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 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 
ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В навечерието на 6 май – Ден 
на храбростта и празник на 
Българската армия поздравявам 
военнослужещите, ветераните 
от войните, животновъдите и 
всички граждани на Община 
Стралджа!

 В деня на чудотвореца и по-
бедоносеца Св.Георги празнува-
ме храбростта и мъжеството на 
българските войни.

Този ден е достоен  повод да 
почетем паметта и на онези бъл-
гари, дали живота си в името на 
свободна и независима България, 
един повод да сведем глава пред  

Â ïàìåò è 
ïðîñëàâà
Във връзка с отбелязване 

70- годишнината от края на 
Втората световна война и побе-
дата над хитлеро - фашизма об-
щина Стралджа и Исторически 
музей организират тържество 
на 8 май.

В Клуб на пенсионера от 15 
ч.  предстои откриване на те-
матична изложба  с фотоси от 
участието на стралджанци във 
Втората световна война. Съ-
битието ще бъде съчетано и с 
връчване на ордени на ветера-
ни от войната. На паметниците 
на загиналите за свободата 
на България стралджанци ще 
бъдат поднесени венци. 

×åñòèò ïðàçíèê!×åñòèò ïðàçíèê!

героизма и патриотизма на българските офицери, сержанти и войници.
Ден, в който отдаваме заслужено внимание и към труда на всички български животновъди.
 В очарованието на най-красивия пролетен месец нека вдигнем очи за зеленината и цъфтежа 

около нас, да съзрем животворните майски процеси, да се почувстваме щастливи и готови за своите 
нови победи. 

Да бъдем  здрави и отговорни за бъдещето на страната ни!
Да бъдем силни и непоколебими в доброто, храбри за истината, честността и чистотата!
Честит празник и на всички именници!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 Æåêî Æåêîâ, êìåò íà ñ. Âîéíèêà:
ñòð. 3

Óñïåõúò çàïî÷âà ñ 
äóìàòà ðåøèòåëíîñò

Òåæêà 
ñòîïàíñêà 
ãîäèíà 
çà ÏÏÊ 
”Íà÷àëî 93”- 
Ñòðàëäæà
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Ìîæåì ëè?

Äà ïî÷èñòèì Áúëãàðèÿ 
çà åäèí äåí!
За поредна година община Стралджа се присъединява 

към инициативата „Да почистим България за един ден!”
На 10 май жителите на селата ще се погрижат за 

пролетното очарование на пейзажа. Според графика, 
подготвен от еколозите, в Александрово  усилията ще 
бъдат насочени към почистване на дерето между ули-
ците „Г. Димитров” и „Н. Вапцаров”. В Атолово ще се 
съсредоточат върху  западния и северозападния край на 
селото. Във Воденичане се заканват да ошетат цялото 
село. Жителите на Войника  ще почистват по главния 
път, в центъра и покрайнините. В Джинот, Иречеково, 
Леярово, Маленово, Недялско, Поляна, Палаузово, 
Правдино, Първенец планират да работят по главните 
улици.  В Саранско искат да променят облика на парка 
около църквата, детската площадка. Тамарино се обе-
диняват около идеята да преобразят всички улици. В 
Каменец ентусиазма ще бъде насочен към почистване 
на парка. Зимничани  ще излязат да почистват улиците 
„Сан Стефано” и „Хан Аспарух”.

В Стралджа почистването  е планирано за 15 май. В 
навечерието на културните празници, които ще съберат 
гости от близо и далеч общинска адвитистрация ще из-
лезе на своя трудов ден за почистване на пространствата 
около учебните заведения  ЦГЧ, стадиона, в райна на 
жилищните блокове, по пътя към ж.п.гарата и др.

Всички желаещи да подкрепят идеята за почистване 
на града и общината са добре дошли!

Фирма Еко Булпак осигурява чувалите и ръкавиците, 
общината ще съдейства за транспортиране на събраните 
отпадъци. Всеобщото желание е наистина общинския 
център и селата да придобият приятен пролетен , свеж 
и чист вид. За удоволствие на всички.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ 
„Ðàé” 

Стралджа
организира всички дейности при едно погребение

Ние ще  помогнем да се справите!

ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ПРОМОЦИЯ
ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß – 

ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Страл-

джа съобщава на своите абонати, че предлага   
ИЗГОДНА  ПРОМОЦИЯ.

Всички  абонати, които  сключат договор за 2 години, 
ще  ползват НАМАЛЕНИЕ  на  месечната такса:
от  14 лв. на  9,80 лв. 
Възползвайте се от предложението!

Òåæêà ñòîïàíñêà ãîäèíà çà 
ÏÏÊ ”Íà÷àëî 93”- Ñòðàëäæà

Óïðàâëåíèå ñúñ çàãðèæåíîñò è ìúäðîñò

Êîîïåðàöèÿ ñ èçâîþâàíî äîâåðèå íà ïàðòíüîð è ðàáîòîäàòåë
Íîâèÿò ïúò - êúì åêîëîãè÷íî ïðîèçâîäñòâî è òåõíîëîãèè

Мъдростта на народа е 
определила земеделието 
като най-рисковото про-
изводство. Причините са 
ясни – продукцията е под 
открито небе и климата 
влияе върху добивите без 
значение доколко упорита, 

добра и грижовна е човеш-
ката ръка. В ППК”Начало 
93” имат много добър опит, 
квалифицирани кадри, ръ-
ководство, което ратува 
за високи производствени 
резултати.  На отчетното 
събрание председателят 

Николай Николов  сподели 
не без болка, че стопанската 
2014 година трябваше да се 
отчете на фона на  почти 
липсваща зима, непрестан-
ни болести и неприятели 
по есенниците, а в допъл-
нение и преовлажняване на 

почвата.  След 50-годишно 
отсъствие отново се появи 
ръжда, която предизвика 
приложение на най-скъпи 
фунгициди, а в последствие- 
избор на западноевропейски 
сортове пшеница и ечемик 
за сметка на българските. 
Добивите  не са очакваните 
както при пшеницата и ече-
мика, така и при рапицата. 
Най-подходящи се оказаха 
условията за слънчогледа и 
достигнатия среден добив 
от 300 кг на дка е истинско 
постижение.  

Не без огорчение при-
състващите член-коопера-
тори си припомниха  изклю-
чително трудните условия 
при прибиране на реколтата 
както и периода от октомври 

до януари , общо 70 дни, 
в който машините бяха в 
невъзможност да орат.  За 
пореден път стана дума за 
търсената помощ до минис-
терства и други инстанции 
за прочистване на р. Мараш 
и каналите в Блатото, които 

повече от 20 г. са в период 
на сериозно затлачване. С 
изграждане на АМ”Тракия”  
е унищожена отводнителна-
та система на земите в м. 
Ахъралча и сега те просто 
са едно тресавище. Щети-
те от тези наводнения се 
измерват със стотици дка 
удавени площи с ечемик, 
рапица, пшеница. Ситуа-
цията води до притеснение 
и за пролетниците на които 
сеитбата сериозно изоста-
ва. Нанесени са щети и от 
измръзванията през зимата. 
„Кооперацията е изправена 
пред ситуация, която не е 
имало в нейната история!”, 
не без болка сподели угри-
жения ръководител.

През годината са на-

правени инвестиционни 
разходи за 257 хил. лв. 
Ръководството е наясно, че 
с навлизане в новия про-
грамен период 2014-2020г. 
тенденцията е към т.н. по-
зеленявате на селскосто-
панското производство, т.е. 

насоченост към екологични 
култури и технологии. Спо-
ред г-н Николов „един не-
лек процес за пренастрой-
ване на производители, 
търговци, преработватели 
и ползватели на тези проду-
кти. Необходимост от нови 
инвестиции и в същото 
време липса на сигурност в 
дългосрочността на ползва-
не на обработваемата земя.” 
Иде времето на предложе-
ние на по-високи ренти и 
съхраняване на земята в 
кооперацията, която е най-
близо до собствениците 
й. Затова и политиката на 
ППК ”Начало 93” ще бъде 
насочена към специално 
отношение към член-коо-
ператорите, загриженост и 

мъдрост в ръководството, 
адекватни решения в крак с 
времето и законодателство-
то, внимателни инвестиции, 
ползване на европейските 
програми, конкурентоспо-
собност на пазара, а от там 
и сигурност в бъдещето.

