпитанието на де-
цата. През първото полугодие на 
2013г. предстои провеждането 
на заключителна конференция 
по изпълнение на план-графика 
и анализ на постигнатите резул-
тати по мярка „Без отсъствия”. 

В изпълнение на проекта „УС-
ПЕХ” ученици и учители в ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Стралджа 
подготвиха и експонираха богата 
изложба. Всички материали са 
изработени в рамките на извън-
класните дейности по проекта. 
Приложени са и изделия на уче-
ници от СИП „Ромски фолклор”. 
Експонатите, които разглеждат 
родители и гости на училището, 
правят впечатление с детското 
майсторство, съображение и сръч-
ност. Всяко изделие е заредено с 
позитивизъм и желание  да донесе 
добро. Впечатлени от старанието 

Топлина и обич почувстваха в навечерието на 
Коледа децата от ОУ”Св. Св.Кирил и Методий” 
– Стралджа. Дарителската акция за  деца в риск 
и застрашени от отпадане от училище ученици 
обедини учители и възпитатели. Училището  ра-
боти по НП”На училище без отсъствия”, мярка 
„Без отсъствия” и съгласно приетата Програма за 
превенция на отпадането от училище и дейност-
ите към нея на 18 декември беше организирана 
дарителска акция. Екипът от педагози, опреде-
лен да работи с тези ученици, подготви пакет 
– подарък за всяко дете в който имаше дрехи, 
обувки и ученически пособия. В присъствието 
на родителите малките получиха  подаръците 
с благодарност към учителите, организатори на 
празника и с обещанието,  че ще идват редовно 
на училище.

Дрехите и обувките са дарение от всички 
работещи в училището като  израз на съпри-
частност към родителите, които са материално 
затруднени.  Вглеждайки се в щастливите детски 
лица и трогателната благодарност на родителите 
учителите  изразиха огромното си желание  ефекта 
от тази  акция  да намери изражение в редовното 
посещаване на училище  и от т.н трудни ученици.

Èçëîæáà íà òàëàíòè â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë Èçëîæáà íà òàëàíòè â ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë 
è Ìåòîäèé” –Ñòðàëäæàè Ìåòîäèé” –Ñòðàëäæà

на децата педа-
гозите активно 
ги подкрепят и 
помагат за реа-
лизирането на 
всяка интерес-
на идея. В пла-
новете на деца 
и  учители  е 
представяне на 
изложбата пред 
общественост-
та на града и 
благотворител-
на разпродажба 
на изделията.

В дните преди  ко-
ледния празник де-
цата от центъра за 
обществена подкре-
па в Стралджа  бяха 
приятно изненадани 
от подаръци на БЧК. 
Под звуците на позна-
ти коледни песни и в 
приятната обстановка 
на клуба към Цен-
търа доброволци от 
БМЧК връчиха „Кутии 
на приятелството” на 
малчуганите. Грейна-
ли от радост децата 
благодариха  с песни и 
рецитация на коледни 
стихотворения.

Близо 200 коледни и новогодиш-
ни картички нарисуваха тази година 
доброволците от БМЧК, които по 
традиция предлагат на гражданите. 
Посланието на красивите рисунки  е за 
доброта, милосърдие и взаимопомощ. 
Всеки от младите творци  е вложил 
както своето лично майсторство така и  
надеждата, че по този начин осигурява 
настроение във всеки дом. 

Събраните средства от продажбата 
на коледните картички се използват за 
благотворителност като  младите чер-
венокръстци планират със събраните 
средства  отново да подпомогнат деца 
в неравностойно положение. В първия 
ден на разпродажба на картичките 
доброволците влязоха в общината, 

Çà äåöàòà ñ ëþáîâÇà äåöàòà ñ ëþáîâ

Êóòèè íà ïðèÿòåëñòâîòî è â ÖÎÏ-Ñòðàëäæà Êîëåäíè êàðòè÷êè 
ðèñóâàõà äîáðîâîëöè

където кметът Митко Андонов си купи 
и първите  изработени от червенок-
ръстците картички. Последваха го и 
останалите служители от общината. В 
следващите дни продадените картички 
вече надхвърляха сто.
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Áèâîëîâúäñòâîòî, êîåòî 
ïðàâè õîðàòà ùàñòëèâè

10 ãîäèíè  „ÌÓÐÐÀ-2002” –Ëîçåíåö

От времето на Омуртаг е познато 
развитието на биволи у нас. Дали това 
се отнася и за стралджанския район, 
по-точно за Лозенец, никой не може 
да потвърди , но не може и  да отрече. 
Факт е , обаче, че биволи в Лозенец е 
имало, има днес, ще има и в бъдеще. 
„МУРРА-2002”и нейните управители 
Йордан Койчев и Стоян Желязков  са 
хората, които  преди десет години 
заложиха на традицията, закупиха от 
местна кооперация  малкото останали  
животни, а днес ги увеличават и все 
по-често името на „МУРРА-2002” се 
споменава като надежден производител 
на биволско мляко и млечни продукти. 
Тя все още е единствената ферма за би-
воли в Югоизточна България и втората 
по големина в страната. 

Жителите на Лозенец отдавна 
свързват своето минало, настояще и 
бъдеще с този клон на животновъд-
ството. За една  част от тях биволите 
не са екзотично, а полезно  животно, 
което може да осигурява прехрана на 
семействата. Наследили уменията по 
отглеждането на биволите от пред-
ците, съхранили условията, които са 
необходими за малачета, бици и биво-
лици, лозенци гледат смело напред и 
планират все по-големи цели.

