
email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 13)   24. 10. 2017 ã. 17 ã. 

8 ÍÎÅÌÂÐÈ- 
ÀÐÕÀÍÃÅËÎÂÄÅÍ

ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ 
ÑÒÐÀËÄÆÀ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ñòðàíèöà 8

Îáùèíà Ñòðàëäæà ñúáîðè íåçàêîííè Îáùèíà Ñòðàëäæà ñúáîðè íåçàêîííè 
ïîñòðîéêè â öèãàíñêàòà ìàõàëàïîñòðîéêè â öèãàíñêàòà ìàõàëà

След установяване 
на незаконно стро-
ителство, съгласно 

ЗУТ,   Община Стралджа 

предприе ефективни дейст-
вия по събарянето на неза-
конно построените жилищни 
постройки в циганската маха-

Окончателно приключи ре-
монтът на главната улица в 
Стралджа. Поставянето на по-
следния пласт настилка на 3,6 
км отсечка  осигури предзимната 
подготовка на ул.“Хемус“, след 
което за безопасното движение 
на пешеходците,  ще бъдат изгра-
дени 5 повдигнати пешеходни 
пътеки, т.н. полегнали полицаи 
– в близост до двете училища, 
в района на центъра и в нача-
лото на улицата. Общината ще 
има грижата за боядисване на 

Äîâúðøåí å  ðåìîíòúò íà óë."Õåìóñ"

пешеходните пътеки и парапе-
тите. Ремонтът на ул.“Хемус“ 
е последица от неколкократни 
срещи на високо ниво. Със съ-
действието на народния пред-
ставител Волен Сидеров зам.
кметът Гроздан Иванов запозна 
с проблема   лично  министър 
Ненков, а кметът на общината 
Атанас Киров проведе разгово-
ри по темата с ръководството 
на АПИ. Промяната в облика 
на града  е факт, а вложените 
средства са 920 хил. лв.

ла.  С разбиране на проблема 
някои от живущите в тях 
доброволно ги разрушиха. 
Сред обитателите  се оказаха  
криминално проявени лица. 
Ръководството на общината е 
категорично, че няма да има  
търпимост към граждани, 
които нарушават законите 
и реда.  Общината поднася 
своите благодарности за съ-
действието към представите-
лите на подразделенията на 
„Жандармерия“ Бургас, РУ 
Стралджа и ПБЗН –Стралджа. 

Áîãàòà åñåííàÁîãàòà åñåííà  
ñòðîèòåëíà ïðîãðàìàñòðîèòåëíà ïðîãðàìà

Íà ñòðàíèöà 2

Íà ñòðàíèöà 3

Îáñúæäàíå íà ïîëåçíè Îáñúæäàíå íà ïîëåçíè 
ïðàêòèêè è íîâè ñîöèàëíè èäåèïðàêòèêè è íîâè ñîöèàëíè èäåè
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КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

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

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

ROYAL STRALDZHA

ТЪРСИ ДА 
НАЗНАЧИ

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

– Стралджа

ТЕЛ. 0897549314

Съгласно утвърден график  поред-
ната открита приемна  се проведе в 
с.Александрово. Жителите на селото 
имаха възможност да се срещнат 
и разговарят с Гроздан Иванов, 
зам.-кмет на общината. След   об-
съждането на поставените въпроси 
г-н Иванов изрази одобрението на 
общинското ръководство  за осъ-
ществената дарителска кампания и 
ремонта на камбанарията. В разговор  
с  кмета на селото Стойко Георгиев  
г-н Иванов пое ангажимента с об-
щински средства да се  хигиенизира 
и озелени двора на църквата. Ще 
бъде почистен и гробищния парк.

    Откритите приемни дни в 
останалите села на общината про-
дължават.

Ïðèåìåí äåí â Àëåêñàíäðîâî

Â èìåòî è 
çà äîáðîòî 
íà îáùèíà 
Ñòðàëäæà
В Деня на българската 

община 12 октомври кме-
тът на Община Стралджа 
Атанас Киров поздрави 
всички общински съветни-
ци, служителите от общин-
ска администрация и всич-
ки, които имат отговорно-
сти за развитието на града 
и общината. Той благодари 
за труда и професионализ-
ма, за подкрепата и съпри-
частността към всяка добра 
общинска инициатива. И 
добави пожеланието:“Да 
работим все така сериозно, 
активно, последователно, в 
тон с принципите на демо-
крацията, с необходимата 
прозрачност и откритост! 
В името на гражданите да 
изпълним своя дълг!“

Да бъдат поставени из-
куствени неравности на 
централната улица в село 
Воденичане. За това насто-
яха пред народния пред-
ставител от ГЕРБ-Ямбол 
д-р Юлиян Папашимов 
жителите на населеното 
място. Те припомниха за 
пътен инцидент, при който 
на тази отсечка миналата 
година бе блъснато 7-го-
дишно дете от селото.

По време на приемния 
ден бе обсъдено и  искането 
на хората от село Водени-
чане населеното място да 
бъде свързано с магистрала 
„Тракия“. За целта е изгот-
вен проект, който вече е 
представен на вниманието 
на експертите от АПИ.

Ïðèåìåí äåí íà íàðîäíèÿ 
ïðåäñòàâèòåë ä-ð Þëèÿí Ïàïàøèìîâ  

Народният представи-
тел приветства инициа-
тивата на кмета на Воде-
ничане Милен Ангелов, 

свързана с обявяването 
на конкурс "Моята улица 
най-чиста, моят дом най-
подреден“

Ïðåäïðàçíè÷íîÏðåäïðàçíè÷íî

Áîãàòà åñåííàÁîãàòà åñåííà  
ñòðîèòåëíà ïðîãðàìàñòðîèòåëíà ïðîãðàìà
В дните преди Празника 

на Стралджа, Архан-
геловден , в града и 

селата на общината тече изпъл-
нението на богата строителна 
програма. След окончателното 
приключване ремонта на глав-
ната улица „Хемус“ в общин-
ския център сега вниманието 
е насочено към поставянето на 
специалните ограничителни 
пешеходни пътеки  и хоризон-
талната маркировка. Прясно 
санираните 4 жилищни блокове 
създават ново самочувствие на 
стралджанци, скоро ще приклю-
чи обновлението и на послед-
ния, 53-ти блок.   В Стралджа 
е в ход обновлението на втория 
етаж на Битов комбинат, където 
е помещението за архива на 
общината. С предвидените 42 
000 лв. предстои да се подмени 
дограмата, да се извърши зида-
рия, топлоизолация, измазване. 
В подготовка е ремонта на сгра-

дата на ЦОП с ново отопление, 
което е на обща стойност 18 
000 лв. 

   В най-голямото село на 
общината , Зимница, започ-
на дългоочаквания ремонт на 
кметството. Сградата, която е 
уникална с часовниковата си  
кула, изцяло ще обмени оста-

релия покрив. Общата стойност 
на ремонта е 28 000 лв. Той 
включва подмяна на керемиди, 
нова обшивка, отводняване. Из-
вършва се и последния етап от 
ремонта на  Детската градина  
в Зимница, става дума за то-
плоизолация фасада юг, смяна 
на дограма и вентилационна 

система на обща стойност 15 
000 лв. 

 В ход е ремонта на дет-
ската градина в с.Войника, за 
който ще бъдат изразходени 
над  10 000 лв. Изгражда се и  
за здравен кабинет в селото. 
Около 30 000 лв. е стойността 
на ремонта, който в момента 
се извършва в ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника. В бюджета на общи-
ната се предвиждат средства и 
за осигуряване здравна служба 
на с.Лозенец.