Îùå ïðîëåòíè ðåìîíòè
Продължават пролетните ремонтни дейности в общината. След 

чакълирането на особено повредени от зимата улици в някой от 
селата, сега възстановителните дейности са с друга насоченост. В 
Първенец започна ремонт на тротоари, в Недялско  се ремонтира 
оградата на местното училище, в Богорово са планирани ремонти 
на кметството и читалището. 

Съпричастен с проблемите на селските кметове и кметски 
наместници кметът на общината Митко Андонов съдейства и за 
ремонт на улично осветление в Александрово.  Предстои насоч-
ване  на средства за освежаване на читалищата в селата Чарда, 
Воденичане, Войника, Правдино. Подготвя се процедура за основен 
ремонт на общински пътища. 

Ïðèõîäè â îáùèíñêàòà êàñà
Само за пет работни дни в касата на община Стралджа по-

стъпиха приходи в размер на 90 хил.лв. Според финансистите 
това е добър показател за финансовата стабилност на общината. 
Анализът показва, че за краткото време са събрани 60 хил. лв.само 
такса битови отпадъци. 

    От началото на годината до сега приходите за общината 
се изчисляват на  505 212 лв.  Работи се активно и по събиране 
на стари задължения, които до момента  представляват 17% от 
данъчните приходи.   

Îêîëî 25 000 àãíåòà 
â ÿìáîëñêî ãîòîâè çà 
Ãåðãüîâäåíñêà òðàïåçà
Между 20 и 25 

000 агнета могат 
продадат за  Гер-
гьовден стопани-
те от Ямболска 
област. Броят на 
животните с вся-
ка изминала го-
дина намалява, 
показва статисти-
ката на Областната дирекция по безопасност на храните.

Болестта Син език не е сред 
причините да навалява броят 
на дребните преживни животни 
в региона, категоричен е д-р 
Стоян Колев от дирекцията по 
безопасност на храните в Ям-
бол. В областта през миналото 
лято са починали 450 животни 
от заболяването, а причините за 
по-малкото животни, според д-р 
Колев са следните:

"Имаме като цяло намаление 
на поголовието на животните, 
на основните стада и на овцете 
- майки.  Това се дължи главно 
на  лошите условия и липсата 
на мотивация на стопаните да 
развъждат животните, тъй като 

в момента изкупните цени и на млякото на овчето и на 
кравето са недостатъчно високи, а изискванията, които 
трябва да покрият е необходимо да се кандидатства по 
програми или за субсидии..."

За съжаление тенденцията при овцете и козите е към 
намаляване на броят им. А иначе за Гергьовден месо и 
карантия ще има. Килограм агнешко ще запази цената си 
и в магазините и ще бъде около 13 лв. Изкупната цена 
на агнетата е 6-7 лв. за килограм.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

 Æåêî Æåêîâ, êìåò íà ñ. Âîéíèêà:

Óñïåõúò çàïî÷âà ñ äóìàòà 
ðåøèòåëíîñò

Фолклорна група „Латинка” при читалище „Възраждане 1928” с. Войника  на Конкурс- надпя-
ване „С песните на Йовчо Караиванов” с. Селиминово, с кмета Жеко Жеков

ФОТООКО

Ó÷àñòèå âúâ ôîðóì 
íà ÐÀÎ ”Òðàêèÿ”
Кметът на общината Митко Андонов и Атанаска 

Кабакова, председател на ОбС взеха участие  в дис-
кусионен форум и Годишното  общо събрание на РАО 
”Тракия”, което се проведе на 24 април в Поморие. При-
състващите кметове и общински съветници, членове на 
Асоциацията,  
бяха запозна-
ти с презента-
ция за настоя-
щето и бъде-
щето на стра-
тегическото 
планиране в 
Югоизточен 
и Южен цен-
трален район. 
Мариела Чер-
венякова, нач.
отдел „Стратегическо  планиране  и координация на 
регионалното развитие в Югоизточен район” към МРРБ 
представи и резултатите от оценката на ефективността и 
ефикасността на използваните финансови инструменти 
и на усвоените ресурси за изпълнение целите и приори-
тетите на регионалните планове в периода 2007-2013г. 
заедно със сравнителен анализ по основните социално-
икономически показатели в двата района. Обърнато 
беше сериозно внимание на младежката безработица 
с призив към местните власти да обединят усилията 
си  с МРРБ и останалите ресорни министерства при 
формиране на политики за решаване на този всеобщ 
национален проблем.

Общината домакин запозна присъстващите с проек-
тите, които се реализират в момента. На последвалата 
сесия на Общото събрание бяха представени отчетите 
на ръководните органи на РАО”Тракия” за изминалата 
2014г. заедно с бюджета и работния план за 2015г. Ос-
новните приоритети за Асоциацията остават стимули-
ране сътрудничеството между общините и обмяната на 
опит и добри практики, институционална устойчивост 
и осигуряване на приемственост в работата на Асоциа-
цията след провеждане на местните избори, отстояване 
интересите на общините,  трансгранично сътрудничест-
во, стимулиране на местното икономическо развитие, 
стимулиране  на гражданското участие, прозрачност и 
публичност.

Участниците в мероприятията разгледаха  изложба с 
произведени в община Първомай продукти.

Интересно село е Вой-
ника. Жителите му са 
хора, които имат са-
мочувствие, енергия и 
достойнство, които до-
казват по най-различни 
поводи. Ревниво пазят  
богатата си история, 
съхраняват и разпрос-
траняват неуморно кра-
сивите фолклорни оби-
чаи, противопоставят 
се на  изпитанията на 
времето  и се опитват 
всячески да доказват , 
че Войника има своето 
бъдеще. И никой няма 
право  да допуска, че се-
лището може да  влезе 
в графата на постепен-
но заличаващите се от 
картата на България.

- Г-н Жеков, с какво 
още ще охарактеризирате 
село Войника?

- Като  човек ,  който 
добре познава местната 
история, сигурно ще за-
почна от това, че имаме 
щастието да живеем в едно 
населено място, където 
се пазят богати следи от 
древността. Като започнем 
от легендите та стигнем до  
конкретните исторически 
факти. В околностите на 
нашето село има такива па-
метници, които постоянно 
ни говорят за славното  и 
богато минало. Ние живе-
ем в подножието на леген-
дарния Бакаджик. И няма 
как да не сме закърмени 
с хайдушкия му полъх, 
познаваме до подробности 
всяка педя тук, можем да 
разказваме часове за  мест-
ности и извори, пътища 
и граници, за манастири 
и древни селища…Не на-
празно вдъхновението  в 
днешни дни роди химна на 
Войника, който жените от 
фолклорната група изпъл-
няват толкова вдъхновено! 
Ако питате мен, да се жи-
вее във Войника е  приятно 
и красиво, човек се чув-
ства истински българин и 
всекидневно се зарежда с 
някаква непобедима добра 
енергия.

- Затова ли и Вие сте 
неизчерпаем в идеите,  

поставяте си непрекъс-
нато нови цели?