За всичките десет години от съз-
даването  на  фирмата до сега тя 
има своите тежки и успешни години. 
Началото е доста трудно.  Йордан 
Койчев и Стоян Желязков решават 
спонтанно  да се посветят на идеята 
по възраждане на биволовъдството в 
района. До днес си спомнят как се 
радват на първите си  20-тина  биволи 
в обора. Тревожат се, че животните са  
на ръба на гладна смърт. Но вместо 
да се вайкат, просто запрятат ръкави.  
Една дузина лета продължава възраж-
дането на традицията. Мъжете правят 
рискован заем, за да удвоят биволите. 
През 2007г., преминавайки буквално  
през огън и вода, реализират първия 
си проект по програма САПАРД.. Със 
средства от предприсъединителните 
фондове купуват така необходимата 
селскостопанска техника и още 80 
биволици.  През 2008г. с отваряне на 
ПРСР „МУРРА-2002” внася втория си 
проект, вече на стойност 600 хил.лв. 
Този път средствата отиват за заку-
пуване на техника за другото важно и 
необходимо направление – зърнопро-
изводство. Идва ред на третия проект, 
отново по мярка 121 от програмата, за 
изграждане на супермодерен комплекс 
на площ от 3 дка като общата инвес-
тиция е 2 750 000 лв.

През годините броят на биволиците 

пораства до 400, животните се развиват 
прекрасно в новите условия, чувстват 
се обичани и се отблагодаряват за 
това.  Отглеждането  на подготвяните 
за майчинство биволици на свободна 
паша става на 1500 дка ливади, пасища 
и мери край р.Мараш, при нужда  се 
използва   специално заградено с елек-
тропастир място от 500 дка. Дойното 
стадо пък е на закрито в обора, където 
се набляга на храненето и очакването 
на максимално количество качествено 
биволско мляко.  Всеки ден от фермата 
към  силистренска преработвателна 
фирма  тръгват по 800 литра . Из-
купната цена не е от най-високата, 
но  това не отчайва животновъдите. 
Те компенсират евентуалните загуби 
чрез развитието на зърнопроизводство.  
На площ от 8500 дка дружеството 
отглежда  разнообразни  зърнени кул-
тури – пшеница, слънчоглед, рапица, 
ечемик, царевица.  Цялата произведена 
продукция се реализира на пазара, 
единствено част от ечемика отива 
за гранулиран фураж за животните. 
Необходимостта от засилване на този 
бизнес кара младите фермери през 
2008г. да кандидатстват с проект по 
еврофондовете за закупуване на земе-
делската техника и стават собственици 
на зърнокомбайн, трактор, хедери, 
дискова брана и друг инвентар. 

Инвестициите на дружеството 
достигат  три милиона лева, поде-
мът в сектора е видим, мечтата за 
супермодерна биволовъдна ферма 
придобива все по.-ясни очертания, а 
животновъдите  по-смело да гледат в 
бъдещето.За изграждането на модерния 
комплекс „МУРРА-2002” в Лозенец 
управителите избират водещи итали-
ански производители на техника за 
животновъдството. „Инсталацията в 
доилната зала , произведена от Тоtal 
Dairy Management, е изцяло автома-
тизирана и изключително прецизна”, 
категорични са Стоян и Данчо.  „Всич-
ко останало – административната част 
на сградата, конструкцията и цялото 
оборудване на обора, се доставя и 
изпълнява от италианската фирма 
Rota Guido”, допълват не без гордост 
те като твърдят, че животните им  са   
отглеждани с любов и обслужвани по 
всички съвременни изисквания. Част 
от претенциите за постигане на пълен 
лукс е системата за отвеждане и пре-
работка на торовете. Изпълнението на 
линията е по европейските екологични 
изисквания. Това, към което се стремят, 
е да затворят цикъла  по отглеждането 
на биволиците , през преработката на 
млякото до  продажбата на кисело 

мляко и сирене от собствена мандра.
 „Доказахме, че можем! От тук на-

татък е по-лесно, знаем възможностите 
си, работим с хора, които ни подкрепят, 
радват се на успехите ни, а това дава 
криле!”, споделят Койчев и Желязков, 
заедно със заканата, че ще продължават 

да разработват и реализират нови про-
екти, ще инвестират в биволовъдството 
и ще дават самочувствие на наетите 
близо 30 работници от селото.

Само преди дни фирма „МУР-
РА-2002” –Лозенец събра гости на 
своето празненство по повод 10-я 
рожден ден. Имаше минути за равно-

сметка , за спомени, за планове . Имаше 
наздравици и щедри пожелания. „Най-
важното е , че биволовъдството е част 
от визитката на община Стралджа, а 
това е достатъчен повод за гордост!”, 
подчерта Митко Андонов, кмет на 
общината, който бе гост на празника.

Надя ЖЕЧЕВА

Търкулват се като житени питки януарските дни. Делнични и празнични, 
заредени със свой аромат на традиция и  оригиналност. Има ги хората, които 
умеят да създават настроение, има го желанието да превръщаш ежедневието 
в приятен спомен. Така поне е в Джинот, където  група жизнерадостни жени 
въртят като на вита баница ежедневието, пълнят го с късмети и се чувстват 
щастливи, че доставят удоволствие.