Не са оставени без внимание 
пътищата в общината, които 
през последните години бяха 
сериозно неглижирани. Започна 
основния ремонт на отсечката 
Саранско-Тамарино. Изключи-

Ïðîåêòè çà îêîëî 18 
ìëí.ëâ. ÷àêàò îäîáðåíèå
В последните месеци на годината общината кан-

дидатства с проекти за осигуряване на допълнителни 
средства.  Така за втори етап на проекта „Общинско 
предприятие за озеленяване и благоустройство“  се оч-
акват  223 516 лв., по проект  Местна инициативна група 
предвижданията са да постъпят 2 955 800 лв. Очаква се 
одобрението на проектите за нов водопровод и ремонт 
на 10 улици в Зимница  за 5 863 690 лв. Общината 
кандидатства  с проект за асфалтиране на 7 улици от 
които 4 в Стралджа и  още 3 в селата Лозенец, Каменец, 
Войника. Проекта е на стойност   1 870 902 лв. Очаква 
се одобрение на проект  за  обновление на  общинските 
пътища Воденичане – Иречеково, Зимница-Чарда и пътя 
за Маленово на обща стойност 5 858 863 лв.

Наистина една добре планирана богата есенна 
строителна програма, изпълнението на която  като 
предпразничен подарък радва както жителите на града 
така и  тези от селата.

телно тежкото състояние на 
асфалта  най-сетне ще бъде 
променено. За качествена и 
сериозна работа общината 
извършва непрекъснат контрол 

върху дейността на строители-
те. За ремонт се подготвя и пътя 
Първенец-Правдино като иде-
ята е за началото на ноември 
пътя да бъде подновен.

Ñ ïîñâåùåíèå íà íàé-
âåëèêèÿò áúëãàðèí
Ивайло Йорданов от СУ “П. 

Яворов“ – Стралджа е носителят 
на Първа награда в Националния 
конкурс „Мила Родино“, организи-
ран от НЧ “Васил Христов 1927г.“ 
с. Рупци, с посвещение на 180-
та годишнина от рождението на 
Апостола на свободата. Със своята 
медийна презентация талантливият 
ученик изпревари всички и заслу-
жено журито му определи първо 
място  в първа възрастова група. 
Наградата – плакет и грамота до-
казват възможностите на децата на 
Стралджа, които успешно конкури-
рат своите съученици от училища в 
далеч по-големи градове.  
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„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от ин-
тернационалната група на SUMITOMO.
В България работят повече от 4000 души за 

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

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

ВОДСТВОТО - ЛОКАЦИЯ КАРНОБАТ!   
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

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

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

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

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

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

И МАГАЗИНИ
• МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

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

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

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

Îáñúæäàíå íà ïîëåçíè 
ïðàêòèêè è íîâè ñîöèàëíè èäåè

Çàì.-ìèíèñòúðúò íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà ä-ð Ñóëòàíêà Ïåòðîâà  â Ñòðàëäæà
Справянето с битовата 

престъпност и ежеднев-
ното присъствие в учили-
ще  на децата от ромски 
произход – това са два 
от проблемите касаещи 
цялата страна, които в 
община Стралджа вече 
имат своето решение. На 
национално ниво те се 
извеждат като водещи 
практики и при посеще-
нието си в Стралджа зам. 
министъра на труда и 
социалната политика д-р 
Султанка Петрова пожела 
да се запознае на място 
с тях. 
На практика  местната 

власт  успешно реализира 
мерки както за ограни-
чаване на ширещата се 
преди битова престъпност 

така и за привличане на 
децата-роми в училище. 
Без излишен толеранс 
към етноса , а с вменяване 

на задължения, равни на 
всички останали.  Под-
крепяйки постиженията 
на община Стралджа д-р 

за изграждане на  Център 
за настаняване от семеен 
тип в базата на бившето 
ТВУ, Стралджа както и  
подкрепа за кандидатства-
не  на общината с про-
ект „Общинско социално 
предприятие за озеленя-
ване и благоустройство – с 
нови сили напред“
Д-р  Петрова ,  която 

участва в работна среща    
в областна администра-
ция Ямбол посветена на 
демографските проблеми 
в областта,   е от квотата 
на „Патриотите“ и  госту-
ва в Стралджа по лична 
покана на Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината. В 
Стралджа тя потвърди , че 
правителството поддържа 
образованието като осно-
вен свой приоритет както 
на национално така и на 
местно ниво и за първи път 
се ангажира, чрез прило-
жението на разнообразни 
мерки,  проблемите в тази 
област да бъдат решени.  

Петрова   лансира  пред-
ложението за изграждане 
на нов тип социално пред-
приятие с осигуряване 
възможност на ромските 
семейства да отглеждат 
различни видове култури. 
Поминък плюс образова-
ние, това е формулата за 
приобщаване на етноса и 
прекратяване на паразит-
ното ограбване на обще-
ството.  Д-р Петрова пое 
и ангажимент да лобира за 
осъществяване  на проект  

След  окончателното 
приключване на ремонта 
по ул.“Хемус“ в Стралджа 
грижа на общината е да 
осигури поставянето на  
т.н. повдигнати пешеходни 
пътеки, които да предиз-
викват намаление в ско-
ростта на МПС, а оттам и 
недопускане на пътни про-
изшествия. По този въпрос 
заседава днес Общинската 
комисия по безопасност на 
движението с председател 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. Тя се свиква 
за първи път и основното 
й решение е свързано с по-
ставянето  на тези изкуст-
вени неравности на глав-

ната улица в общинския 
център. След сериозно 
обсъждане  присъстващите 
одобриха предложението 
на общината броят на този 
вид обезопасяващи движе-
нието пътеки да бъде пет 
като изборът на местата е 
съобразен с интензивното 
движение предимно на 
деца. Така  новите  „по-
легнали полицаи“ ще бъдат 
изградени на ул. Хемус в 
пресечката с ул.“Г.Стан-
чев“ – подход към СУ“П.
Яворов“,  на пресечката с 
ул.“П.Кабаков“ до моста 
към читалището, до моста 
в близост до жил.блокове 
и ОУ“Св.Св.Кирил и Мето-

Ïîâäèãíàòè ïåøåõîäíè ïúòåêè ïàçÿò ãðàæäàíèòå
дий“, още една до северния 
вход към основното учили-
ще и  последната – на входа 
на Стралджа.

Практиката показва, че 
изкуствените неравности 
изпълняват своето пред-
назначение. След изграж-

дането им пътните произ-
шествия статистиката не 
отчита ПТП, шофьорите 
карат със съобразена и 
безопасна скорост, а това 
осигурява спокойното пре-
сичане  на платното от 
гражданите.

За нови телефонни из-
мами сигнализират от Об-
ластна дирекция на МВР 
Сливен. Телефонни обаж-
дания с натиск за предос-
тавяне на пари са засечени 
и в област Ямбол. 

Â Í È Ì À Í È Å!

ÒÅËÅÔÎÍÍÈÒÅ ÈÇÌÀÌÈ 
ÏÐÎÄÚËÆÀÂÀÒ! ÏÀÇÅÒÅ ÑÅ!

Възрастни  хора  от 
Стралджа съобщават, че 
им се обажда мним пред-
ставител на Криминална 
полиция, съветва ги ако 
им прозвъни телефонен из-
мамник  веднага да изберат 
посочен от тях телефон. 
Това също е вид измама! От 
РУ на полицията в Страл-
джа са категорични, че не 
работят по този начин. 

     Не се доверявайте 
на никакви уж представи-
тели на полицията дори да 
ви се представят с име и 
длъжност! 

     Не давайте никакви 
пари на непознати! 

     Не вярвайте на ка-
квито и да било истории, 
с които ще се опитат да ви 
заблудят! Това са измамни-
ци, които имат само една 
цел – да се доберат до ва-
шите пари. Не допускайте 
да станете жертва!

