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ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

Ул.”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.

ТЕЛ. 0893836303

Ул ”Хемус” 2
"ÌÅËÈ ÑÒ” ÅÎÎÄ Ñòðàëäæà""ÌÅËËËÈ ÑÒÒ” ÅÎÎÄÄÄÄ ÑÑòòòðððààëëëäääææææààà

ИЗГОДНА  ОФЕРТА!

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2  
 ï ð î ä à â à:

- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

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!

Бели гълъби и шарени ба-
лони полетяха във въздуха 
заедно с първите самос-

тоятелни крачки към живота на 
абитуриентите от випуск 2013 на 
СОУ ”П. Яворов” – Стралджа. В 
допълнение с много усмивки, кра-
сиви пожелания, горещи надежди  и 
увереност, че мечтите непременно 
се сбъдват.

Гости на празника в най-голямо-
то общинско училище за изпращане 
на зрелостниците бяха Митко Ан-
донов, кмет на общината и Мария 
Толева, зам.-кмет.  Тържеството 
започна с „Многое лета” за мла-
достта на града и поздравлението 
на директора Валентина Маринова, 
която  припомни на възпитаници-
те, че знанието сбъдва мечтите, 
знанието е пътеводната звезда в 
дебрите на живота, знанието дава 
самочувствието. „Гордейте се, 
че сте възпитаници на СОУ ”П. 
Яворов!”, добави тя пожелавайки 
успех в продължаване на образо-
ванието във ВУЗ или реализиране 
на трудовия пазар. Учениците, 
които са проявили най-сериозна 
активност в училище и допринесли 
за повишаване авторитета на СОУ 
”П. Яворов” получиха и награди. 

Áåëè ãúëúáè çà 
ùàñòëèâè àáèòóðèåíòè

С ръкопляскания бяха посрещнати 
отличията за Габриел Димитров, Га-
лина Георгиева, Красимира Тенева, 
Тихомир Живков, Димитър Коев, 
Георги Бакалов. С внимание беше 
изслушано и поздравлението на г-н 
Андонов, който  изрази увереността 
си, че представителите на набор 2013 

ще продължат пътя си напред в овла-
дяване на знанията и усъвършенст-
ване на уменията, за да се върнат и 
се реализират  отново в родния град. 
Всички абитуриенти  получиха албум 
като подарък от кмета. „Нашият свят 
днес отново се отразява в очите ни. 
12-те години в училище отлитнаха 

като 12 мига.  Благодарим на нашите 
учители, че ни дадоха криле за полет. 
Тръгваме с големи надежди и с една 

клетва: Ще се върнем отново в род-
ния град!”, отговориха от името на 
своите съученици  Галина и Краси.

Íîù íà ìóçåèòå â Ñòðàëäæà 
За поредна 

година Исто-
рически музей 
–  Стралджа 
ще се включи 
в инициатива-
та Европейска 
нощ на музеи-
те. Тази годи-
на тя ще съв-
падне с про-
веждането на 
традиционния 
народен събор 
"Мараш пее", 
чието откри-
ване ще стане същата вечер, 18 май, от 20 ч. на откритата сцена на площада 
в Стралджа, което предполага, че повече хора ще могат да се възползват от 
инициативата и да разгледат музея в града. Той ще бъде отворен за посети-
тели от 18,30 ч. до 24,00ч. на 18 май 2013 г. Входът е свободен. Заповядайте!
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Â Ñòðàëäæà îòíîâî äîâåðèå íà ñîöèàëèñòèòå

Ñ íàäåæäà çà íîâè 
è ïî-äîáðè äíè

Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ, êìåò íà îáùèíà Ñòðàëäæà:
 „Гласувам 

за това страна-
та ни да поеме 
по един нов и 
по-добър път, 
гласувам за до-
брото бъдеще на 
младите у нас, 
да има работа 
на всички, до-
бро препитание, 
спокойствие и 

сигурност в дните!”

Èâàí Èâàíîâ, çàì.êìåò è êàíäèäàò çà íàðîäåí 
ïðåäñòàâèòåë:

„ България може и трябва да има своето по-добро утре! Вярвам, 
че ще го постигнем!”

Ìàðèÿ Òîëåâà, çàì.êìåò íà îáùèíàòà:
„Моето желание е децата ни да останат да учат, да работят и жи-

веят в България, родителите ни да преживяват спокойно старините 
си, да има хляб  и работа за всички.”