- Всичко зависи от жела-
нието на човек да работи. 
А според мен всеки успех 
започва с думата  „ре-
шителност”. Да, зная, че 
селището  е имало много 
по-добри дни. Но във все-
ки период на историята е 
имало върхове и стъпки 
назад. Да, оредя селото ни, 
поостаряха хората ни, но 
волята остава несломена. 
Ако се разходите във Вой-
ника ще видите заключени 
празни къщи, но и много 
добре поддържани  домо-
ве. Хубаво е , че нямаме 
пустеещи земи. Че има 
земеделски стопани, които 
продължават традицията 
по отглеждане на зърнени и 
други култури, а това оси-
гурява  някакви средства на 
собствениците от ежегодна 
рента. Грижата ми като 
кмет на Войника винаги е 
била да създадем условия 
за един по-добър живот на 
хората. Те го заслужават! 
В по-голямата си част, те 
са от поколението, което 
миналия век извърши ис-
тински подвиг в градежа 
на страната. Сега е време 
когато трябва да помогнем 
за по-добрите им старини , 
за спокойствието и сигур-
ността. Благодарен съм на 
кмета на общината г-н Ми-
тко Андонов , който много 
добре разбира проблемите 
на нашето село и активно 
помага за решаването им. 
С неговата подкрепа във 
Войника направихме ре-
монти на читалището, на 
кметството, осъвремених-
ме уличното осветление, 
училището ни е в много 
добро състояние, здравната 
служба… Съвсем скоро 
беше осъществен ремонт и 
на автобусната спирка. Не 
се сещам за отказ на наши 
искания от страна на г-н 
Андонов! Много често той 
е при нас, за да разговаря с 
хората, да изслуша техните 
предложения, да ни даде 
кураж. С такава подкрепа  
се работи лесно! Това е 
доказателство за една ек-
ипност, за колективна сила. 
Разбираме го, оценяваме 

го и…си поставяме нови , 
по-сериозни цели. 

-  С какво още може да 
се похвалите ?

- Удовлетворен съм от 
това, че успяхме да изгра-
дим една необходима база 
до стадиона. Зала, която 
селото да ползва при раз-
лични случаи. Обособява 
се като многофункционал-
на. И там вече си създаваме 
своя история. Проведохме  
срещи по различни пово-
ди и това радва хората. 
Доволен съм! Разбира се, 
моето виждане е за обла-
городяване на този район, 
за привличане на  различ-
ни поколения в различни  
прояви – било културни, 
спортни или развлекател-
ни. Знаете, че имаме тради-
ции в съвместната работа 
между читалище, училище 
и кметство. Лично аз се 
гордея с  успехите на фол-
клорната група „Латинка” 
и всички останали  фор-
мирования на читалището. 
Приятно ми е да казвам, че 
разполагаме с една богата 
музейна сбирка, с издадени 
не малко книги за богатия 
местен фолклор…Извори-
те са много богати! И има 
още какво да направим! 
Разбира се , за мен е удо-
волствие, че поддържаме 
един сериозен футболен 
отбор. И той  успешно 
се вписва в областното 
първенство. На стадиона 
ни често е оживено. Про-
вокираме и други състе-
зания, така по свой начин 
обръщаме вниманието към 
селото. 

- Не криете задовол-
ството си от факта, че 
във Войнишки Бакаджик 
е  прекрасния Информа-
ционен център изграден 
по трансграничен проект 
на общината.

- Този център е част 
от  визитката на Войника. 
Знаем в какво състояние 
беше преди. Внушението 
за проекта отново е на г-н 
Андонов, който  прозорли-
во усети предимствата на 
това  място, възможност-
ите които  дава за култу-
рен, ловен и екотуризъм. 
Изградените екопътеки, 
барбекю, наблюдателни 
кули за прелета на птиците 
създават екзотичност и  же-
лание за посещение от раз-
лични групи. Този център 
тепърва ще се разработва и 
обогатява и това повишава 
самочувствието ни.

- С какво друго се про-
мени района през послед-
ните четири години?

- Периодично осъщест-
вяваме нужните ремонти и 
почистване в селото, про-
летно време  освежаваме 
маркировката, площада 
е променен, паметникът 
– също.  Детската гради-
на  се поддържа добре, 
условията за отглеждане 
и възпитание на децата са 
на ниво. Доволни сме от 
поддържането на Спешния  
център. Войника е едно 
от малкото села в които 
всеки ден има лекар, вед-
нъж седмично осигуряваме 
присъствието на стомато-
лог. Не е без значение, че 
ВиК мрежата ни работи без 
проблеми, не можем да се 
оплачем и от грижата за 
ел. снабдяването. Автобу-
сен транспорт осигурява 
връзка с общинския  и 
областен център, както и 
с околните села. Бих искал 
да поднеса своята и на съ-
селяните ми благодарност 
към кмета Митко Андонов, 
който прояви разбиране и 
съдействие за изграждане 
на звено на ДСП. Така 
осигуряваме топла храна 

за самотни, възрастни хора. 
От голямо значение е и 
приложението на социални 
проекти , които осигуря-

ват грижа за тежко болни 
хора. Нека напомня, че 
преди време точно нашето 
читалище изпълняваше 
подобен социален проект, 
екипът натрупа опит и днес  
културният ни храм е в 
състояние да предлага не 
само просветна, художест-
вена , информационна , но 
и социална дейност.

- Какво искате да поже-
лаете на своите съселяни?

- Най-вече здраве и спо-
койствие, силен дух и опти-
мизъм. Зная, че войничани 
са корави хора. Не само ще 
устоим на трудностите, но 
и ще покажем ,че идеите 
ни са осъществими. Имаме 
волята, решителността, же-
ланието да работим. Имаме 
подкрепата на общинското 
ръководство. Всички оста-
нало е труд, нали? 

Интервюто взе: Надя 
ЖЕЧЕВА
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Ïëàêåò íà èìåòî íà Ï. Êð. ßâîðîâ çà 
Òÿíêà Òàøêîâà  è Ãåîðãè Àëåêñàíäðîâ
Във връзка с 24 май – Ден 

на българската просвета  и 
култура и на славянската писме-
ност, по предложение на кмета 
Митко Андонов, съветниците 
взеха решение за удостояване 
с Плакет на името на П. Кр. 
Яворов  на Тянка Ташкова- 
дългогодишен преподавател по 
български език и литература, 
зам.директор и директор на 
СОУ”П.Яворов”, общественик, 
носител на званието „Заслужил 
учител”, орден „Кирил и Мето-
дий”, неуморим изследовател 
на творчеството и живота на 

П.Яворов и особено периода от 
пребиваването му в Стралджа. 

Интересът на Тянка Ташкова 
към  гениалния български поет 
и революционер започва твърде 
рано, за да посвети целия си 
живот на това. Като участник в 
редица национални съвещания 
в Чирпан, посветени на кръгли 
годишнини от рождението на 
Яворов, тя многократно посе-
щава музея от където черпи 
информация  за подготовката 
на доклад по повод 100-години 
от рождението на поета. По 
това време Стралджа е център 

на тържествата за Яворов в 
областта. В града се открива 
паметник на поета. Организи-
рана и проведена е творческа 
вечер на която са изнесени 
изключително интересни фа-
кти за Яворовото присъствие в 
Стралджа, за общуването му с 
арменците, с младите хора от 
селището, за вдъхновението 
му да напише стихотворения-
та „Арменци” и „Градушка”. 
Тянка Ташкова продължава 
своята изследователска работа, 
участва в редица мероприятия, 
срещи, уроци в училище, пос-

ветени на П.Кр.Яворов. При 
номинирането на  Яворов за 
поет на ХХ век г-жа Ташкова 
отново подготвя доклад пред 
обществеността на града, пред-
ставя поета при всички други 
чествания. Нейните разработки 
са предоставени за ползване в 
СОУ”П.Яворов”.

   По предложение на кмета 
на общината Митко Андонов 
със свое решение ОбС Страл-
джа удостоява и Георги Алек-
сандров с Плакет на името на 
П. Кр. Яворов. Отличието се 
присъжда на дългогодишния 

общественик, театрален деец,  
поет, рецитатор за постигнатите 
художествено -творчески резул-
тати в областта на изкуството, 
за безрезервната му любов  
към Стралджа и стралджанци 
и във връзка с неговата 80-го-
дишнина.