Ако ви потърсят по теле-
фона със съмнително обаж-
дане, веднага споделете с 
вашите близки, обадете се  
в полицията или звънете 
на тел.112.
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Министерство на 
енергетиката 

ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÌÅÕÀÍÈÇÚÌ ÍÀ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÒÎ ÈÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎ 
ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ 2009-2014

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÍÀ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀÒÀ

ÏÐÎÃÐÀÌÀ BG04 „ÅÍÅÐÃÈÉÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÂÚÇÎÁÍÎÂßÅÌÀ 
ÅÍÅÐÃÈß“

ÔÎÍÄ ÇÀ ÄÂÓÑÒÐÀÍÍÈ ÎÒÍÎØÅÍÈß BG04-00-02
ÑÕÅÌÀ ÇÀ ÏÎÄÊÐÅÏÀ ÍÀ ÏÚÒÓÂÀÍÈß

Петя Ангелова и Ми-
лена Йорданова от отдел 
ТСУ при община Страл-
джа, заедно с други пред-
ставители заедно с пред-
ставители на други бъл-
гарски общини и фирми, 
присъстваха на семинар 
за обмяна на опит и добри 
практики на тема „Пре-
дизвикателството: Енер-
гийна ефективност и ВЕИ 
в Норвегия”, организиран 
от норвежка компания 
„Грийнзоун“ АС. 

Семинарът се проведе 
в гр. Осло, Норвегия, 
от 12 до 13 октомври 
2017 г., като участието на 
представители на българ-
ските общини и фирми е 
финансирано от Фонд за 
двустранни отношения 
BG04-00-02 по Програма 
BG04 "Енергийна ефек-
тивност и възобновяема 

енергия" на Финансови-
ят механизъм на Евро-
пейското икономическо 
пространство 2009-2014 
въз основа на подписан 
меморандум за разбира-
телство между Република 
България и Исландия, 
княжество Лихтенщайн и 
кралство Норвегия.

Събитието беше откри-
то от българската посла-

ничка в кралство Норве-
гия г-жа Румяна Митрева, 
която подкрепи желанието 
на българските участници 
за обмяна на опит и за-
силване на двустранните 
отношения между Репу-
блика България и страната 
домакин.

Участниците  имаха 
възможността да полу-
чат нови знания и да се 

запознаят с утвърдени 
практики и с постигна-
тите резултати в община 
Осло и водещи норвежки 
компании по отношение 
на енергийната ефектив-
ност и използването на 
възобновяеми енергийни 
източници; да се срещнат 
с потенциални партньори 
и да посетят т.нар. “Па-
сивни” къщи, които са 
енергийно независими. С 
пътуването до гр. Осло, 
Норвегия се поставиха 
основите на бъдещо пол-
зотворно сътрудничество 
и засилване на двустран-
ните отношения между 
Република България и 
Кралство Норвегия, която 
е страна членка на Евро-
пейското икономическо 
пространство.

18 îêòîìâðè – Åâðîïåéñêè äåí çà áîðáà ñ òðàôèêà íà õîðà

Äåöàòà òúðñÿò îòãîâîðè çà òðàôèêà íà õîðà
Какво представлява трафикът на хора 

и как да се предпазим, защо се разраства 
този вид престъпление, как да ограничим 
посегателството върху волята си, по как-
ви схеми работят трафикантите, кои са 
вай-честите им жертви…На всички тези 
въпроси получиха отговор децата от Цен-
търа за обществена подкрепа в Стралджа, 
които участваха в среща  по темата за 
трафика на хора.

Предложената от психолога Марияна 
Пенева презентация осигури максимална 
информация  на подрастващите, събуди 
любопитството им и прерасна в оживена  дискусия. Много полезни бяха напътствените думи 
на медиатора Благовеста Георгиева. Като извод участниците в срещата споделиха, че сега са 
много по-спокойни  и сигурни в себе си, защото познават явлението и знаят как да се предпазят.

Според световната статистика:
Трафикът на хора е най-големия незаконен пазар след този на наркотиците
Това е най-бързо развиващата се престъпна индустрия в света
Нейните приходи за 1 г. възлизат на 32 млрд. долара
Днес в света има 27 млн.роби
500 000 жени годишно са жертви на трафик в Западна Европа, 2/3 от тях – с цел проституция

Êìåò íà 18 óïðàâëÿâà 
Ñòðàëäæà çà åäèí äåí

Той е активен футболист, 
изявен лидер, носител на не 
малко награди от различни 
участия в турнири и конкурси, 
отличник в училище. Ивайло 
Русев, който получи дове-
рието на своите съученици 
от СУ “П. Яворов“ да бъде 
кмет на Община Стралджа 
за един ден.

В Деня на българската 
община проблемите на об-
щината бяха разисквани на 
разширена оперативка. Освен 
редовите участници- нач.- от-
дели, секретар, зам.-кметове в 
нея се включи и ученическия 
екип от СУ “П. Яворов“, който 
дублира длъжностите в този 

ден. Поздравявайки ги кметът 
на общината Атанас Киров 
изрази всеобщото желание 
всички млади приятели да  
завършат висше образование 
и да се върнат да работят 
в родния град.  Учениците 
слушаха внимателно всеки от 
участниците в оперативката 
и така на място се запознаха 
с основните задачи на всеки 
отдел и проблемите, които се 
решават в момента. С видимо 
любопитство приеха инфор-
мацията на г-н Киров за перс-
пективните задачи свързани 
с подготовка и реализация 
на проекти за  изграждане 
на нова спортна площадка 

с уреди и  спортна зала на 
стадиона. „Стъпка по стъпка 
в Стралджа се случват добри 
неща. Макар и с един бюджет 
от около 10 млн. лв. успяваме 
да променяме облика на града 
и селата. Желанието ни е   да 
направим нашият край едно 
малко по-добро място за жи-
веене.“, каза на финала г-н 
Киров пожелавайки на всички 
един успешен работен ден.

Веднага след това  г-н 
Киров предаде кметското 
управление на Ивайло Русев. 
Младежкият екип пое отго-
ворности и за всички остана-
ли звена и отдели. 

Пет часа по-късно  всички 
се събраха, за да направят рав-
носметката за деня. „За мен 
това беше един изключителен 
ден- интересен и ползотво-
рен. Видях професионализъм, 
отговорност и дисциплина 
в работата на г-жа Роска 
Стойкова. И, макар че съм се 
насочила към друга област, 
сериозно се замислих, защото 
тази работа ми хареса!“, спо-
дели Силвия Йорданова, която 
беше в ролята на секретар. 
Според зам.кметовете Васил 
Пламенов и Петър Райнов да 
си зам.кмет никак не е лес-
но. „Предизвикателството си 

заслужава и ако човек работи 
с желание  всеки постигнат 
успех  носи удовлетворение.“ 
Учениците определиха като  
особено важна работата в 
отделите „Финанси“, „Хума-
нитарни дейности“,“ИДОС“, 
„ТСУ“… Най-развълнуван се 
оказа  кметът Ивайло Русев, 
който открито сподели: “След 
този динамичен ден в каби-
нета на кмета се чувствам 
леко… уплашен от всичко 

онова, което видях, че трябва 
да свърши кметът. Имах голям 
интерес, имах и очаквания и 
представи за работата в мест-
ното управление, но всичко 
се оказа много по-различно 
и много отговорно!“ Общата 
любов към футбола обединява 
Ивайло и г-н Киров. „Но днес 
го видях в друга светлина и 
едва сега го разбирам добре!“, 
допълни Ивайло някак набър-
зо помъдрял. Младежкият 

екип заслужи поздравленията 
от г-н Киров. И благодарност-
ите за интереса към работата 
на общинска администрация 
и местното самоуправление. 
„Вярвам, че съвместните ни 
идеи ще продължат. И вие 
и ние сме бъдещето на този 
град, така че нека работим 
заедно!“, приключи разгово-
рът кметът, за да поднесе на 
всеки от учениците по един 
специален подарък.

По предложение на Петър 
Райнов, зам.кмет  от младеж-
кият екип при СУ“П.Яворов“, 
в празничната програма на  
Община Стралджа  по повод 8 
ноември, ще бъде включен во-
лейболен турнир. Петьо поема 
отговорността за организацията 
му, а общината ще финансира 
събитието. Така, освен фут-
болния турнир за най-малките,  
спортните прояви за Празника 
на Стралджа  се увеличават 
с още една, а любителите на 
волейбола в града ще могат да 
се наслаждават на уменията на 
ученици и ветерани.