Брой на избирателите в общината – 10 837, гласували – 6 220
За Коалиция за България – 48 % или 2 892 избиратели
За ГЕРБ  – 22,94% ,или  1379
За Атака  – 6,94% или 417
За РЗС  – 6,04% или 363
За ДПС  – 3,3% или 200
За ДСБ  – 1,5% или 90
/данните са от паралелното преброяване по протоколите на СИК  на 

една от политическите партии в общината/

В сравнение с изборите през 2009 г. /
общ брой на избирателите 11 477 /  сега 
БСП печели 10 % повече гласове, ГЕРБ 
губи  близо 5 % от гласовете си, за Атака 
гласуват двойно по-малко, ДПС запазва 
позициите си.

Няма изненада в резултатите от 
изборите в Стралджа. Защото социали-
стите отново имат своята преднина пред 
всички останали политически партии. 
Да, предварително всички поработиха 
добре. В Стралджа и по селата имаше 
срещи, разговори, обещания, раздаване 
на подаръци… Но в деня на истината  се 
случи това, което повечето прогнозираха 
успешно.  Около  48 %  от гласувалите 
потвърдиха  подкрепата си за Коалиция 
за България. На половина по-малко/че 
и повече/ са привържениците на ГЕРБ. 
Има известен  процент за ДПС и за 
Атака, които имат свои структури тук, 
имат привърженици и открито заявяват 
симпатиите си към тези политически 
формации.  Изненадващо свой дял от 
баницата получиха и представителите 
на РЗС. Но и това  си има своето обяс-
нение. При 50% активност в общината 
към 19ч., при регистрирана пасивност 
в ромските секции през целия ден, час 
преди приключване на изборния ден 
тумби от ромите се струпаха да гласу-
ват. И някой открито си признаваха, че 
най-сетне са получили очакваната миза 
за гласа и то тъкмо от една политическа 
сила която няма шансове да влезе в 
парламента. Не се знае какви пари са 
изхарчени в Стралджа и Зимница. Ясно 
е , че РЗС , СДС, ДБГ  въобще не влизат 
в парламента, както и  останалите десни 
партии, които откраднаха единични 
гласове в общината. 

      Най-шарена се оказва картината 
в най-голямото село на общината, където 
за пореден път своенравните зимничани 
подредиха своята изборна карта  пъстро-
пъстро. Последвалите коментари   не 

са  еуфорични.  Отсъства  очакването 
за решаване на големите и тежки про-
блеми на страната. Ако моделът у нас 
беше като управлението на местно ниво, 
ако на върха на държавата застане един 
човек, който обича страната и той намери 
подкрепата на мнозинството,  така както 
това се случва в Стралджа, то тогава бу-
рмите на машината може да се завъртят и 
заседналата в тиня кола на държавата  да 
тръгне. Така поне казват местните хора.

       В Стралджа не се чуват самооб-
винения, че „не сме народ…”  и други 
от този сорт, мъдростта се проявява 
в настойчиво желание новия ден  да 
бъде по-добър от предишния. Да, вече 
е ясно, че 31 ямболски многомандатен 

район ще има двама депутати от Коали-
ция за България – социологът Атанас 
Мерджанов и интелектуалеца Николай 
Петев, и двама от ГЕРБ – треньора Иван 
Чолаков и бившия областен управител 
Димитър Иванов. От тях зависи дали 
ще покажат загриженост за бъдещето 
на областта или просто  ще се отдадат 
на удоволствието да ползват благинки-
те на депутатството. Избирателите ще 
гледат, ще преценяват, ще коментират. 
И ще чакат новите избори. А те са още 
следващата  година. Всъщност тази 
несигурност в дните, това ужасяващо 
безпаричие, липса на работа, липса на 
перспектива, липса на добри решения 
за добро бъдеще  не дават покой нито 
в дните , нито в нощите на българина. 
Лошо е да изпаднеш в „състояние на ис-
терично безразличие”, както сполучливо 
го определи моята талантлива колежка 
Веселина Седларска!

Та, в този ред на мисли,   знае ли 
някой дали няма да се наложи отново 
да се редим край урните само  след 
броени месеци?

Общинската собственост в об-
щина Стралджа се управлява от 
общината съгласно разпоредбите 
на законодателството, по пред-
назначение и с грижата на добър 
стопанин. Това бе потвърдено в 
отчета  на кмета Митко Андонов 
пред ОбС, в която той представя 
състоянието и резултатите от 
управлението й  за изминалата 
2012г.