Георги Александров е роден 
през 1935г. в Стралджа. След 
завършване на основното си об-
разование завършва Ямболската 
мъжка гимназия. Веднага след 
отбиване на воинския дълг се за-
връща в родния град и работи  на 
няколко места  докато е приет в 

СУ ”Кл. Охридски”, специалност 
„Педагогика”. Дипломирайки се  
работи  четири години в Благоев-
град, после идва периода в Ямбол 
в РУ на МВР където стига до чин  
полковник на длъжността зам.на-
чалник на РУ по възпитателната 
част.  След пенсионирането си  
живее в Стралджа и се посвещава 
на активна обществена дейност- 
председател е на Общински 
пенсионерски клуб, на БАС. Има 
истинска страст към писането. 
Издава стихосбирка, член е на 
Сдружението „Приятели на ли-
тературата”. 

С химна на Р Бълга-
рия и  химна на светите 
братя Кирил и Методий 
започна  празникът на 
ОУ ”Св. Св. Кирил и 
Методий” – Стралджа. 
Знаменосци в официал-
ни униформи  тържест-
вено  внесоха знамето 
на училището. Офи-
циални гости на тър-
жеството бяха Мария 

Толева, зам.-кмет на 
общината  и Недялка 
Димитрова, нач. от-
дел „Образование”.  С 
мило приветствие към 
учениците, учителите, 
родителите и гостите се 
обърна Дора Найдено-
ва, директор на учили-
щето. Топло прозвуча 
и поздравителното сло-
во от името на кмета 

Митко Андонов, което 
поднесе г-жа Толева.
За своя празник де-

цата рецитираха стихо-
ве, изпяха любими пес-
ни, танцуваха народни 
танци. Впечатляващо 
беше кукленото шоу- 
приказка „Косе - Босе”, 
което заслужи ръко-
плясканията на малки 
и големи.

В чест на празни-
ка бе експонирана ве-
ликолепна изложба с 
изработени предмети 
от учениците  в из-
вънкласните форми. 
Всеки, докоснал се 
до изложбата, изрази 
своето възхищение от 
творчеството, богат-
ството на идеи, труда и 
таланта на учениците.

Çà ïðàçíèêà íà ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” – Ñòðàëäæà

Êóêëåíî  øîó è èçëîæáà

От 4 до 10 май под патронажа на министъра на 
външните работи и председателя на Държавната 
агенция за закрила на детето   се провежда Третата 
глобална седмица за пътна безопасност на ООН в 
Република България „Спаси живота на децата!”   С 
мисълта за постоянна  грижа за децата на България 
и подкрепа на тяхното щастливо бъдеще Община 
Стралджа подкрепя инициативата за изпълнение на 
дейностите включени в Националната програма на 
Третата глобална седмица за пътна безопасност.
Лице на визитната картичка на Седмицата е Елица 

Ганева, 11г. от София, класирана на първо място в 
Националния конкурс „Победи опасността!”-2014г. 
В Програмата са включени беседи за пътна без-

опасност по училищата и детските градини, , про-
веждане на специализирани полицейски операции 
по метода „Широкообхватен контрол” за контрол 
по използването на обезопасителни системи за деца, 
колани, защитни каски и проверка правоспособността 
на водачите на МПС, разпространение на визитната 
картичка на инициативата чрез деца-доброволци, 
провеждане на тематични родителски срещи с 
участие на представители на различни институции, 
забавно-състезателни програми за децата, изложение 
на детски рисунки на тема „Пътна безопасност” и 
др. На 8 май в 12,00 ч. е планирано включване на 
сирени в памет на децата, загинали в пътнотранс-
портни произшествия.

Ïîñëàíèå „Èñêàì äà 
ïîðàñíà”
За да бъде чуто 

нашето послание, 
ИМАМЕ НУЖДА 
ОТ ВАС, РОДИТЕ-
ЛИ И БЛИЗКИ!

За да пораснем, 
ни е нужна ПОМО-
ЩТА НА ВЪЗРАСТ-
НИТЕ!

За да се научим 
да спазваме прави-
лата за движение 
по пътищата, ни е 
необходим вашият 
ПРИМЕР, КОЙТО 
ДА СЛЕДВАМЕ!

За да се чувстваме 
сигурни на пътя, всички участници в движението трябва 
да СПАЗВАМЕ ПРАВИЛАТА!

За да сме в безопасност в автомобилите, с които ни 
возите, ОТГОВОРНОСТТА Е ВАША!

Помогнете    н и   д а   п о р а с н е м!
ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ

Òðåòà ãëîáàëíà ñåäìèöà çà ïúòíà áåçîïàñíîñò

“Ñïàñè æèâîòà íà äåöàòà!”
Äåöàòà íà Ñòðàëäæà ùå 
ïðåäñòàâÿò îáëàñòòà
На 23 април 2015 година в ОДК -Ямбол се проведе 

областната викторина "Да запазим децата на пътя". 
Отборът на СОУ"П. К. Яворов" гр. Стралджа отново 
демонстрира завидни познания за правилата за движе-
ние по пътищата и завоюва първото място. След тях се 
наредиха отборите на ОУ "Св. Паисий Хилендарски", 
гр. Елхово и ОУ "Николай Петрини", гр. Ямбол

Победителите Габриела Велчева, Пеньо Йорданов, 
Петър Райнов и Ивайло Русев, с ръководител  Георги 
Митев, ще представят Област Ямбол на Националната 
викторина по безопасност на движението, която ще 
се проведе в Община Челопеч от 12 до 14 май 2015 г.
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåêÐàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

70 ãîäèíè îò ïîáåäàòà íàä ôàøèçìà

Ìîåòî ó÷àñòèå âúâ âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà
Ñïîìåíè îò Æåêî Äîé÷åâ Æåêîâ,  ñ. Ïîëÿíà, êàòî âîéíèê â 29-òè ßìáîëñêè ïåõîòåí ïîëê 

/продължение от 
миналия брой/

На 12 март 1945 г. на помощ 
ни дойдоха съветски войски , 
които бързо заеха позиции и 
на 18-19  март немците бяха 
окончателно изтласкани на 
другия бряг на р.Драва. Цели 
две седмици продължиха ужас-
ни кървави борби. След това 
цялата наша армия започна  
силни настъпателни действия 
известни като „Мурска настъ-
пателна операция”. От 29 март  
до 14 април 1945г. при дневен 
темп на настъпление  25 км ние 
успяхме да овладеем рубеж на 
дълбочина повече от 100 км. 

Поради разтегляне на фронта  
над 200 км ние преминахме към 
отбрана на рубежа: на Велики 
и Чалки Ког северния бряг на 
р.Драва до гр. Туренци. От 
15 април до 6 май 1945г. ние 
заехме отбранителни позиции 
с цел осигуряване охрана на ле-
вия фланг на Трети украински 
фронт на съветските войски. 

На 13 срещу 14 април в 23 
ч. през нощта бе наредено  на 
5-та пехотна рота да щурмува 
р.Драва с 6 бр. гумени лодки, 
за да премине на другия бряг 
в немски позиции и направи 
предмостово укрепление. По 
време на щурмуване на реката 

немците усетиха  и започнаха 
силен овтоматичен отстрел 
и стрелба са минохвъргачки. 
Първата и втората група от 
нашите  войници успяха да 
преминат реката и да се око-
паят на южния бряг в немските 
позиции. На 14 март сутринта 
в 8,30 ч. немците започнаха да 
атакуват от към с.Жъстиловец 
срещу нашите войници, про-
ведоха 2-3 атаки, които наши-
те мъжествено отбиваха, но 
привършиха бойните припаси. 
Нашето полково командване  
направи усилия да изпрати под-
крепление  и снабдяване ротата 
с боеприпаси, защото всякаква 

връзка с нашите войници беше 
прекъсната. Немците силно 
обстрелваха реката с кръстосан 
огън, всяка лодка, която пущаха 
в реката с войници немците 
веднага я унищожаваха. Об-
граждаха нашите войници и 
понеже  те привършиха свите 
боеприпаси немците ги плени-
ха и ги избиха до един. Успяват 
да се спасят само двама, като 
единият се окопава дълбоко в 
брега на реката, където беше 
престоял три дни, този войник 
беше от гр.Ямбол, който можа 
да се завърне жив от фронта, а 
другия – от с.Мелница, който 
успя да се укрие в някаква къща 

на тавана, също се завърна жив 
след войната. На 15 април  през 
нощта 24-ти пехотен полк  успя 
да форсира реката и направи 
предмостие в немските пози-
ции. Така даде възможност на 
нашия  29-ти пехотен полк  да 
премине реката със задача  да 
обкръжи и унищожи против-
ника в с.Долни Михоляц. При 
силна атака от наша страна  
немците се оттеглиха от това 
село  и се укрепиха отново по 
линията: с.Велево и с. Капелна. 
На 16 април избитите наши 
войници от 5-та рота  бяха 
изнесени на шосето и бяха по-
казани  на нашите войници, за 

да видим жестокостта на нем-
ците, след това бяха прибрани  
и погребани в гр.Харкан.