Çàì.-êìåò  ñ ïðåäëîæåíèå 
çà ïðàçíèêà íà Ñòðàëäæà
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10 ã. ÷ëåíñòâî íà Áúëãàðèÿ â ÅÑ
Â îáùèíà Ñòðàëäæà ñòàðòèðàõà èíèöèàòèâèòå ñ ïîñâåùåíèå íà ãîäèøíèíàòà

ÌÎßÒÀ ÅÂÐÎÏÀ
Едно бъдеще и един шанс за нас, младите! – Никола 

Петров Йорданов, 11 а клас
Царство на мира, справедливостта, равенство, безко-

ристност, честност, прогрес и сбъднати мечти. – Андон 
Николаев Иванов, 11 а клас

Красива, интернационална, културна, проучена, 
историческа, малка, забележителна, гостоприемна, 
единна, иновативна, старинна.- Христина Христова 
Апостолова, 11 а клас

Люлка на цивилизации, майка на идеологии, обедине-
на, въпреки различията.- Силвия Йорданова Йорданова, 
11 а клас

Европейските държави са като малки деца, които 
често се карат, но винаги остават заедно! – Даниел 
Петров Йорданов, 11 а клас

Моята Европа е единство, любов, надежда, многоо-
бразие и разбирателство! – Тодор Николаев Николов, 
11 а клас

Моята Европа е твоята Европа – които и да сме, 
откъдето и да идваме, мечтаем за едно, заедно: за по – 
добро. – Мая Дичева Дичева, 11 а клас

Майка на надеждите, шанс за реализация, начало на 
нова кариера.- Илия Божидаров Нихорлиев, 11 а клас

За мен Европа е една голяма възможност! – Стилиян 
Красимиров Узунов, 11 а клас

Европа – древен континент, развита цивилизация, 
просперираща икономика. Начало на всичко ново.- Иса 
Али Мехмед, 11 а клас

Европа, в която се чува българския глас. – Николай 
Атанасов Атанасов, 12 клас

Ученици  от  Х,ХІ и ХІІ 
клас на СУ “П. Яворов“ 
Стралджа бяха  участни-
ците в първата проява, ор-
ганизирана в област Ямбол  
с посвещение на 10-та го-
дишнина от членството на 
България в ЕС и обсъждане 
приоритетите на Българ-
ското председателство на 
съвета на ЕС. Областната 
администрация, като осно-
вен посредник на идеите, 
си поставя за цел всяка от 
инициативите да стигне и 
до по-малките населени 
места и хората да станат 
съпричастни с това, което 
очаква страната ни.

В  удобната  база  на 
хижа „Инджови извори“, 

в красивата местност Вой-
нишки Бакаджик, Община 
Стралджа беше домакин на 
първата среща, а главните 
участници - младите хора, 
един от акцентите на пред-
седателството. След позд-
равителните думи на об-
ластния управител Димитър 
Иванов, който представи и 
екипа си , те бяха запознати  
както с приоритетите на 
Председателството, така и 
с постиженията в 10- го-
дишното ни членство в ЕС. 
Участниците посрещнаха с 
интерес предложението да  
представят свои есета на 
тема „Моята Европа“.Мно-
го от тях бяха заслужено 
адмирирани от г-н Иванов. 

В присъствието на пред-
ставители на общинското 
ръководство и класните 
ръководители.  Диана Ге-
оргиева – Великова и Тодор 
Атанасов, стралджанските 
възпитаници защитиха до-
стойно името на общината, 
на своето училище и при 
отговори на зададени въ-
проси за историята и струк-
турата  на ЕС. Момчетата 
и момичетата истински се 
забавляваха при подреж-
дането на пъзели, а при 
стрелбата с пистолет главен 
герои се оказа Верхат, който 
при максимални 10 точки 
постигна 9,6. 

Представените ключови 
послания на Българското 

председателство на Съвета 
на ЕС 2018г. бяха добре 
разбрани от аудиторията.  А 
дискусията на тема: „Създа-
ваме привлекателна среда 
за развитие на младите 
хора в малките населени 
места“ не само предиз-
вика участниците, които 
смело представиха своите 
виждания за бъдещето на 
района, но доказа, че целта 
на срещата е постигната. В 
крайна сметка областния 
управител г-н Иванов даде 
висока оценка на срещата, 
благодари на учениците 
и добави  сериозен при-
зив да продължават да се 
учат, да завършат висше 
образование и отново да се 

върнат в родния край, за да 
подпомагат развитието на-
пред. Срещата приключи с 
една огромна торта и много 
настроение.  

След добрия старт в Об-
щина Стралджа темите и 

разговорите за  членството 
ни в ЕС, за предстоящото 
Председателство на Съвета 
на ЕС ще продължат в об-
щините Болярово и Елхово 
и в поредица читалища в 
областта.

Ïî îáùèíñêè ïðîåêò â Ñòðàëäæà 

Íàçíà÷åíèÿ çà 22 ìëàäåæè
Община Стралджа реализира нов социален проект 

по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020г., приоритетна ос“ Подобряване 
достъпа до заетост и качеството на работните места“, 
инвестиционен приоритет „Устойчиво  интегриране 
на пазара  на труда на младите хора“, на обща стой-
ност 72 204 лв. Основната цел на проекта, чийто 
бенефициент е Агенцията по заетостта,  е включва-
нето на безработни младежи до 29 г. възраст, реги-
стрирани в дирекция „Бюро по труда“ , в заетост при 
работодателя - Община Стралджа чрез осигуряване 
на обучение и субсидия за продължителна заетост. 
Представителите на целевата група са 20 млади хора 
от Стралджа  и 2 от Воденичане ,  с  назначение   
„работник по озеленяването“-17 и петима – „под-
дръжка на паркова инфраструктура“. В изпълнение 
на програмата, която има продължителност 6 месеца,  
са осигурени 5-ма наставници, които ще подпомагат 
работата на младите хора. След обучението всеки 
от тях ще се яви на изпит пред лицензирана за това 
фирма и ще получи сертификат. 
Междувременно от 2 октомври  в общината старти-

ра  изпълнението и на програмата „Помощ при пен-
сиониране“. Единственият кандидат , който отговаря 
на условията , е жена от Каменец, която ще получи 
необходимата подкрепа  за преход от безработица 
към  пенсиониране. 

Êàíäèäàòñòâàéòå! 
Във Военно окръжие Ямбол приемат документи за кандидатстване за военна 

служба в Сухопътните войски на Република България. Във в.ф. 54100 Ямбол са 
обявени 15 длъжности, във в.ф. 28330 Смолян - 73 длъжности, във в.ф. Асеновград 
- 20 длъжности, във в.ф. 28610 - София- 20 длъжности, в гарнизони Благоевград и 
Враца - 60 длъжности. Необходимо е да отговаряте на следните изисквания за прием 
на военнослужещи: наличие на средно или по-високо образование, годен за военна 
служба, да не сте осъждан или следствен, да нямате образувано наказателно произ-
водство за умишлено престъпление от общ характер, да нямате друго гражданство 
освен българско, да покривате нормативите за физическа годност, определени с акт на 
министъра на отбраната, да сте психологично пригодни. За местата могат да канди-
датстват и граждани освободени от военна служба/кадрова/ отговарящи на следните 
условия:- да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание "уволнение", да не 
са по-възрастни от 41 г., да не са минали повече от 10 г. от уволнението. За справки и 
повече информация в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол, гр.Ямбол, 
ул."Търговска" 11, тел. 66 22 41 или 66 22 56. Търсете Петър Петров - 089 55 687.

По повод честването на 
114-та годишнина от рож-
дението на Джон Атанасов 
на 04 октомври 2017 г., в 
село Бояджик се проведе 
регионално състезание 
по информационни тех-
нологии „Джон Атанасов 
– бащата на компютъра”. 
Организатори на проява-
та са Община „Тунджа", 
Регионално управление 
на образованието – гр. 