На 17 януари- Антоновден, нашият пенсионерски клуб организира специално 
тържество за именниците. Ще поздравим сърдечно  Донка Иванова Ташкова. 
Тя е родена през далечната 1938г. Познаваме я като добра, услужлива, тиха и 
трудолюбива.Посветила е 17 години от живота си на работа в кравеферма –Зим-
ница. Не сме я чули да се оплаква от тежкия труд, от ранното ставане всеки ден 
в 3 ч. и пътуването до фермата. Отгледала е две деца- дъщерята Петя-омъжена 
в Чарда, я дари с двама внуци, и синът Тодор, който живее при майка си  в 
Джинот. Донка загуби съпругът си преди 18 години и познава добре трудната 
вдовишка съдба. Но се справя с всичко. Грижите  за дома, за градината изпълват 
дните й, карат я да се чувства полезна. Както тя, така и сестра й Цонка,  не 
губят чувството си за радост от живота, готови са да помогнат всекиму и затова 
са обичани и уважавани в селото.

    В този ден ще отправим щедри пожелания и към Донка Иванова Калудова, 
една от най-активните в пенсионерския клуб на селото. Това е жената, която 
винаги с огромно желание подготвя погачите за различните празници, които 
организираме, тя ни отсрамва пред гостите. Тя е нашата най-добра майсторка 
и на баниците. Златни ръце има Донка! Хвала й!

Честит имен ден, мили жени, скъпи джинотки! Да сте ни  живи и здрави, да 
се радвате на спокойни и приятни дни, изпълнени с полезен труд и мъдрост!

Честит имен ден и на всички други именници от селото!
Жените от пенсионерски клуб с. Джинот

Òàìàðèíñêè  ñðåäíîùåí  ïðàçíèê

 Áúëãàðè è àíãëè÷àíè íà 
îáùî õîðà è íàçäðàâèöè 
ñ øàìïàíñêî
Вече няколко години поред в Тама-

рино посрещането на Новата година 
става на площада в селото с шумна 
веселба, хора и наздравици. Млади 
и стари излизат, за да бъдат заедно в 
минутите, когато двете стрелки на ча-
совника се целунат и се слага началото 
на поредната нова година. Кметският 
наместник Недялка  Владева поздрави 
всички присъстващи с настъпването 
на 2013 като прибави пожеланието да 
е здрава и плодородна годината, да е 
успешна за селото, във всеки дом да 
има радост. След това поведе хорото 
на което се хванаха всички. Между 
присъстващите на празника бяха и ня-
колкото английски семейства живеещи 
в селото- до един активни почитатели 
на българските традиции, готови 
винаги да се включат в общоселския 
живот, да помогнат с труд или парич-
ни средства за решаване на местни 
проблеми. Вера и Брайън, заедно със 
своите приятели, тропаха правото 
хоро с истинско удоволствие. Малко 
след полунощ веселбата се премести в 
близкото заведение където щафетата / 
и масрафа!/  на празника пое именника 
Васко Тодоров.

На ранина в първия ден на януари 
всеки дом беше посетен от децата-сур-
вакари. Докато редиха своето „Сурва, 
сурва година…” малките получаваха 
дарове и почерпки. Традицията по Ко-
леда в Тамарино също беше изпълнена 
с участието на детската коледарска 
група към читалището с ръководител  
всеотдайната Пенка Тенева. Момчета-
та изпяха своите песни , станеникът 
Наско каза благословката  първо в дома 
на кметицата, а след това и във всяка 
къща. Нека е здрава и честита новата 
година за всички тамаринци!

ПРАЗНИК В АВАНС

Àíòîíîâäåíñêè 
íàçäðàâèöè â Äæèíîò
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Здравейте стралджанци,
Чрез  страниците  на  в . 

”Стралджански вести” се об-
ръщам към Вас, за да Ви 
поздравя с Новата 2013 г. с 
пожелания за много здраве и 
успехи във всяко начинание, 
за процъфтяване на града и 
общината, един прекрасен 
край на България, който има 
своето интересно, богато и 
героично минало. Поздравявам 
Ви и за това сте  съграждани 
на моя баща и моите братя и 
сестри, родени в някогашното 
село  Стралджа. Искам като на 
близки хора да ви призная, че с 
годините  в съзнанието ми мно-
го ярко остават непокътнати 
скъпи спомени. В тях случките 
оживяват многократно, хората  
се появяват такива каквито са 
били  в различните обстоя-
телства. Често в усамотение  
се връщам към това, което 
съм обещала на тези близки 
до сърцето ми хора. Искам да 
призная това и пред вас. 

Обещах да напиша родо-
словно дърво  на моя род – 
Кальоларски, започнал своето 
начало в Стралджа. Обещах 
на сестра ми Пенка Василева, 
на братовчетка ми  Надеж-
да Вънева, обещах на Стоян 
Атанасов. Изпълнявам поетия 
ангажимент в тяхна памет, 
защото те  тримата в 50-те 
години на 20 век започнаха да 
правят това родословно дърво. 
., но не успяха да го довършат. 
Обещах и на братовата ми 

дъщеря Димитринка Николова 
от Ямбол, а така и на Дончето, 
дъщеря на сестра ми Лечка, 
които често ми повтаряха, че 
аз съм връзката в родовата па-
мет и мой дълг е да продължа 
започнатото. 