На 16 април нашият 29-
ти полк смени 24-ти полк по 
линията западно от с. Велево 
и с.Капелна. По обяд полкът, 
подсилен от едно отделение  
от 6-ти артилерийски полк и 
едно отделение от бронеиз-
требителната рота, успя да 
освободи с. Масловна, след 
което продължихме  настъпле-
нието. Немците успяха наново 
да се окопаят по канала Ново 
Дравски.

/продължава 
 в следващия брой/ 

Ïîä ëàñêàòà íà ñëúí÷åâà Åëàäà
Îòêðèâàíå íà Ìåòåîðà  èëè ïúòóâàíå ... êúì ñåáå ñè

НАДЯ ЖЕЧЕВА
Никога не отказвайте пред-

ложение за пътешествие! За-
щото не може да знаете какви 
изненади ще ви донесе то, с 
колко мъдрост ще ви зареди. 
Тръгвайте с очакване за срещи 
с хора и събития, които ще бе-
лежат живота ви.

Когато нашата група , сфор-
мирана набързо и някак на шега, 
тръгна към съседна Гърция , 
никой от нас не подозираше, 
че предстои едно необикновено 
пътуване, че без да искаме от 
екскурзианти ще се превърнем 
в поклонници, че нито веднъж 
няма да ни се наложи да се 
сърдим или критикуваме. На-
против, ще бъдем като че ли 
овладяни непрекъснато от една 
положителна енергия и неугаси-
мо желание да видим и научим 
още и още.

Всеки от нас имаше своята 
представа за Гърция. Острови, 
маслини, узо, сиртаки,  богове и 
богини,… Сириза…  Май се из-
черпвахме. Знаехме, че южната 
ни съседка е на челно място в 
Европа по стандарт на живота, 
но не и  че има най-дългата 
брегова линия – повече от 13 
хил. км., че планините й  са 80 
% от общата площ, че са много 
богати на билки и други расте-
ния, от които 742 – ендемити / с 
ограничен ареал/, че  населените 
острови са 227… А имало още 
много на какво да се чудим.

Първото ни впечатление е от  
пътищата на Гърция. Много до-
бре поддържани магистрали , по 
които автобусът нито един път 

не трепна от дупка или камъче. 
И към всяко село – отбивка!  
Белокаменни  села, всички 
като че ли само с нови и добре 
поддържани къщи.  Красиви  и 
чисти реки. Зелени площи без 
нито една разпиляна найлоно-
ва  торбичка или бутилка. И 
държава без нерегламентирани 
сметища! Значи можело! 
Ñîëóí – êóëòóðíàòà 
Ñòîëèöà íà Åâðîïà
Първата ни спирка е Солун. 

Вторият по големина град на 
Гърция. Разположил се наши-
роко със своите  бели  и не-
високи постройки, с обилното 
слънце и тихото,  кристално 
чисто море. Снимаме се пред 
Бялата кула, символ на гра-
да, известна в един период и 
като Кървавата кула, същата, в 
която е  бил затворник самият 
Петко войвода. Разхождаме 
се по крайбрежния булевард  
с паметника на Александър 
Велики, който се откроява на 
фона на Егейско море. А там, 
в далечината, е бялата шапка на 
митичния Олимп. Минаваме и 
край онази съвременна скулп-
тура  на веселите  чадърчета, 
извисяваща се край морето на 
13 метра височина. Щракваме 
снимка и пред паметника на 
Аристотел. Нашият водач в 
Гърция  е Петрос Василиу – ис-
торик, изключително ерудиран 
човек, с приятно чувство за 
хумор. На него дължим всичко, 
което  научихме за Гърция. 
Приятно ни е да чуем, че Со-

лун е родното място на нашите 
първоучители - братята Кирил и 

Методий, някак гордо ни е и от 
това , че през 1207 г. цар Калоян 
е пред вратите на Солун и само 
предателство попречило да го 
превземе. Всъщност , оказва 
се, че българската следа тук е 
почти навсякъде. Свързваме я и  
с мелницата на братя Аладини, 
старото българско консулство, 
Солунската българска мъжка 
гимназия,  а след улицата на 
Пиргите/кулите/-   и с уникална-
та  къща на българския търговец 
Иван Хаджимишев… Разходка-
та ни продължава в стария град, 
край катедралата „Непорочното 
зачатие на Дева Мария”, уни-
калната ротонда „Св.Георги” с 
невероятните  аниконични /на 
божества без образ/мозайки, 

църквите „Св.Димитър”/покро-
вител на Солун/, „Св.София”,  
„Св.Фотий”…Не подминаваме 
и легендарния Солунски пазар, 
където търговците на риба на-
право ни изумяват.

Правим първите си покупки. 
И вниманието ни е привлечено 
от чашата на Питагор, най-точ-
ния  символ на умереността, 
който говори: „Ако в живота си 
човек е недоволен и иска още 
и още, накрая може да изгуби 
всичко! Не прекалявайте! Щас-
тието е в умереността!” Пътем 
се наслаждаваме на свежата ли-
лава гледка с  церциси -дървото 
на Юда, гигантските евкалипти 
– „любимото дърво на коалата”, 
информира ни нашия водач. 

Не усещаме умора. Навън е 
тъмно, ние сме в Калампака, в 
подножието на  чудото Метеора, 

но виждаме само загадъчни 
очертания, което още повече за-
силва любопитството ни. Пред 
спретнатото хотелче  съвсем 
по гръцки са  белите статуи на 
познати божества. Красиво е! 

Това е само първия ден от 
пътуването ни. Препълнени сме 
от впечатления. А още колко ни 
предстои да видим? Сами не 
знаем. Очакваме!
×óäîòî Ìåòåîðà
С обилно сутрешно слънце  

започва новия ден. И първия 
поглед към величествените / 
над 60 бр./ гигантски скали 
на Метеора. Причудливи, ряз-
ко очертаващи се на фона на 
синьото небе, като забити в 
земята, високи стотици метри. 
Възхитително и чудно е всичко 
това! Неземно! Петрос е до нас 
със своите обяснения. Никога 
няма да забравим, че Метеора 
всъщност означава „висящ 
във въздуха”. Преди около 60 
млн. години майката природата 
изваяла тези красоти. Безброй 
са въпросите ни за кацналите 
манастири  по  най-високото 
на висящите камъни. От тук 
нататък за нас Петрос   като 
че ли  отваря живи страници 
от книга „Битие”. Първият 
изграден манастир,  основан 
от св.Атанасий, е едва от преди 
…600 години. И носи името Ве-
лик Метеор. Общо манастирите 
били 24, до днес запазените са 
8, от тях само 6 действащи.  
Непонятно ни е как монаси-
те са успели да построят на 
върха на отвесните скали тези 