Ямбол, НТС-гр. Ямбол, 
Кметство с. Бояджик, ос-
новно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий", с. Бо-
яджик, Народно читалище 
„Джон Атанасов-1928", с. 
Бояджик и общинско пред-
приятие „Спортни имоти", 
гр. Ямбол.
Надпреварата се прове-

де в два кръга, съгласно 
регламента. В първия кръг 
отборите представиха пре-

зентация на тема „Бълга-
рия през погледа на Джон 
Атанасов”. Във втория 
кръг учениците изготвиха 
колаж с програма по избор.
Отборът на СУ "П.К. 

Яворов" гр. Стралджа за 
пореден път се предста-
ви достойно и завоюва 
второ място. Браво на 
Александра Веселинова, 
Елиза Пидес и Ивайло 
Йорданов.

Ðåãèîíàëíî ñúñòåçàíèå ïî 
èíôîðìàöèîííè òåõíîëîãèè „Äæîí 
Àòàíàñîâ – áàùàòà íà êîìïþòúðà”
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ÁÅÆÀÍÑÊÈ ÍÅÂÎËÈ
/×óòî è ïðåæèâÿíî/ 

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ

продължение от бр. 10

ÁÀÙÀ ÌÈ
За живота си в с.Търново, Узункюприйска околия/ 

Турция/ баща ми разказваше повече от мама. Той 
бил съвсем малък когато баща му умира и попада 
под силното влияние на дядо си. Той го е водел със 
себе си навсякъде, поради което внукът му опознава 
хората от неговото обкръжение, научавал имената им 
и разни истории от техния живот, къде живеят, кои им 
са съседите, роднините и т.н. Аз не помня бежанци 
да се съберат по някакъв повод и разговорът им да 
премине без спомени за това какво е било в тяхното 
село. Баща ми винаги слушаше с интерес по-възраст-
ните, но и той допълваше разговора със свои спомени 
и лични впечатления. Най-много му се искаше да чуе 
нещо за баща си. Връстниците на баща му усещаха 
този негов болезнен интерес и му даваха, може би 
нарочно, хубава представа за него. „Ех, баща ти! Той 
беше усмихнат, шеговит, умен и работлив човек. Ра-
ботеше на ж.п. линията Одрин- Цариград. Беше там 
началник. Хората го уважаваха…и т.н.”

За баща си можеше само да слуша, а за дядо си 
говореше с гордост и любов. Дядо му имал пушка-
дулма. Като му хрумнело изведнъж казвал: „Яс оти 
не ида да си фата заек” И излизал на лов. Да зарежда 
пушката втори път не се е налагало. Бил много точен 
стрелец-нишанджия. Освен това бил и голям рибар. 
Р.Едрене имала много риба. Да си налови колкото 
си иска не било проблем. Веднъж пък хванал такава 
голяма риба,че за да я пренесат я качили на волска 
кола, която едва я побрала. Опашката й се влачела 
по земята. Минали покрай тяхната къща, но товарът 
свалили по нататък – в кръчмата, от където дядо му 
се върнал след три дни. 

Не мога да обвиня прадядо си в неприлично пове-
дение, защото ако е предоставил такава голяма риба 
на семейството си, какво ще я правят? Тогава не е 
имало хладилници и фризери, а рибата се вмирисва 
бързо. За да не се зяноса трябвало да я раздадат на 
съседи и роднини. Той, обаче, предпочел да я занесе  
в кръчмата, където вероятно са били събрани най-до-
брите му приятели, за да си устроят празничен гуляй. 

Дълго време приемах резервирано разказа на баща 
ми за този тридневен гуляй. Но когато чух стран-
джанската песен „ Севдинкольо, севдо, любе мое” 
започнах да мисля, че това е било нещо нормално за 
хората от онова време. Героят от песента съобщава 
на любимата си, че отива в кръчмата където може да 
стои цяла неделя.

Река Едрене е заемала важно място  в живота на 
моите предци от с.Търново. В нея те ловели риба, къ-
пели се и си поели добитъка. Случвало се е и някой да 
се удави в нея. В такива случаи викали и моя прадядо 
да извади удавника. Той издържал много дълго време 
под вода. Използвали са го като водолаз.

В лицето на своя дядо баща ми виждаше образец на 
смел, непокорен и честолюбив българин чиято памет 
не искаше да бъде с нещо опетнена.

След като сключих брак с моята съпруга бяхме 
устроили скромна  почерпка в дома на сестра ми в 
София.  Там един от моите близки приятели реши 
да бъде интересен и каза, че съм се бил отказал от 
фамилното си име – Александров- и съм приел фа-
милното име на съпругата си – Хаджиков. Всички 
се засмяха, а някой каза и „Браво!”, за да подкрепи 
шегата, но баща ми не можа да я разбере и едва не 
развали моабета.

Не вярвам!- с яд и болка промълви той. Побързах да 
му обясня, че моят приятел е зевзек и той се успокои, 
но продължи да обяснява защо не може да допусне 
такова срамно нещо.

 „Един турчин минал през нашето село Търново и 
както си бил на коня, влязал в кръчмата. Като го видели 
такъв наперен, добре облечен на охранен, хубав кон, 
хората се стъписали. Моят дядо , обаче,  грабнал стол 
и със силен удар го съборил на земята…“ Правнукът 
му , следователно, нямаше право да се срамува от своя 
корен.  Това становище той защити с още няколко 
примера  на безстрашно и дръзко поведение от страна 
на своя дядо. С такъв авторитетен  за него дядо баща 
ми избягал от Турция, когато е бил на осем години. 
Майка му по това време е била току що омъжена пов-
торно.  Тя избягала с близките на съпруга си и двете 

си дъщерички, едната от които е била с две години 
по-голяма от баща ми, а другата била по-малка от 
него. Синчето й останало при семейството на дядо 
му, което се установило в с. Веселиново, Ямболско, а 
те попаднали някъде в Чирпанския край.Дълго време 
не знаела нищо за детето си. Когато научила къде е, 
отишла да си го прибере, но то било привързано към 
дядо си и не желаело да се раздели с него. Започна-
ло да плаче от което дядо му и всички останали се 
разчувствали и помолили майка му да го остави при 
тях. Помнеше баща ми колко тъжна и разплакана си 
тръгнала тя и цял живот съжаляваше за болката, която 
й е причинил. След няколко месеца тя починала и той 
се чувстваше виновен за това.

Грижата за неговото отглеждане  и на двете му 
сестри поел дядо му Петко Александров Петков / 
Пенала/. Той имал още един син / с пет години по-
голям от баща ми и една дъщеря/. Съпруга не е имал. 
Бил вдовец.

В с.Веселиново, Ямболско те били приютени от 
една заможна жена, която била вдовица и нямала 
наследници. Да се ожени прадядо ми Петко за нея 
било идеалния вариант за разрешаване на тежките 
им неволи, но той не искал да го приеме, защото се 
надявал, че ще ги върнат отново в с.Търново и тогава 
„ Саа жена как ще се раздели със своят си имот и 
своето си село?”

По средата на второто десетилетие  на дваде-
сетия век водата на р.Тунджа, която минава край 
с.Веселиново била бистра и чиста. Имало е в нея и 
риба, и видри. Можел е прадядо ми да удовлетвори 
своята рибарска страст, но сърцето му теглело към 
с.Търново и минаващата край него р.Едрене. Животът 
на друго място му изглеждал пуст и непоносим.  А в 
с.Веселиново им се случило нещо, което още повече 
засилило  тази непоносимост. 

„Дядо, /казваше баща ми/, само една вечер не спа 
при овцете и половината изчезнаха. С помощта на наш 
далечен роднина / избягал от Турция много по-рано от 
нас/ успяха да ги намерят в кв.Каргона, Ямбол. Улу-
чили момента когато крадците са ги делели помежду 
си.  Като видяли дядо овцете започнали да блеят, а 
каргонлиите грабнали брадвите и се нахвърлили върху 
неканените гости. “ Ваш,та майка бежанска, да се 
махате от тука, ще ви избием!” крещели заканително 
те. При това положение за дядо нямало друг изход 
освен да потърси помощ от кмета на града.  Приел 
го кметът, изслушал го , но реагирал с голяма  доса-
да и нежелание да защити правата на изпадналите в 
беда хора.