Да създадеш едно родо-
словно дърво е много трудно, 
да пишеш за хора, дошли на 
този свят  далеч преди теб, да 
издирваш имена, които вече са 
потънали в забрава…Знаеш, 
че ще е трудно , но започнах. 
На първо време ми помогна 
Нейка Димова Минкова , чиято 
връзка със Стралджа е много 
по-жива. Тя усети тръпката ми  
и ми изпрати големия клан на 
баба си Нейка- сестра на баща 
ми . Върху по-малките клонки 
вече бяха имената на деца, 
внуци, правнуци. Вгледах  се 
и усетих прилива, силата  на 
родовата памет. После дойде 
писмото на Петко Атанасов 
за семейството на баща му. 
Той пътува до Г.Александрово 
и написа за леля си Желяз-
ка, омъжена там и за леля 
си Милка, отишла в Жельо 
войвода, после пък за чичо 
си Георги… И се заредиха 
писмо след писмо от хора за 
съществуването на които  не 
знаех. Имаше изненадващи 
посещения в дома ми от Иван 
Геров, Маргарита В.Куртева от 
Зимница, Ваня и Янка Добре-
ви от Жельо войвода. Удиви 
ме идването на Васил Дечев, 
почетен гражданин на Сливен. 

От него получих родословното 
дърво на баба Добра Иванова 
Калева, омъжена в Блатец. 
Разгоря се огънят на родовата 
памет. Тя е била скрита у все-
ки  в чиито вени до днес тече 
Кальооларска кръв.

А имаше моменти когато се 
отказвах. Беше ми трудно да 
пиша и да чакам. Една случ-
ка по телевизията ме издави 
от състоянието на моментно 
отчаяние. Журналистка разго-
варяше с мъже от Рило-родоп-
ския край. „Вие какви сте?” 
попита ги тя. „Помаци.”,беше 
отговорът. „Как са се появили 
помаците?”.Мъжете мълчат. 
„Какви сте по народност?” Пак 
мълчание. Само някой тихо 
пошепна:”Турци.” Журналист-
ката реагира бързо:”Как така 
турци?Вие не знаете ли как са 
се появили помаците? Пред-
ставете си, че аз, българката, 
приема исляма.Каква съм то-
гава по народност?” Отговорът 
на мъжете , почти в хор, но ня-
как попритихнало: „Туркиня.” 
И пак журналистката:”Как така 
туркиня?, Аз по народност си 
оставам българка. Има разлика 
между етническа принадлеж-
ност и религия…” 

Аз се стреснах. Не чух 
нито дума повече от разговора. 
Не исках и да чувам. Нима 
тези зрели мъже, брулени от 
ветровете на Рила и  Пирин, 
на Родопите не знаят как и 
защо са наричани помаци?! 
Не са ли ровили в близкото и 

по-далечно минало на дедите 
си? Не познават ли корена 
си, за да определят своята 
етническа принадлежност? 
Та те са българи, родени тук! 
Развълнувана  усетих как нещо 
ме разтърси. А моя род? Трябва 
да издиря корените! Грабнах 
всичко написано до момента 
и притиснах до сърцето си 
листата. Като че ли някакъв 
глас ме призова:” Не спирай!” 
Погледът ми се закова на 
корицата с думите:”Съхрани 
родовата памет!” Прочетох за 
пореден път името на баща ми  
- Васил Иванов Калев. Значи 
Иван е дядо ми, а Кальо – пра-
дядо. Бях написала имената на 
чичовците си и лелите – братя 
и сестри на баща ми. А братята 
и сестрите на дядо Иван и на 
прадядо Кальо ? Размислих. 
Кладенецът е дълбок. Как ще 
се върви надолу, за да стигна 
най-дълбокото? 

Препрочетох получените 
писма, започнах да звъня  на 
роднини, писах до кметове, 
до свещеници…Търсих стари 
писания, точни дати, сватби 
и кръщенета. Длъжна съм 
да благодаря на кметовете 
на Жельо войвода, Зимница, 
Лозенец, на отец Методий 
от  църквата „Св.Никола” в 
Сливен. Успях да събера над 
40 имена на Кальооларци 
пръснати на различни места в 
България и чужбина, както и 
плаващи  в Световния океан. 

Да, някой може да считат, че не 
е присъщо на мен, старицата 
на 87 години да се занимава с 
подобно дело.Може да се учуд-
ват на дързостта и упоритостта 
ми. Но съм отишла вече твърде 
далече. И няма да спра. Чичо 
ми Стоян е роден през 1865г., 
което значи в средата на 19 
в.Ако приемем, че между него 
и баща му Иван и слезем до 
Кальо, разликата в годините им 
е 20-25-30г., то значи предци 
на нас, на бащите и дядовците 
ни са се родили през 18 в., т.е. 
някъде около 1790 г. И при 
такива размисли  мога да се 
гордея, че родът ми по бащина 
линия се е появил преди около 
300 години. Ако знаем от къде 
идваме, може да твърдим и кои 
сме, нали?