На основание Решение на 
ОбС общината е провела търг за 
продажби на земеделски земи в 
землищата на селата Иречеково, 
зимница, Лозенец и Палаузово, 
като само в Иречеково  интересът 
на земеделските производители 
вдига обявената начална цена 
от 380 лв/дка до 447 лв/дка. Об-
щите приходи от продажбата на 
земя само в землището на това 
село достигат 282 157 лв., 30 % 
от които са вложени в основен 
ремонт на читалищната сграда. 
В зимница печалбата достига 

Äîáðè ïðàêòèêè çà óïðàâëåíèå íà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò
20 792 лв., а достигната средна 
цена е 559 лв. В Лозенец тя е 
435 лв. а  в Палаузово – 452 лв. 
Във Воденичане  при извършена 
продажба  с обявена първоначал-
на цена  на „Бивша мандра” 13 
300 лв.  достигнатата е 14 800 лв.

В края на годината в община-
та действат общо 207 договори  
от които 34- за отдадени под 
наем общински язовири, 6 – за 
концесии на язовири, 10- за жи-
лища под наем, 99- за общинска 
земеделска земя под наем, 58- за 
отдадени под наем общински 
помещения.  Приходите от на-
еми възлизат на 179 795 лв. като 
най-голям е дела на наема от 
земеделските земи. Тези суми 
бележат ръст през периода което 
се дължи на предприетите от об-
щината действия за издирване на 
незаконно завладяни общински 
земеделски земи, сключване на 
договори за наем за тях и събира-
не на дължимите наеми. Голямо 
е значението и на ежемесечния 
контрол на постъпленията, за-
веждане на съдебни дела към не-
коректните наематели. Констати-
рани са неправомерно разораване 
на общински пасища, мери във 
Воденичане, Зимница, Войника 
и работата по преустановяване 
на тази практика продължава. 

   Отчетените приходи от кон-
цесии са в размер на 106 хил.лв., 
което в сравнение с предходна-
та година е в повече с 57 хил.
лв.Общо приходите в общината 
от общинска собственост през 
годината са  759 280 лв. , което е 
с 416 хил.лв. в повече от 2011 г.

   Продължава стопанисването  
на 20 хил. дка общински горски 
територии. Общината насочва 
усилията си към изготвяне на 
проекти, които да осигуряват 
залесяване на терени и изграж-
дане на противопожарни кули в 
горските територии на Страл-
джа и Войника. Поддържа се и 

Ремонтът на читалищната сграда 
в Иречеково, който се извършва , ще 
даде възможност за обогатяване и раз-
нообразяване на културно-просветната 
и информационна читалищна дейност, 
категорични са от настоятелството. 
Сградата, която е разположена на 
повече от 600 кв.м. ще бъде напълно 
възстановена, предвидено е освежава-
не и на библиотеката, която разполага 
с над 6 хил.тома литература. Наличи-
ето на компютърна и размножителна 
техника- компютър, ксерокс, факс, 
принтер , наличието на интернет при-
влича по-младите, които правят своите 
контакти с цял свят. Паралелно с тези 
нови услуги читалището развива и 
поддържа традициите. Всеки народен 
празник се отбелязва  с възстановя-
ване на местните обичаи. Добри са 
примерите с отпразнуване на Бабин-

ден, Първи март, Осми март, коледни 
тържества и др. При повишен интерес 
преминаха Кукерските игри, в които се 
включиха не малко младежи и деца. 
Раздадени бяха награди за най-бога-
тите и интересни костюми и маски. 
Групата успешно се представи и на 
Общинския кукерски празник. Свой 
успех постигна певческата група, коя-
то се представи в Конкурса-надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова”. 
Добро впечатление направи  участието 
на самодейци в ревюто на народни 
костюми на народния събор „Мараш 
пее”. По повод празника на общината 
в Иречеково се поддържа и традицията 
за организиране на народни борби. 
Поддържайки интерес към спорта  в 
читалището има зала за тенис на маса, 
а посещението от много млади хора 
доказва, че това е правилно решение.  

Êîìïþòðè îáîãàòÿâàò 
÷èòàëèùå - Èðå÷åêîâî

добрата практика с решение на 
ОбС да се предоставят за полз-
ване общински пасища и мери 

като за 2012 г. са предоставени  
на животновъдите от общината 
общо 15 хил. дка.

Àâòîáóñ äî Ïðàâäèíî - è â ÷åòâúðòúê
По искане на жителите на село Правдино и с активната намеса кмета на 

общината Митко Андонов и зам.-кмета на община Стралджа Иван Георгиев, 
Областната транспортна комисия утвърди промяна в маршрутното разписание 
по линия Ямбол – Иречеково – Правдино. На заседанието присъстваха и част 
от жителите на село Правдино. „Това бе голям проблем за нас, които живеем 
в Правдино”, казаха дошлите от стралджанското село.