Вие защо избягахте от Турция, бе? – ядосано по-
питал той

Ами вие оти додохте да ни освобождавате, бре?- 
още по-сърдито и ядосано  го попитал прадядо ми 
Петко, очаквайки, че кметът ще се ядоса и ще го 
изгони от кабинета си, но за негова изненада той като 
че ли  се засрамил от държанието си, позамислил се 
и им осигурил съдействие да си вземат овцете /Те 
били около 50 на брой/.

Мътни са били времената тогава. Кметът може би е 
имал основание да се страхува от наглостта и безсра-
мието на хората, чиято престъпна дейност е трябвало 
да пресече. А може би колебанието му се е дължало 
на  някаква обвързаност с тях?! Знае ли човек!

Моят прадядо почувствал отвращение към тази об-
ществена среда и решил да се премести в с.Брястово, 
Новозагорско, където живеел със семейството си 
неговия брат Димитър. Хората в това село се оказали 
състрадателни и отзивчиви към тях.  Дядо му бързо 
си намерил приятели при които отсядал на раздумка. 
Дъщерята и синът му намирали някаква  домашна 
или кърска работа, но за прехраната си те разчитали 
преди всичко на собствените им овце.

Семейното задължение на баща ми било да им 
бъде пастир.  Неговите връстници ходели на учили-
ще, а той опознавал Брястовското землище и търсел 
най-доброто място  за да напасе овцете както трябва. 
Недостигът на фураж трябвало да се компенсира с 
хубава паша.  Пастирът осъзнавал това и се стараел 
много. Трудно понасял студените и дъждовни дни, 
но не допускал овцете да останат гладни. Членовете 
на семейството му го приемали като важен фактор за 
изхранването им. Когато се прибирал в къщи мокър 
и премръзнал, му отстъпвали мястото край огъня, а 
сестрите му се заемали да сушат навущата и ямурлука 
му.  Сиромашката им съдба ги карала да се грижат един 

за друг и това ги сближавало много. Сред връстниците 
си в Брястово имал доста добри приятели.  Мъчно му 
било да се раздели с тях когато важни обстоятелства 
наложили това. 

Някъде около 19-20 г. пред дядо му Петко Алексан-
дров  се открива възможност да бъде оземлен в с.Павел 
, Свищовско. За там се насочили много семейства от 
с.Търново с някой от които имали роднински връзки. 
Насочило се и неговото семейство. През зимата са 
живели в някаква землянка, за която баща ми пазеше 
много добър спомен.  Въпреки суровата северняшка 
зима, в нея било много топло. 

Спомняше си баща ми и за много други интересни 
неща, но най-значим за бъдещото му развитие като 
личност беше споменът му за някой си  бай Иван,  с 
когото се засичат на кърския кладенец по обяд, където 
пладнували и поели овцете си. Добър и разговорлив 
човек бил този дядо Иван. Разпитвал и разговарял 
с баща ми по най-различни  въпроси и създавал 
впечатление на просветен човек. Съчувствал му, че 
е сирак и че не може да ходи на училище и осъждал 
обществения ред, който трябвало да се промени по 
подобие на този в Русия, където и за такива като баща 
ми се създавали условия за по-радостен и перспек-
тивен живот. 

Бавно, но все пак се уреждал въпроса за оземлява-
нето им в с.Павел. Определено било дворното място, 
където ще им се построи държавна къща. Предстояло 
да се определят и нивите и да влязат във владението 
им.  Но прадядо ми изведнъж заявил,  че „без брат-
чето си не мога” и върнал семейството си отново в 
с.Брястово, Новозагорско. Първата новина, която на-
учил там била, че брат му Димитър напуснал селото. 
Заминал бил към чирпанския край. Всички опити да 
научат нещо за него завършват неуспешно.  Двамата 
братя и семействата им не успели да се видят повече. 

Тежко започнал животът ни в с.Брястово, но скоро 
свикнали и нещата се развивали нормално до момента 
в който научили, че в Карнобат има голям чифлик, 
който щял да бъде отнет от собственика му и раздаден 
на безимотни бежанци. Преместили се те в Карнобат 
и зачакали да започне  поземлената реформа на пра-
вителството на Александър Стамболийски. Но нещата 
се бавели. Никой не знаел защо и докога. Изчерпало 
се търпението на моя прадядо  и решил да попита 
кмета до къде се е стигнало  с оземляването им.  Ще 
стане ли или не защото идва есен Трябва да се оре и 
сее, а те бездействали и т.н. 

Кмете, не заблуждавайте хората , а им кажете да 
си вървят , защото моят чифлик никой не може да го 
пипне!- казал мъжът когото моят прадядо заварил на 
раздумка при кмета на Карнобат. Прадядо ми Петко 
преценил, че няма смисъл да се чака повече „на празна 
ясла” и отново върнал семейството си в Брястово.

Баща ми бил вече доста голямо момче. Несигурният 
чергарски живот пораждал у него тревожни мисли.  
Дядо Ивановите внушения в с.Павел започнали да 
дават още по-осезаемо отражение върху неговия 
мироглед. Това било забелязано от онези жители на 
селото, които също не харесвали обществения ред в 
страната и считали, че трябва да се борят за промя-
ната му. Те привикали „бежанчето” в обкръжението 
си , а когато през 1923г. управлението на Алексан-
дър Стамболийски  е свалено чрез кървав преврат, 
заедно с него кипели от недоволство и гняв. Когато 
се обявява Септемврийското въстание без особена 
съпротива завземат селската власт и подготвят отряд 
, за да го изпратят на помощ  на въстаниците в Нова 
Загора. Наблюденията на Новозагорското поле от 
възвишенията на Брястово показвало, че то се кон-
тролира от многочислена  кавалерийска войска./”По 
цялото поле кръстосвала насам - натам.”, обясняваше 
образно  баща ми.

Водачът  на Септемврийското въстание в Старо- 
Загорски окръг Петко Енев снел бинокела от очите 
си  и се обърнал към доброволния отряд с думите:

Другари, въстанието е провалено! Само анархисти-
те от Ямбол да бяха въстанали , кавалерията нямаше 
да бъде тука!

След тази оценка хората решили да се приберат 
по домовете си  или да се оттеглят в планината до 
успокояване  на обстановката.  Оттеглил се и баща 
ми създавайки впечатление ,че  не се връщал в селото 
защото го интересуват само овцете и нищо друго на 
света.Всъщност от този момент той е ангажиран с 
изпълнението на много отговорна и опасна задача. 

следва
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С ентусиазъм и вяра, с 
енергия и  воля за доказва-
не на спортен дух, водени-
чанци създадоха своя нов 
футболен отбор, който вече 
има достойно място във  
„Б“ група на областното 
първенство. Във футбол-
ния клуб  са привлечени 

както по-млади , начина-
ещи футболисти, така и 
ветерани  от стария отбор 
на селото като Йордан 
Неделчев и Стоян Стоянов. 
Капитан на отбора е Милен 
Ангелов, кмет на селото. В 
първата  среща вълнението 
си каза думата и водени-

чанци загубиха. Във вто-
рата   отборът  реализира 
първата си победа срещу  
ФК - Каменец. Историята 
на тима продължи с нова 
загуба и  един достоен 
равен мач  срещу  отбора 
на Тенево, водач в групата. 
При много лоши  метеоро-

Âúçðàæäàíå íà ôóòáîëà

логични  условия  момчета-
та, водени от своя капитан,  
демонстрираха екипност 
и  добра координация  , 
доказаха, че не бива да 
бъдат пренебрегвани. Така 
ФК Воденичане вече  има 
своите точки в класира-
нето  и излиза на терена 
с по-голяма увереност в 
силите. „Победите тепърва 
предстоят!“, категоричен 
е капитанът, според който 
формирането на един си-
лен отбор преминава през 
различни етапи, важно е 
битките да каляват харак-
терите, да предизвикват  
желание  и оптимизъм.“  

Създаването на футбол-

ния отбор във Воденича-
не   е втората стъпка към 
постигането на една цел, 
чийто проводник е Милен 
Ангелов, кмет на Водени-
чане – развитие на спорта 
в малкото село, привлича-
не вниманието на децата 
и младежите, даване на 
пример как да се оползо-
творява свободното време. 
Първата беше ремонта на 
спортната база и възстано-
вяване на футболното иг-
рище – всичко извършено 
на дарителска основа  от 

местните младежи. Екипи-
те, с които тимът дебютира 
на терена , са  осигурени от 
кмета на общината Атанас 
Киров, който изцяло под-
крепя идеята и се радва на 
успехите на воденичанци. 
В процес на изработка са 
новите екипи, които  са 
финансово обезпечени  от 
дарителя Стефан Василев. 
Момчетата поднасят благо-
дарността си и към своята 
публика, която активно ги 
подкрепя и вярва в успе-
хите им.