Не е случайност, но със 
сигурност в родовата ни памет 
ще останат думите записани 
в пожълтелите страници от 
Пенка, Надежда и Тенко за съз-
даването на рода ни:”Незнайно 
от къде, незнайно кога в Страл-
джа се заселил със съпругата 
си и петте си дъщери някой си 
Стоян Зурнаджията. А в селото 
имало вече известни фами-
лии/родове/ като Стойкоолар, 
Кирлика, Жечкоолар, Мирките 
и Лонтарите. Една от дъщерите 
на дядо Стоян се задомила за 
момък  от Лонтарите.” Някой 
предполагат, че Кальо е техен 
син. А ние знаем, че той е 
основоположник на рода, иг-
рал важна роля в живота на 

селото в онова трудно за бъл-
гарите време. Аз питам къде 
е останала кръвта , смесена 
от Зурнаджиите и Лонтарите? 
Влява се е във вените на онези 
след тях, което значи у нас. 
Изчислявам, че по отношение 
на тези два рода, раждащите се 
сега техни прапра…внуци  ще 
са 9-то поколение след  дъще-
рята на дядо Стоян и момъка 
от Лонтарите.

Аз не посмях да тръгна по-
надолу от семействата на баща 
ми, на чичовците и лелите ми. 
Казах, кладенецът е дълбок. 
Многобройните стъпала не 
са стръмни, но не са и леки. 
Човек по тях може да открие и 
себе си и когото иска от рода. 
Опазването на родовата памет 
е в сигурни  и здрави ръце. 
Не открих имената на дядо 
Иван и прадядо Кальо. Ако ме 
поживи Бог, ако имам силен и 
здрав разум и сегашните сили 
, бих могла да свърша и това.  
Но, да хвърлим ръкавицата 
на младите  и идващите след 
нас. И те да търсят старите 
клони, да прикачват във всяко 
новоразвило се клонче името 
на новородените следовници 
на Кальолар, дошли от съюза 
между Лонтарите и Зурна-
джиите.

С обич към роднините Ка-
льоолар и към всички страл-
джанци. 

Марийка Добрева, 92 г. 
Бургас

Всеки празник може да 
се превърне в незабравимо 
преживяване, ако е орга-
низиран с любов. С тази 
мисъл членовете на пенсио-
нерски клуб „Златна есен” – 
Стралджа  се събраха в зим-
ната декемврийска   вечер, 
за да отбележат  Коледа, да 
отпразнуват рождени дни  
и юбилей на свои членове.

Като прелюдия към тър-
жеството беше гостуването 
на коледари от Социално-
педагогически интернат 
и техни приятели от Ям-
бол. На импровизираната 
сцена, облечени в своите 
коледарски носии момче-
тата представиха с огро-
мно старание своя танц, 
Гюнай беше този, който 
поднесе поздравленията и 

ЧИТАТЕЛИТЕ ДО В.”СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ”

Äà ñúõðàíèø  ðîäîâàòà ïàìåò

Çèìíà íîù è òðè â åäíî 

пожеланията членовете на  
пенсионерския клуб. Ръко-
плясканията и почерпката 
бяха  достатъчни, за да 
зарадват момчетата и да ги 

накарат да се почувстват 
като добри и желани гости 
в този клуб. Част от коле-
дуването беше специално 
подредената коледна софра 

с постни ястия. Със завидна 
изобретателност домакини-
те показаха как може  да се 
създаде празничност с под-
готовката на традиционни 

коледни ястия.
От там нататък търже-

ството продължи с много 
изненади. Организаторите 
се бяха погрижили да има 

всичко – и томбола, и вик-
торина , и надиграване. 
Специално беше внима-
нието към рождениците 
Мария Кремъкова, Димка 
Каравичева, Стойка Андо-
нова, Янка Кремъкова, Ли-
ляна Димитрова и Петранка 
Мирева. Още по-специално 
беше то към юбилярите 
Атанас Бомбов, Ганка Кал-
чева, Михаил Ватраков, 
Стоян  Станчев, Стойка Ан-
донова.  Пожеланията към 
всички тях обедини Йор-
данка Станчева:”Бъдете 
живи и здрави! Радвайте се 
на спокойни старини сред 
обичаните близки и позна-
ти! Нека във всеки дом да 
има топлина и светлина!” 
Поздравления към всички 
„виновници” за хубавия 
празник поднесе и Георги 
Каравичев, председател на 
клуб „Златна есен”.

Детска коледарска група  
сформираха към читалище 
„Възраждане”-Войника и с 
обхода по домовете момчетата 
създадоха истински праз-
нично настроение в селото. 
Облечени в своите  тради-
ционни коледарски дрехи, 
украсени калпаци, те потро-
паха на всеки праг, за да про-
гонят караконджули, вампири 

и таласъми. По пътя, пред 
вратата и в къщата изпяха  
специалните обредни песни, 
различни по мотиви, според 
мястото и лицето, за което 
са предназначени. Най-общо 
във всяка песен присъстваха  
пожеланията за здраве и щас-
тие в семейството и придобив 
в стопанството. Станеникът, 
водача, имаше честта да носи 

специално приготвената питка 
„Слънце”. Първата къща, коя-
то посетиха коледарите, беше 
тази на кмета Жеко Жеков, 
който ги посрещна с радост 
и усмивка, спази обичая да 
ги почерпи. Цялата вечер 
момчетата огласяха селото със 
своите песни- приказка : „Бо-
жа-майка”, „Калинчице малка 
моме”, „Чут Болярин” и др. 