внушителни манастири. Вика-
ме на помощ фантазията си, 
започваме да предполагаме… 
Петрос обяснява, че материали-
те са изкачвани с първообраза 
на асансьора – най-обикновена 
плетена кошница. На дебели 
въжета. Изборът на мястото  
всъщност е било бягство от 
действителността и желание 
за усамотение, време за  лична 
победа над плътските жела-
ния. В този монашески град 
ние посещаваме  най-големия 
мъжки манастир „Преобра-
жение Господне”, на 614 м. 
височина,  основан от Атонски 
монах. Търпеливо и видимо 
развълнувани се изкачваме 
нагоре, нагоре по стълбите, 
докосваме напластените скали, 
гледаме да не изпуснем нищо 
от величествената панорама…
Пристъпвайки благоговейно, на 
входа на манастира ни посреща  
чешма и надпис: „Жаден ли 
си? Пий от извора! И вярвай!” 
От там нататък всичко  е един 
свят,  в който  говорителят е 
само един и той е във всеки от 
нас. Подтиква ни да запалим 
свещичка за здраве и помен, 
да докоснем чудодейни икони, 
да  се поклоним пред олтара…

Уроците не са се свършили. 
Преди да излезем трябва да 
минем през още едно помеще-
ние… с черепи. Вцепенени сме! 
Оказва се, че това са мощи на 
монаси обитавали манастира. 
Подредени,  за да  освестяват 
всеки, който е решил, че тряб-
ва да живее като безсмъртен. 
Приземяваме се с мислите си, 
смиряваме се и си обещаваме да 
живеем в мир със себе си , да 
добротворим без да се щадим…  

Днес ще видим и един от 
женските манастири. Някак 
по-елегантен ни се струва от 
останалите, вероятно защото 
женски ръце се грижат за него. 
Има много цветя, някой от тях 
подредени дори в кръстна фор-
ма, има по-тесни помещения, но 
все същата разточителност на 
краски и библейски сцени, все 
същата покана да бъдем  хора с 
отворени за вярата сърца. 

Следва продължение
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Предлага ковчези на цената на общината.

Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой  
плюс кръст  - 67 лв.

ÑÚÍ
Сънувам страшното. Войната!
И уж това е само сън,
ала усещам как земята
превива се след всеки гръм.

Летят снаряди вместо птици.
Небето се тресе от страх.
И със отворени зеници
погиват хора в кръв и прах.

Войнишка каска тежко пада
безсилна в крехката трева.
И гледа с тиха  изненада
една умираща глава.

Пищят дечица ужасени
връз мъртви майчини гърди
и питат с устни вкочанени:
„Войната кой ще победи?..”

...Денят простира бяла риза
върху въже от светлина.
Умира моят сън, пронизан 
с усещането за война.

                               Янко Стефов

ÐÀÇÑÒÐÅË
        В памет на разстреляните без съд и присъда
        антифашисти в село Войника на 26 май 1944 г.

Невинни бяха. Бог свидетел бе.
Не ги пожали черният куршум.
Изстена скръбно майското небе,
а вятърът се спотаи без шум.

„Почакайте, не стреляйте така !
Като че ли сте тръгнали на лов...”,
изплака тихо старата река
с окървавена майчина любов.

Ония сякаш бяха зверове,
не чуваха и стреляха без жал.
А също бяха нечии синове
и всеки бе на майчин скут лежал.

Под мъртвите ранената земя
изгаряше от ужаса свиреп.
Сърцето й от болка онемя
и мрака чер завърза като креп.

...До паметника плачуща върба
целува днес простреляната пръст.
Каква по-горка майчина съдба !
Какъв по-свят надгробен кръст !

                  Янко  Стефов

Най-възрастният чо-
век в село Войника е 
дядо Иван Йовчев. Ста-
рецът живее сам, но ни-
кога не остава самотен. 
Всеки ден за него се 
грижи Марина Димитро-
ва, а приятели и познати 
често прекрачват прага, 
обаяни от сладкодумие-
то му. В събота и неделя 
тук идват от Бургас ту 
синът Йовчо, ту дъще-
рята Снежа. Хората им 
се възхищават : „Няма 
друг стар човек в село, 
за когото  да се полагат 
толкова грижи, както 
за баща им”. Здраво и 
добродетелно семейство 
създадоха дядо Иван и 
покойната му съпруга 
баба Рада навремето 
. В сърдечна семейна 
атмосфера с много лю-
бов двамата възпитаха 
двете си деца. А днес с 
безпределна човещина 
синът и дъщерята щедро 
се отплащат на баща си.
На 29 август тази го-

дна дядо Иван Йовчев 
навършва 97 години. 
Често му гостувам и 
веднъж отворих дума за 
рождения му ден.

- По-точно аз съм 
роден на 28 август, на 
Голяма  Богородица , 
когато става нашият 
сбор – рече той. – Подир 
обед  нашите изпратили 
сборджиите и мама ме 
изтърсила на хасъра, 
но попът ме записал в 
кръщелното на 29 ав-
густ. Подмладил ме с 
един ден.
Засмя се ведро и ис-

крено. После се зами-
сли. Гледах слабоватото 
му лице, украсено с две 
живи и весели очи, над 
които косата все така не-
мирно падаше от млади-
ни. Изглеждаше жилав и 
жизнен за възрастта си. 
Изведнъж махна с ръка, 
сякаш да пропъди нещо, 
и с глух глас започна :

- Знаеш ли, с годините 
все повече спомени ме 
налитат. Сигурно с все-
ки човек е така. Спом-
ням си с подробности 
неща, които доскоро 
смятах, че съм забра-
вил Но най-често ме 
навестява споменът за 
войната.
В погледа на дядо 

Иван мигновено се раз-
ля тъга. Ръцете му се 
преплетоха и замряха в 
очакване.  Разбрах, че 
иска да сподели нещо, 
което често го измъчва.

- Есента на 44-та то-
ку-що се бях върнал от 
запас и отново ме взеха  
в казармата. Този път 
в 29-и Ямболски полк. 
Започваше Отечестве-

ната война и тръгнахме 
на запад срещу немците. 
От село Войника по-
теглихме 104-ма души. 
Цялото село ни изпрати 
на площада с песни, му-
зика и цветя. Повечето 
бяхме редовни запасня-
ци, но имаше и немалко 
доброволци. Сбогувахме 
се с майки и бащи, с 
жени и деца, пеехме и 
плачехме. Такова голямо 
вълнение беше !..
Дядо Иван вдигна очи 

и отри с длан избликна-
лите сълзи. После с тих 
глас продължи:

- От Ямбол – на вла-
ка, през София, та чак 
в Белград спряхме. Тук 
ни събраха по роти и 
командващият ни дър-
жа едно прочувствено 
слово, та целите ни 
изпълваше с неугасим 
огън. След два дни се 
отправихме към фрон-
та. Първото голямо 
сражение дадохме на-
връх Коледа на линия-
та Грабово – Сотен в 
Хърватия. Там немците 
избиха много наши мом-
чета, пък ранените чет 
нямаха. След тая жес-
тока битка една част 
от войската ни се върна 
обратно в България. Аз 
продължих с тия, които 
останаха , във втората 
фаза на войната.
После дойдоха бое-

вете при река Драва. 
Огнен ад, ти казвам. 
Как оцелях, и аз не знам. 
Помня, че лежахме в 
окопите край някакви 
ниви с необран цареви-
чак и неизвадено цвек-
ло. Водата в манерки-
те свърши, започна да 
ни мъчи жажда. На 
стотина метра от нас 
имаше извор, но как да 
отидеш, като немците 
стреляха безпощадно по 
всеки. Можехме само да 
припълзяваме до нивите, 
да вадим цвекло, да го 
дъвчем и да смучем сока 
му и тъй да утоляваме 
изгарящата ни жажда.
Подир един от поред-