Ñïîðòåí ôåíîìåí  
ïîäêðåïÿ Âîäåíè÷àíå
Легендата в свободната борба Валентин Йор-

данов  е добрият мотиватор за развитие на спорта 
в с.Воденичане. На 
среща с кмета Милен 
Ангелов, /проведена 
в комплекса  на Ди-
митър Божериков, 
президент на Сли-
венския клуб по бор-
ба,/ 7-кратният све-
товен , европейски  
и олимпийски шам-
пион изрази готов-
ността си да подпо-
мага реализирането 
на местните спортни 
идеи. Борбата е спор-
тът , който свързва в 
добро приятелство  
Милен Ангелов  и 
борецът на 20 век, който през последните 19 г. беше   
председател на българската федерация по борба и 
зам.председател на Българския олимпийски комитет.  
„Валентин Йорданов е  едно от най-големите имена в 
българския спорт и за Воденичане е чест да поддържаме 
връзки с него!“, счита кметът на селото който  е уверен, 
че точно от такива населени места понякога  се раждат 
големите спортисти. Стига да има кой да събуди интерес 
и желание за тренировки! 

Снимката на  Милен Ангелов  с Валентин Йорданов 
е на почетно място в кабинета на кмета във Воденичане.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Ñïîìåí çà ìèíàëîòî, ðàçìèñëè çà íàñòîÿùåòî
Искам да започна с една мал-

ка семейна история отпреди 100 
години. Истинска история на 
бежанци, на прокудени българи 
от Македония.

В началото на ХХ в. семей-
ството на моя дядо Димитър 
Огнянов  е принудено да напус-
не родното си село Тресонче, 
околия Галичник, Македония. 
Причината са многобройните 
нападения на разбойнически 
банди върху  българските села в 
тази част на Македония. Тежка е раздялата с родното място, но единстве-
ното спасение за семейството на дядо Димитър е България. Преминават 
границата и се установяват в покрайнините на тогавашното с.Стралджа. 
Есента била дъждовна, студена и кишава, а те – без дом, без земя, без 
надежда. Съдба на бежанци, на прокудени българи от Македония. 

Виждайки състоянието на това  окаяно семейство , един човек от 
Стралджа решава да ги подслони в своя двор.  Стефан Генов, Козаря, един 
истински българин с голямо сърце! Той им отстъпва своя пристройка , 
за да изкарат зимата. Подарява им вярата, че животът продължава. И че 
има бъдеще за тях…

Тази история ми разказаха моите родители. Предадоха ни и  уважението 
си, признателността си към своя спасител и неговото семейство. За да 
продължим ние до днес. 

Връщането към миналото ми даде повод и за други размишления. 
Преди няколко месеца група родолюбци от града решихме да създадем 
инициативен комитет за честване 140-годишнината от Освобождението 
на България. Идеята се прие с голямо желание. Запознахме се с проекта, 
една от задачите беше организиране на колопоход Стралджа-Лозенец-
Стралджа с идеята в него да се включат ученици, работещи, пенсионери. 
Потърсихме съдействието и на общината. Но някак  не ни  потръгна. На-
мериха се причини, а не би трябвало. Дори самото посвещение на  едно 
от най-великите събития в българската история е достатъчен мотиватор, 
за да се включим. До днес не проумявам  къде изчезна ентусиазмът ни, 
желанието да бъдем заедно в такива моменти, да доказваме родолюбието 
си, да даваме пример на по-младите. 

Две най-обикновени истории… Размислите оставям на всеки от вас.
ЙОРДАН ДАМЯНОВ, гр.Стралджа

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Уважаема редакция,
Искам чрез страниците на Вашия вестник да поднеса най – искрени 

благодарности към Община Стралджа и Общинското охранително звено, 
благодарение на които през последните две години  гроздовата ни реколта 
е непокътната, а ние се радваме на добри добиви и допълнителни постъ-
пления в домашния бюджет. Нашето семейство се занимава с производ-
ство на грозде от години, това е начина да си осигуряваме допълнителни 
средства. През предходните години изпитахме истинско разочарование, 
тъй като лозята ни бяха подложени на ограбване. Направените разходи се 
оказваха безцелни, за натрупаните нерви няма да говорим. Сега нещата 
се промениха коренно. Спокойни сме за продукцията, обработваме  и 
произвеждаме с очакване за добра реколта. Няма посегателства  върху 
коловете и телената конструкция, нещо, което преди също беше невъз-
можно да опазим. 

    Явно хората от общинската охрана си гледат добре работата , а най-
добрия атестат за това със сигурност е оценката на  собствениците. Нека 
и занапред да работят така отговорно, за да сме спокойни и сигурни в 
нашия град! И да знаят, че  всяко направено добро  се връща стократно! 

ВАЛЕНТИНА ДИМОВА, Стралджа 

20 äèâè ñâèíå çà 
íà÷àëî íà ëîâà â 
ñòðàëäæàíñêî
Ловците от 

Стралджанска-
та  ловно-ри-
барска органи-
зация са довол-
ни от старта на 
ловния сезон. 
Само в рамки-
те на първи-
те два дни  на 
мушката бяха 
х ва н ат и  2 0 
прасета. Меж-
ду най-късметлиите се оказаха  авджиите 
от Недялско , които обогатиха ловната 
си слава с нови  5 екземпляра. Четири  
глигана отстреляха ловците от Люлин, с 
по-два се записаха колегите им от Лозенец, 
Палаузово и Първенец.  Не бяха напразни 
излетите и на момчетата от Зимница, Ма-
леново, Иречеково, Войника, Правдино. 
Завърнаха се с по една дива свиня и с 
надежди следващия път да догонят и да 
изпреварят останалите.

Âðåìå çà ñïîìåíè, âðåìå çà ðàçìèñúë
Това е един от големите набори на Стралджа. Близо 

120 деца. И всички са ученици в тогавашното ОУ“Васил 
Коларов“. В четири паралелки по над 30 в клас. Между 
тях представители на българския етнос редом с други, 
жители на Стралджа и на съседните села Лозенец, Воде-
ничане, Атолово. До един успешно завършват основното 
си образование, а и средното. Голяма част продължават 
във висши учебни заведения, за да придобият знания и 
квалификация на уважавани лекари, учители, агрономи, 
артисти…, хора, отдали се на активна обществена работа.  
Всички с доказан принос за развитието на обществото. 

На връх  своята 55-годишнина  момчетата и момиче-
тата от набор 1962 се събраха в родния град  да се видят, 
да си припомнят детството и лудите младежки години, да 
споделят успехите си, надеждите и копнежите си. Защото 
приятелството изградено по онова време е съхранено 
живо и истинско. То изисква искреност, то носи белезите 
на топлина, радост и удоволствие от общуването.

На  срещата имаше всичко, което кара сърцето да тупти 
радостно. Вълнението сподели и Филип Дамянов, един 
от любимите учители на випуска. А снимката запечата 
красотата на момента. С обещание за нови срещи!