Êàëèí÷èöå, ìàëêà ìîìå…
Âúâ Âîéíèêà ñ ïåñíè ãîíÿò  êàðàêîíäæóëè, âàìïèðè è òàëàñúìè
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Íîâîãîäèøíè ïðàçíèöè â îáùèíàòà
Áîãàò è êðàñèâ 
êîëåäåí êîíöåðò 
â ×àðäà
В навечерието на Коледа   жителите на с.Чарда бяха 

приятно изненадани от местните самодейци с един богат 
и красив концерт. Откриването на празника с коледарски 
песни от представителите на  певческа група „Росна 
китка” към читалището  истински развълнува публиката.  
Последва програмата на  фолклорния ансамбъл „Божур”, 
който е един от трите танцови колективи в общината с не 
малко изяви и успехи през годината.  Приятно  допълнение  
беше участието и на гостите от читалище- Роза.  

Поднасяйки своите аплаузи към участниците н праз-
ничната програма зрителите не скриха очакванията си, че 
през новата година  с обединяване усилията на   кметство, 
читалище и пенсионерски клуб   постиженията  на чар-
денските самозейци ще се множат.

На другия ден фолклорната група „Росна китка” пре-
върна Коледа в един незабравим празник за чарденци. 
Самодейците обиколиха селото , влизаха във всеки дом 
със своите коледарски песни и благословки и доставиха 
истинска радост на жители и гости на Чарда. Навсякъде 
бяха посрещани  като добри гости с почерпка и пожела-
ния за щастлива нова година. Част от предпразничните 
прояви на „Росна китка” беше и гостуването  на самодей-
ците с коледарски и народни песни сред колективите на 
ЗПК”Спасение” с управител Моньо Монев и „Чарда” ООД 
с управител Костадин Маринов.

Ïîëÿíà è Äæèíîò 
ïÿõà è òàíöóâàõà íà 
Áàêàäæèêà
Като добра традиция в общината се налагат съвместните  праз-

ници  на  кметства,  читалища и пенсионерски клубове. Пример за 
това е новогодишното тържество на Джинот и Поляна, проведено 
на Бакаджика. В зимната вечер самодейците от  пенсионерскитe 
клубове на  Джинот  и Поляна   доказаха, че не само  почитат, 
уважават и  обичат богатия местен фолклор, но желаят да бъдат 
продължители на наследеното от дедите.  В присъствието на гости-
те Митко Андонов, кмет на общината, Георги Димитров, кметски 
наместник на Джинот и Стоян Стоянов, кметски наместник на 
Поляна участниците в празника пяха народни  песни, танцуваха, 
надпреварваха се да показват кой е по-по-най- в различните  игри 
и състезания.  Изненади се редиха  една след друга. Като ръково-
дители на клубовете Николина Филипова и Митка Дакова съумяха 
да създадат настроение за всички. Изпълнен беше и обичая  по 
Бъдни вечер. Трогателно прозвуча молитвата за здраве след което 
12-годишния Деян поднесе специално приготвената от Елеонора 
Христова от Поляна  обредна питка на г-н Андонов . „Бъдете все 
така жизнерадостни, усмихнати, здрави и щастливи!”, пожела на 
джинотци и полянчани кмета на общината. Поздравления приба-
виха и кметските наместници на двете села. Като продължение  
смесиха се  красивите  обичаи заедно със щедрите пожелания за 
здраве и успехи през новата година, а когато дойде ред на танците 
всички забравиха за възрастта, за проблемите и тропнаха от сърце. 
Докато празнуваха ентусиазираните самодейци успяха да направят 
план за отбелязване и на други съвместни  празници през 2013 г.

Âúâ Âîéíèêà ñè 
ïîæåëàõà çäðàâà è 
áîãàòà 2013
Традиционното новогодишно тържество във Войника 

събра  представители на кметство и читалище. Кметът 
Жеко Жеков , който откри  празникът, поздрави всички  
с пожелание за здрава и успешна нова година.  Гост на 
събитието беше кметът на общината Митко Андонов, 
който  изрази удоволствието си от това, че във Войника  
се поддържат традициите, че читалището е истински 
стожер, съхранител и обединител   на фолклора. „Бъ-
дете живи и здрави, работете и живейте все така в един 
колектив, който има една цел – селото да се развива, да 
има своите успехи.”, добави той. Празникът продължи 
с настроението осигурено от оркестър „Стралджа” при 
читалище”Просвета-1892”.

„×åñòèòà Êîëåäà!” è 
„Merry Christmas!”  â 
Áîãîðîâî
С точени баници, с домашно бяло и червено вино, с 

много настроение посрещнаха новата година в Богорово. 
Кметският наместник Митко Ангелов по традиция събра  
в кметството всички, които желаят  заедно да отбележат 
коледните и новогодишни празници, да си припом-
нят интересни подробности от миналото, да споделят 
мечтите си. Тържеството беше организирано  заедно с 
читалището. Председателят на настоятелството  Стоян 
Георгиев поднесе на трите деца от Богорово  Нанси, 
Васил и Клавдия новогодишни подаръци с пожелания 
към семействата за много здраве и радост у дома.  Освен 
жителите на селото в празника взе участие и английския 
поданик Пол Кенет, родом от Уелс, който притежава свой 
имот в селото и се чувства много добре сред българските 
приятели. За него беше особено интересно да опита от 
българските вкусотии и многократно изразява възхи-
щението си от   майсторството на местните домакини. 
Трогнат от събитието Пол пожела да отправи  своето 
поздравление към всички жители на  община Стралджа  
с пожелания за здраве и късмет. След веселбата бабите от 
Богорово вече без смущение повтарят заедно с „Честита 
коледа!” и английското „Merry Christmas!”.