ните жестоки боеве, в 
които загинаха много 
наши момчета, аз извед-
нъж се оказах  сам в око-
па. Немци и хървати ме 
изненадаха и попаднах в 
плен. Събраха ни всички 
пленени и ни закараха в 
един военнопленнически 
лагер. Кога стана, къде 
беше това – не мога вече 
да си спомня. В лагера 
ни караха да работим 
от тъмно до тъмно, а 
ни даваха да ядем малко, 
колкото да не умрем от 
глад. Разбирахме езика 
на хърватите . Казваш, 
че били като нас славя-
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ни, сигурно затова. Та 
от разговорите между 
тях долавяхме, че пред-
стои да ни изпратят в 
концлагер, но кой знае 
защо, все още ни държа-
ха тука. По това време, 
после ми разказаха, на-
шата армия се завър-
нала в България. Идват 
си и войниците в село, с 
двама убити на фронта. 
Но за мене – жив ли съм, 
убит ли съм, къде се 
намирам – никаква вест. 
Минава време – месец, 
два – мен още ме няма 
и никой нищо не може 
да каже. Започва да 
надделява съмнението, 
че съм убит, щом не съм 
се върнал досега – вече 
е жътва...По силата 
на местната традиция 
жена ми обръща наопа-
ки дрехите си в знак на 
траур. Баща ми и майка 
ми не спират да разпит-
ват за мене, ходят къде 
ли не, но отговорът е 
един и същ -  нищо не 
знаем; безследно изчез-
нал; в неизвестност...
А аз се измъчвах в 

пленническия лагер. Бях 
толкова изтощен физи-
чески, че често падах 
в несвяст. Веднъж се 
опомних в местната 
болница. Положение-
то ми било критично. 
Тук се срещнах с един 
мой познат лекар от 
България, който пое 
грижите за мене. Опе-
рацията, която бях си 
правил преди запаса и 
заминаването ми на 
фронта, също допри-
несла за влошаване на 
състоянието ми. Колко 
време мина в болницата 
– не знам, но един ден 
разбрах, ме край мене 
има вече други хора. 
Местни освободителни 
части прогонили нем-
ците и завзели лагера, 
болницата и селището. 
След като оздравях, ле-
карите ме изписаха и ми 
подготвиха документи-
те за връщането ми в 
родината. Качиха ме на 
влака и аз пристигнах 
в Белград, където все 
още имаше българско 
военно комендантство. 
Там дълго ме разпитва-
ха какъв съм, къде съм 
бил досега, какво съм 
правили т.н. Подозира-
ха, че съм дезертирал 
от армията и съм се 

крил някъде. Накрая 
установиха истината и 
ме изпратиха в София, 
а оттам в 29-и полк в 
Ямбол, откъдето ми 
дадоха уволнението. Из-
мъчен до смърт от умо-
рата и преживяното, 
към полунощ се добрах 
до някакъв телефон и се 
обадих в село.
Старият човек млък-

на за малко, сякаш да 
събере всички спомени 
от онова време, и про-
дължи да разказва .

- Тогава дежурни в 
кметството били два-
мата  мои  съселяни 
Стою Иванов и Тоню 
Мушука. В началото не 
повярвали, че съм аз, 
толкова се бил променил 
гласът ми. Двамата 
веднага изскочили от 
кметството, хукнали 
презглава и се развикали 
на вратника у нас:

- Бай Йовчо, бульо 
Йовчовице, Радо, ста-
вайте! Ставайте, бе 
хей хора, Иван е жив! 
Ей сега се обади по 
телефона и се намира 
в Ямбол.

- Какво сте развикали 
посред нощ, бе! – сгъл-
чал ги баща ми.

- А бе вие не чухте ли, 
не разбрахте ли? Иван 
е жив! Обади ни се от 
Ямбол. Впрягайте кару-
цата и отивайте да го 
вземете!
Чак тогава нашите 

усетили каква е рабо-
тата и хукнали при моя 
тъст Иван Маринов, 
един от най-видните и 
уважавани хора на село 
Войника тогава. Той 
не чакал много обясне-
ния. Впрегнали веднага и 
три каруци след няколко 
часа, на разсъмване дой-
доха да ме вземат от 
града. Цялото село ме 
очакваше на площада 
пред Гърбушовия дю-
кян. Появиха се маси, 
много вино се изпи тоя 
ден в моя чест. В чест 
на един възкръснал от 
неизвестното.
Старецът притвори 

очи, изморен от споме-
ните и дългия разказ, и 
топло стисна ръката ми. 
Отвърнах на ръкостис-
кането и се сбогувах. 
Оставих го да си попла-
че за преживените мъки.

                                                                       
Янко  Стефов
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Тръстта е изпасена и околовръст езерото 
по плитката му част, особено по южния край, 
на една ширина 50-100 метра. Тая е именно 
причината задето само по края на езерото се 
вижда вода. Зиме, когато водата на езерото се 
покрие с дебел як лед, населението от околните 
села навлиза с кола навътре из него и изсича 
тръстта, която употребява за огради, покриви, 
основа на мазани стени, а също и за гориво.

Обширният басейн на Стралджанското 
езеро е кърмилище на множество представи-
тели от животното царство. Гъстият пущинак 
на тръстта крие в себе си видри, диви котки, 
лисици и вълци, от които едни се въдят и от-
хранват тук, а други прибягват на безопасност 
и на богата трапеза от хубава риба и птици.

Бистрата вода от езерото (лете размътена 
малко от гъстата маса нисши растения и жи-
вотни) храни първокачествена пресноводна 
риба. Тук се въди змиорка, щука, каленик, 
четар, червеноперка, а най-много шаран. 
Понякога, много нарядко, приидва и алай4. 
Често пъти рибарите ловят шарани тежки до 
10 и повече килограма.

Риболовството е най-оживено по източната 
част на езерото; другаде то се практикува само 
по краищата. Риболовството тук се практикува 
с първобитни средства. Благодарение само на 
щедрата природа, оттук се изкарва достатъчно 
изобилна риба, особено за в Сливен. От близ-
ките на езерото общини само Аладаглийската 
владее част от езерото; то е държавен имот, 
експлоатацията на който се отдава на пред-
приемач. Предприемачът продава на частни 
лица участъци за ловене на риба, а за сечене 
на тръст и папур взема известна такса на кола.

Уредите, с които тукашните рибари ловят 
риба, са няколко вида. Лятно време се употре-
бява предимно "чий", което не е нищо друго 
освен един първобитен капан, направен от 
тръст, свързана с папур във вид на дълга лесá. 
Чият се набива де да е във водата, като плет, 
в права или крива посока. На места плетът 

се прекъсва като тесен процеп, закривен към 
една страна, зад който се прави един завой 
пак от такава лесá.

При скитането си из тръстта, като срещне 
лесáта, рибата се провира през процепите, за 
да мине от другата страна на преградата, и 
попада в завоя, в който обикаля извътре, но 
назад не може да намери изход (процеп). От 
едната страна на чия (противната на завои-
те) тръстта се изсича като тясна пътека, из 
която се провира рибарят с тясната си лодка 
и изгриба уловената риба с помощта на една 
мрежеста "кепча". За лятната ловитба се 
употребява и "винтер", който е двойни слепи 
кошове, направени от мрежа. Зимно време, 
когато рибата се прибере из тръстеняците в 
лъщинето, рибарите употребяват известната 
крайморска мрежа "гриб", пренесена преди 
няколко години от гърци, черноморски рибари. 
С помощта на тая мрежа рибарите изтеглят из 
лъщинето по 200-300 килограма изведнъж. Тук 
се слабо употребява и въдицата. За единично 
ловене на едрата риба употребяват и "сапкън", 
който е една тризъбна вилушка, набита на 
дълъг дървен прът. С помощта на сапкъна, 
упражненият рибар сполучливо набада рибата 
и я издига навън.

Стралджанското езеро може да се нарече 
обетована земя на пернатото царство у нас. 
Тук намират прибежище всички представи-
тели на блатските птици, които се срещат в 
нашата географическа ширина. Пролетните 
и есенните пасажи на прелетните птици тука 
са доста продължителни и в голямо изобилие. 
Всички околни пространства, с километри на-
далеч, гъмжат тогава от тези пришълци, които 
често пъти унищожават семена на посевите. 
И самата местна птича фауна на езерото е 
така също богата. Още отдалеч човек дочува 
веселото чуруликане на водния славей. Няка-
къв особен звук - смес от шума на люляната 
от вятъра тръст, крякането на всевъзможни 
диви птици, водни кокошки, рибари - достига 

до слуха. Над тъмнозеления фон на езерото 
постоянно кръстосват бързолетните късокрили 
патици. Сегис-тогис блатният сокол се спуска 
бързо надолу, потъва в тръстта и пак бързо 
се издига нагоре. Множество щъркели и ри-
бари предпазливо крачат по брега и цапат из 
водата край него, като гмуркат от време на 
време дългия си клюн и гълтат по нещо си. 
Високо над езерото, в синеви плавно се вият 
грамадните "баби" (пеликани) и образуват 
някакъв бял подвижен венец, фантастично 
увиснал във въздуха.