Ñðåùà íà ïðèÿòåëñòâîòî
Клуб „Дълго-

летие“ Стралджа 
беше домакин на 
поредната среща 
на приятелство-
то. Гостите, пен-
сионери от клуб 
„Съгласие“ Кар-
нобат“, са едни от 
тези, с които стралджанските пенсионери поддър-
жат  постоянна връзка с обмен на информация, 
гостувания, съвместни изяви. Групата, която този 
път  пристигна в Стралджа, пожела първо да раз-
гледа града, а домакини  в ролята на гид разказаха 
историята, представиха забележителностите, за 
да продължи срещата  с размяна на културна 
програма в клуба.  Стралджанската фолклорна 
група се изяви с прекрасните нашенски народни 
песни, карнобатлии отговориха със стари градски 
песни. Димка Халачева и Йордан Данев защи-
тиха таланта си с  индивидуални изпълнения . 
В надпяването се включи и оригиналния Георги 
Александров, не мина и без  хумористична сцен-
ка, която доказа артистичността на домакините. 
Съвпадението с празника на Св. Злата Мъглен-
ска предизвика отбелязване именните дни на 
председателката на клуб „Съгласие“ Карнобат  и 
още две достолепни дами от Стралджа. Между 
наздравиците със стралджанско и карнобатско се 
извиха по три реда хора, валсуваха посребрелите 
мъже и жени и се радваха, че такива срещи из-
пълват живота им с настроение и възможности 
за контакти.  
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Ï  Ð  Î  Ã  Ð  À  Ì  À

25 октомври – сряда
Представяне книгите на Жеко Дойчев – „ЕДИН от 

29-ти Ямболски пехотен полк“ и „с. Поляна – възход 
и залез“

Клуб на пенсионера – Стралджа,   14,00 ч.
26 октомври – четвъртък
Празник на с.Зимница- Димитровден
Празнична литургия в храм „Св.Димитър“
НЧ“Възраждане 1926г.“ с.Зимница, 19,00 ч. 
28 октомври - събота
Празник  на с. Лозенец
Площада на селото, 17,00 ч. 
Специален гост Ути Бъчваров, който ще приготви 

местен специалитет, ще свири оркестър „Преслав“ 
Ямбол

1-3 ноември
Волейболен турнир
СУ“П.Яворов“ – начало на срещите 18,00 ч.

1 ноември- сряда
Ден на народните будители
Изложба „Шевиците на Стралджа“ - Фоайето на 

Ритуалната зала – Стралджа, 11,00 ч.
„На чаша вино“ –тържествено отбелязване Деня на 

народните будители  – ресторант „РОЯЛ“ 11,30 ч. 
Тематична изложба „Миналото на моя град“ Исто-

рически музей – Стралджа

2 ноември – четвъртък
Футбол за най-малките – децата от ДГ
Стадиона в Стралджа, 16,30 ч.
3 ноември- петък
Детско парти за ЦСРИ и ЦОП
Клуб на пенсионера , 14,00 ч. 

4 ноември – събота 
Празник на традициите с.Джинот
НЧ“Изгрев 1958“ , 14,00 ч.
Празници в с.Богорово- 75 г. НЧ“Иван Вазов 1942“ 

и 105г. църква „Св.Архангел Михаил“
Църквата и кметството 
Празник в Иречеково- 90 г. читалище – 19,00ч.

5 ноември – неделя
Златна сватба
Клуб на пенсионера , 12,00 ч.

6 ноември- понеделник
Куклен театър за ПГ и ДГ и начален курс на УЗ
постановка „Телефон 112“-  в ДГ“М.Рубенова“ – 

10,00 ч. и  в ДГ“Здравец“ – 11,00ч.
постановка „Медената питка“ в ОУ – Стралджа – 

12,00 ч. и в СУ“П.Яворов“ 13,00 ч.
25 г. клуб „Дълголетие“
Клуб на пенсионера – Стралджа , 18,00 ч.

8 ноември
Архангеловден, Празник на Стралджа
Празнична литургия -  храм „Св.Архангел Михаил“, 

8,00 ч.
Поздрав за Стралджа – Духов оркестър Ямбол 
9,45 ч. пл.“Демокрация“
Ритуал за издигане знамената на РБългария, на Об-

щината и на ЕС, слово на кмета Атанас Киров 
Площад „Демокрация“ 10,00 ч.
Поднасяне венци на признателност на  загиналите за 

свободата на България стралджанци
Парк“Младост“, 10,30 ч.
тържествен концерт – народна композиция „Българ-

ска китка“
площад „Демокрация“, 11,15 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Наше мило родно място! Ти си 
ни гнездото, което винаги ни тегли, 
ти си коренът ни, който не можем 
да изоставим, ти си мястото, което 
обичаме горещо! Тези мисли вълну-
ваха жителите на най-малкото село в 
община Стралджа – Леярово,  които 
се събраха на годишната си среща 
пристигайки от различни краища 
на страната. Преди това кой когато 

На празник като на 
празник

Êaòî ðàçïúíàò 
àêîðäåîí å 
÷îâåøêàòà äóøà…
И дойде очаквания 

ден! С настроението, 
с поздравленията, пре-
гръдките, пожеланията 
„Живи и здрави да сме!“ 
Леярово прегърна всич-
ки, млади и стари, прис-
тигнали от къде ли не, 
усмихнати и щастливи, 
че са сред свои. Курбани 
за здраве подготвиха, 
разпънаха дълги трапези, 
тръгна музиката и душа-
та като запънат акордеон 
се отпусна широко. За-
играха обичаните хора 
и ръченици. До 70-го-
дишната баба се хвана 
5-годишната внучка, до 
побелелия дядо седна  
момчето, което получи 
първите си уроци по ро-
долюбие. 

Имаше право да се 
чувства горда и щаст-
лива Таня Господинова, 
кметски наместник на 
с.Леярово, основния ор-
ганизатор на този хубав 
празник. Топло и искре-
но тя поздрави всички 
гости, вдигна първата 
наздравица с пожелание 
срещите да продължават 
през годините.Кметът 
на общината Атанас Ки-
ров изпрати поздравите-
лен адрес към леяровци. 
„Искрено се радвам на 
колективизма, който вече 
втора година показвате и 
желанието, с което реа-
лизирате добрата идея! 
Благодаря ви за усили-
ята по съхранение на 
традициите.И за приме-
ра, който давате на децата 
и по-младите.Поклон 
пред ентусиазма,с който 
местни родолюбци пра-
вят добрини за селото.
Вярвам, че  той ще раз-
палва българщината, ще 
ни прави горди и силни. 
Леярово може да е за 
някой най-малкото селце 
в един далечен край, на 
за вас винаги ще бъде 
земният рай! Продължа-
вайте с този силен дух 
напред!Бъдете здрави, 
мъдри и добри!“, се казва 
в адреса.

може беше на село. Родо-
любци покосиха тревата 
за м.Манастира, за да се 
събират там роднини и 
приятели за летуване. Деца 
и възрастни се радваха на 
дивата природа, спомени 
оживяваха, легенди се раз-
казваха. Топло и уютно е за 
всички когато са в родното 
гнездо, когато  поседнат 
край огъня, пекат мръвки, 
вдигат наздравици и правят 
планове за есенната среща. 
Намери се кой да почисти 
и възстанови за нов живот 
старата чешма с красивото 
име „Дафинка“. И днес 
водата ведро ромоли. Мест-
ни по-млади жители пък 
грабнаха метли и лопати 
да почистят като за гости 
селото.

„Болен лежи Катил Ге-
орги в Солунските занда-
ни…“ , ех, каква песен е 
това и какви спомени буди! 
Винаги  се намира кой да 
я запее , и ще има кой да 
я пренесе през времето. 

Леяровци са жилави хора, 
те не се предават лесно. И 
на всяка среща обет дават 
– да не забравят родното, 
добрини да сторват за себе 
си и за децата си, които ще 
продължат традицията.