Всяка Нова година е раз-
лична. Всяка Коледа  е кра-
сива. С очакването за чудеса, 
с настроението, с желанието 
да направим щастливи хора-
та около нас. Връщайки се 
назад във времето винаги 
можем да открием неза-
бравими мигове, които сме 
преживяли. И да разкажем 
за тях , за да има повече 
интересни идеи  и повече 
щастливи хора и  днес.

Снимките, които ви из-
пращам, са от моя личен ар-
хив. Запечатани са моменти 
от предколедни празници в 
които главните герои са мои-
те любими четириноги прия-
тели- хъскита   Клеопатра и 
Цезар. Колоритният впряг с 
количката за подаръци и бу-
ренцето с вино  обикаляше  
приятели, познати и непо-
знати и доставяше радост 
всекиму. Днес в моя дом в 
Лозенец  все още съхраня-
вам  с любов и умиление 
този приказен миникабролет 
и съм готов той отново да 
влезе в действие. 

Честита Нова година! 
Бъдете щастливи! Живейте 
така, щото и хората около 
вас да се чувстват щастливи!

Атанас СИМЕОНОВ, 
Лозенец

За пенсионерския клуб в 
Джинот 2012 година е добра 
и успешна. Това отчетоха на 
своето събрание членовете на 
клуба. В своя доклад предсе-
дателя Николина Филипова  
припомни всички организира-
ни прояви, участия в събори, 
фестивали, благодари на  са-
модейците, които по един или 

друг начин са допринесли за 
получените награди и постиг-
натите успехи.

Джинотския клуб обединява 
около 30 мъже и жени, които 
всяка седмица се събират, за 
да отбележат празници, годиш-
нини, да подготвят планирани 
събития. Жените са инициатори 
за превърналия се вече в еже-

годен великолепен Празник на 
традициите. В организацията 
участва кметството и местното 
читалище. Така с обединени 
усилия селото се превръща в 
център на фолклора. Участие 
в празника заявяват клубове 
от общината, които представят 
свои местни традиции. Прис-
тигат гости от близо и далеч, 

Ìîÿò  ñïîìåí çà ùàñòëèâà Êîëåäà

Íà „ïúëíî” 
èçïðàòèõà 
2012 â Äæèíîò
за да наблюдават красотата на 
носиите, да се радват на песните 
и танците, да си припомнят бита 
на старите българи, да почерпят 
самочувствие, да се заредят с 
патриотизъм.

В отчета на Николина Фи-
липова намери място и възста-
новката на обичая „Зажънване”. 
Идеята  подсказа, че българинът 
има нужда от връщане в мина-
лото. „Искахме да подскажем, 
че сме богати със онова което 
пазим от дедите, и в същото вре-
ме да напомним, че българското 
село е живо, в него има дух, има 
настроение, има родолюбие”, 
разказва г-жа Филипова. Клу-
бът, който тя успешно ръководи  
намира начини да отбележи и 
други народни празници като 
Петльовден, Бабинден, Първи 
март, Осми март, Великден и 
т.н. „ При всяко събиране раз-
говаряме за това, което помним 
от детството си, търсим най.до-
брия начин да пресъздаваме по-
забравени традиции, вглеждаме 

се в детайлите, защото понякога 
точно те показват богатството 
на народните празници”, допъл-
ва  председателката. Джинот е 
селото, което разполага с една 
богата етнографска сбирка, 
джинотки са тези, които при 
всяка среща подреждат краси-
ва маса с местни вкусотии и 
доказват, че и в кулинарията са 
ненадминати.

Приключвайки отчетното 
събрание с добрата равносметка 
за 2012 и с надеждата, че ще 
превърнат 2013 в още по-богата, 
членовете на пенсионерския 
клуб, не пропуснаха да подне-
сат своята благодарност към 
всички, които им помагат и 
съдействат в организацията на 
местните празници – към кмета 
на общината Митко Андонов, 
към кметския наместник на 
селото Георги Димитров, към 
ръководствата на читалището, 
към спонсорите. „Бъдете чести-
ти, здрави и щастливи!” благо-
славят джинотци с наздравица 
от младо вино.
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Íàñòðîåíèå ñ êîëåäàðñêè Íàñòðîåíèå ñ êîëåäàðñêè 
ïåñíè è òàíöèïåñíè è òàíöè

×ÅÑÒÈÒÎ È ÍÀÇÄÐÀÂÅ!
íà ÍÀÄß ÀÍÄÎÍÎÂÀ È ÕÐÈÑÒÎ ÍÈÊÎËÀÅÂ

íà  ÑÂÅÒËÀÍÀ ÏÀÐÓØÅÂÀ È ÏÅÍÜÎ ÄÈÌÈÒÐÎÂ

 Две нови щастливи и влюбени млади двойки в Стралджа
В първите дни на Новата година 

две млади двойки си размениха 
годежни пръстени. И тръгнаха по 
своя път за създаване на семейство. 

Да бъдат здрави и честити, 
много щастливи и винаги влюбе-
ни, да се радват на деца, внуци 
и правнуци, да живеят в сговор и 
разбирателство!

Невероятно тържество на та-
лантите организираха в СОУ ”П. 
Яворов” в навечерието на Коледа. 
Ученици и учители от начален етап 
се събраха, за да покажат какво мо-

гат, да се веселят и да докажат, че 
идеите нямат граници. Край елхата 
оживяха приказни герои, пристигна 
самия дядо Коледа с  подаръци и 
много  настроение. Песни и танци 

белязаха  часовете прекарани заедно.  
Училищното ръководство се погри-
жи за всяко дете да има торбичка с 
лакомства. И всичко това като старт 
на предстоящата ваканция.