Картината във вътрешността на езерото е 
още по-пъстра, особено ако човек надникне 
из някой просек на острова в лъщинето или 
пък застане на лодка в него.

Имахме щастието да изпитаме пленител-
ността на тая картина през месец юний. Не-
търпимата дневна жега обливаше в изобилен 
пот; влажната задушлива атмосфера бе пълна 
с миризливи изпарения; водата бе затоплена 
до 30 Ц; околовръст се издигаше тъмна ви-
сока зеленина, ясно отразена в гладката вода 
- чудна прилика на някакви си тропически 
мочурливи местности описани в бележките 
на някой пътник.

Картината се допълня още повече. Около 
нас постоянно поникват из водата и пак се 
скриват разни видове корморани и диви па-
тици. Няколко метра над нея се плъзгат на 
дългите си крила морски лястовици, дошли 
кой знай от коя страна на черноморските бре-
гове и постоянно крещят. По-надалеч, на едно 
почетно отстояние от нас, почти на другия 
край на водата, цяло стадо бели овце, гиздаво 
плуват стотина и повече пеликани, на които 
огромните човки, насочени в една посока, 
наподобяват щикове на цяла рота войници.

Тая паплач езерни обитатели не се ус-
покоява нощно време. Още от привечер се 
запротакват цели орляци от по стотини и 
хиляди чавки и гарги, събрани из околностите 
и идейки тук да нощуват; накацали по тръс-
тта над водата и чудесно запазени от диви 
кокошки, тяхното крякане не мирясва цяла 
нощ. Множество квачки патици, корморани 
и водни кокошки, не млъкват ни ден ни нощ; 
със своето гракане те постоянно примамват 
дребното си семейство, пръснато из водата 
между тръстта. Сегис-тогис изкрясква наблизо 

отчаян писък на някое подплашено птиче. 
От време на време в дрезгавината на небето, 
като тайнствена сянка мълчеливо прехвръква 
лопаткочовката5; а далеч някъде се чува зло-
вещият глас на водния бик.

Като венец на птичия свят в Стралджанско-
то езеро е пеликанът (баба, несит, сака-кушу). 
Тая птица е най-големият от нашите хвъркачи, 
па и между европейските; с изключение на 
крайдунавските и черноморските разливи, 
само тук тя се среща постоянно.

Наистина, пеликанът прелита и в други 
езера, но там той ходи на лов за риба. В 
Стралджанското езеро пеликанът има свое 
поселище. На запад от лъщинето се намира 
едно голямо чисто от тръст блато, наречено 
"Саръ-алан", което е именно самото селище на 
пеликаните. По брега на това блато или, по-
добре в тръстта, която образува неговия бряг, 
има множество могилки от различна форма, 
струпани от сух тръст и високи от полвин даже 
до един метър. Тези могилки са пеликановите 
гнезда, които са колониялни, а не поединични. 
По могилките отгоре се намират доста наблизо 
плитки трапчинки, в които женските пеликани 
снасят по 1-2 големи бели яйца. Пеликаните 
мътят задружно, в близко съседство. Малките 
пеликанчета се отхранват задружно. Те растат 
бавно и през цялото лято родителите им ги 
хранят в гнездата. Пеликанът е отличен пла-
вач, с красива стойка над водата. Той се храни 
изключително с риба. Под долната му човка 
има голяма кожеста торба, която побира до 5 
килограма риба. Същевремнно тая грамадна 
птица е и добър хвъркач; нейният полет е 
свободен, но сигурен и продължителен; тя се 
вие плавно, както орелът, и се издига много 
високо. Когато лети, пеликанът извива дългата 
си шия над гърба си, а огромната си човка 
напред. Пеликаните винаги летят задружно; 
задружно ловят и рибата. При дълго пътува-
не (летеж) те се нареждат в ъгъл, както това 
правят жеравите.

До преди няколко години в Стралджанското 
езеро са мътили стотини пеликанови двойки, 
които образували цяло пеликаново царство, но 
след като влезе в сила законът за лова, който 
дава известно възнаграждение за убити вредни 
животни, това царство се е разнебитило. 

Продължава в следващия 
брой

От миналоя брой



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

85 май 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Øèðîêî îòâîðåí ïðîçîðåö Øèðîêî îòâîðåí ïðîçîðåö 
êúì òâîð÷åñòâîòîêúì òâîð÷åñòâîòî
В ЦДГ "Мати Рубенова" ситуация 

"Изобразително изкуство" на тема "В 
света на занаятите- декоративен модел на 
керамичен съд" предизвика възхищение 
и висока оценка. Със своите 6-годишни 
възпитаници Ирина Урумова представи 
впечатляващо ситуацията. Главната цел 
е постигната. Децата показаха, че са ус-
воили умения за декоративното изкуство, 
събуден е интересът към грънчарството 
като художествен занаят. Не само това 
- малките открито заявяват желание за 
участие в още подобни практически 
уроци. 
Според присъстващите гости от РИО 

Â ÖÄÃ ”Ì.Ðóáåíîâà”

Ямбол, детски градини от 
община "Тунджа" и Страл-
джа водещият учител Ирина 
Урумова показа талант и 
изобретателност, желание за 
работа и любов към профе-
сията. Приобщаването на де-
цата към народните занаяти 

е като широко отворен про-
зорец за творчество и в ЦДГ 
"М. Рубенова" знаят как да 
увличат своите възпитаници 
в полезни дейности, които в 
бъдеще могат да се окажат 
начало за усвояването на 
една професия.

Напусна   ни  един 
легендарен мъж, ос-
тавил ярка следа в 
историята на Страл-
джа. Манол Спасов, 
човекът , който на-
писа цялата си тру-
дова биография във 
Винпром Стралджа. 

Îòèäå ñè  Ìàíîë ÑïàñîâÎòèäå ñè  Ìàíîë Ñïàñîâ

Íàçäðàâèöè  ùå âäèãà ñ àíãåëèòåÍàçäðàâèöè  ùå âäèãà ñ àíãåëèòå
Време ,  през  което 
успя да създаде чудото 
„Стралджанска мус-
катова ракия”. И да 
привлече вниманието 
на българи и чужденци 
към богатството на 
стралджанската земя 
и възможностите на 
местните стопани. Да, 
бай Манол живя тихо и 
скромно, труди се все-
отдайно, беше щедър и 
добър с всекиго и едва 
ли някога ще научим 
на колко много хора е 
помагал. Без да очаква 
някакви облаги, без да 
афишира  добротвор-
ството си.  „Той е от хо-
рата, които най-добре 
ни показаха, че всеки 
труд е достоен за ува-
жение, когато работиш 

с ум и сърце. Знаем за 
съпричастността на 
бай Манол към всич-
ко градивно в нашия 
град и общината, зна-
ем за оказваната под-
крепа на всяка добра 
идея, знаем и помним 
за подадената ръка 
за помощ на безброй 
нуждаещи се.”, се каз-
ва в Съболезновател-
ното писмо на кмета 
Митко Андонов,  кой-
то подчертава и това, 

че  Манол Спасов е 
от поколението, кое-
то направи много за 
България, носител на 
добродетели от които 
днес имаме толкова 
голяма необходимост. 
Ще  го  запомним 

като доброжелателен, 
човечен, тих и скро-
мен, винаги потребен.

ПОКЛОН  ПРЕД 
СВЕТЛАТА МУ ПА-
МЕТ! 