Един незабравим празник 
беляза предколедните дни  в 
ЦДГ ”М. Рубенова”, гост на 
който беше Митко Андонов, 

   Íîâ íþàíñ â Îáùèíñêèÿ êîëåäàðñêè ïðàç-
íèê ñà òàíöóâàùèòå êîëåäàðè

Общинският  коледарски 
празник, Стралджа 2012 
събра почитателите на 

народните традиции в салона на 
читалище „Просвета 1892”. Гост на 
празника беше Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС. В залата при-
състваха и общински съветници, 
представители на неправителствени 
организации, читалищни дейци. 
Откривайки тържеството Мария 
Толева, зам.кмет на общината, поз-
драви всички зрители и участници 
в празника от името на кмета Митко 
Андонов с пожелание за новогодиш-
но настроение във всеки дом. „Няма 
българин, който да не изпитва истин-
ско наслаждение когато чуе песента 
на мъжете в навечерието на Коледа. 
Няма сърце, което да не трепва от 
припева „Коладе ле!”, няма такъв, 
който да не се радва на срещата с 
коледарите, спретнати в навуща и 
ямурлуци, алени пояси, калпаци и на-
низи пуканки, варакладосани китки, 
геги с краваи…Коледарите идват, за 
да ни поздравят, да ни благословят, 
да ни дарят с добрата вест, че иде 
нова година, заедно с очакването за 
плодородие, здраве и живот.”, каза 
г-жа Толева добавяйки уверението, 
че общинското ръководство ще про-
дължава да поддържа тази традиция: 
„Няма да ни спре нито времето, нито 
кризата. С нашият празник искаме 
на всички  да кажем, че България е 
жива, че българските традиции са 
непреходни, че българинът ще про-
дължава да пази ревниво  и горещо 
род и родина”.

    От явилите се 14 групи /други 6 
от по-отдалечени селища  не успяха 

да пристигнат заради заснежените 
пътища/,повече от половината бяха 
детски или младежки като доказател-
ство за една сериозна приемственост 
на традициите. Една след друга на 
сцената излизаха кудите, водени 
от своя станеник, редиха красиви 
и мелодични коледарски песни и 
благословки от близо и далеч, пре-
създаваха обичая по Бъдни вечер. Не 
липсваха и танцуващи коледари. Те 
се появиха в  Стралджа  след обмя-
ната на опит с ямболските коледари 
и стана така, че майсторството, което 
показват нашенци  успешно се мери 
с традиционалистите от областния 
град.

   С най-голям интерес и  внимание 
публиката посрещна  най-малките 
участници – представителите на 
ЦДГ”М.Рубенова”, които вложиха 
завидно старание в своя танц.  Ръко-
пляскания спечелиха и коледарчетата 
от Центъра за обществена подкрепа- 
Стралджа. Автентични в изпълне-
нието, в облеклото, в пресъздаването 
на обичая бяха представителите на  
Драгоданово и Поляна. 

    В крайна сметка журито с 
председател Недялка Димитрова, 
гл.експерт , и членове Кольо Пехли-
ванов, гл.експерт и Йордан Йорданов, 
ст.специалист,разпредели наградите 
в двете възрастови групи. Според 
Статута  в първа група наградата за 
приемственост  получи ЦДГ”М.Рубе-
нова”. При певческите групи имаше 
две втори места – за коледарските 
групи на СОУ”П.Яворов” и ОУ”Св.
св.Кирил и Методий”Стралджа, пър-
во място беше присъдено на децата от 
ОУ-Зимница. При танцуващите коле-

дари  първото място спечели групата 
„Перата”. Във втора възрастова група  
за участие с грамота и парична награ-
да си тръгнаха коледарите от Чубра. 
При певческите групи  двете първи 
места си разпределиха  коледарските 
куди с ръководители  Добрин Стойчев 
и Иван Стоянов от Стралджа.  При 
певческите групи с обичай  на първо 
място се оказа групата при читалище 
Поляна. Също с първо място бяха 
отличени представителите на Дра-
годаново. При танцуващите коледа 
,втора възрастова група,  журито 
присъди две втори места – за групите 
„Ботев” и „Звездите” от Стралджа. 
Наградите връчи Мария Толева, зам.
кмет на общината и председател на 
читалище „Просвета 1892”Стралджа.   
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кмет на общината. По тради-
ция за малчуганите по това 
време  се организира веселие, 
в което има всичко, което може 

да зарадва  деца и родители. 
Изпълнението на разнообразни 
танци, песни и стихотворе-
ния, смяната на костюмите, 
изненадите с дядо Коледа и 
подаръците – всичко се за-
въртя в един шарен калейдос-
коп. Приказния свят истински 
омагьоса малките, които  се 
вълнуваха и  радваха. Особе-
но интересни бяха малките 
коледарчета, които, облечени в 
своите народни костюми  пяха 
и рецитираха благословки  със 
завидно старание. Г-н Андонов  
ръкопляска  на своите малки 
приятели, поздрави всички 
деца, учители и възпитатели 
с новогодишните празници, 
пожела  много здраве и радост.
Такива празници с гостуване 

на дядо Коледа бяха устроени 
за децата и в останалите детски 
градини на общината.
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