По съществуващата транспортна схема за осъществяване на обществен 
транспорт автобусната линия Ямбол-Иречеково-Правдино се осъществяваше 
само в събота и неделя. След среща с жителите на село Правдино, след изиска-
ни информация и становище от компетентните институции и общините, които 
касае промяната, областният управител свика Областна транспортна комисия, 
която направи необходимите промени. Автобусната линия, която обслужва 
селата Правдино и  Иречеково, и ги свързва с областния град, ще върви и в 
посочения от жителите на селото ден – четвъртък.  

На заседанието присъстваха представители на общините Ямбол, Стралджа 
и „Тунджа”, Областен отдел КД-ДАИ, Областно пътно управление и др.
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
             съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

май - 2013 година                          
Бр. 2- година ІІ

ОУ „Св.Св.Кирил и 
Методий”
Гр. Стралджа
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Åäèíàäåñåòè ìàé, íàøèÿò ïàòðîíåí ïðàçíèê!
През Възраждането 11 май се утвърждава като важен ден от празничната система на българите – Ден за почит на светите 

братя Кирил и Методий. Още в ранното средновековие 11 май е определен за ден в памет на славянските първоучители, защото 
тяхното дело ги обединява в едно и те са равни по достойнство. Първите известни свидетелства за честването на празника са 
открити в арменска летопис от 1813г., където се споменава за честване на светите братя на 22 май 1803г. в Шумен. За първи път 
на 11 май 1851г. в епархийското училище „Св.св.Кирил и Методий“ в град Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира 
празник на Кирил и Методий – създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров – това е общият 
църковен празник на двамата светии. Славянските първоучители, братята Кирил и Методий, са канонизирани като светци от 
Българската православна църква. Считани са за равноапостоли. Обявени са от папата за покровители на Европа. Православната 
църква ги тачи като едни от светите Седмочисленици.

На този ден  освен да празнуваме заедно  и  отдаваме своята почит и благодарност на отминалите поколения.

×åñòèò ïðàçíèê, ñêúïè ó÷èòåëè!

Късах за моя учител цветя -
здравец, лале, минзухари.
Сам се катерех по диви места
и по чукари.
 
Носех цветята на другия ден -
пъстри букети.
Стисках ги радостен,
тих и смутен
все до сърцето.
 
Моят учител - усмихнат и благ
казваше с радост:
- Колко цветя си донесъл ти пак!
Цяла грамада!

 
Ти ми дъхтиш на гора, на роса
с тия букети!
Сякаш и ти с твойта руса коса
станал си цвете!
 
Колко щастлив и доволен аз бях!
С весела песен
хуквах навън и букети берях -
пролет и есен!
 
Тесен бе целият кър разцъфтял!
Малко ми бяха цветята!
Аз за учителя свой бих обрал
всички цветя по земята!

Öâåòÿ çà ó÷èòåëÿ 

Äåöàòà ñà ñìèñúëúò íà íàøèÿ 
æèâîò è  íàøåòî áúäåùå.Âàæåí 

ìîìåíò å òÿõíîòî ïðàâèëíî 
âúçïèòàíèå çà ôîðìèðàíåòî èì 

êàòî ëè÷íîñòè è õîðà

Учениците от клуб „Млад журналист” проведоха кратка среща разговор със секретаря на МКБППМН в гр.Стралджа. Това, което научиха беше много интересно и 
полезно за тях. Разговорът беше увлекателен и приятен. Осъзнаха, че от малки трябва да носят отговорност за своите постъпки и действия.

- Добър ден ! Ние сме ученици от 
клуб „Млад журналист”. Може ли да 
Ви зададем няколко въпроса?

- Добър ден! Радвам се да ви отго-
воря на въпросите.

- Ще ни разкажете ли нещо за 
себе си? Къде работите?

- Казвам се Йорданка Апостолова. В  
момента работя към Община Стралджа 
като секретар на МКБППМН. Трудо-
вата си кариера започнах във вестник 
«Стралджанска трибуна» предшест-
веник на днешния «Стралджански 
вести». По-голямата част от трудовата 
ми дейност е преминала в училищата 
–ОУ «Св.Св.Кирил и Методий» , в СОУ 
«П.К.Яворов», в ТВУ  и СПИ.

- Значи и преди това сте работили 
с деца?

- Да работила съм с деца.
- С какво точно се занимава МК-

БППМН?
- Местната комисия се занимава 

с противообществените прояви на 
учениците .Ученици, които нарушават 
Правилника в училище, дисциплината, 
имат грубо отношение към учители 
и ученици, извън училище правят 
кражби по домове и др..На нашите 
заседания присъстват представители 

от различни ин-
ституции –МВР, 
Агенция за за-
крила на детето, 
психолог, учи-
тели, обществе-
ни застъпници 
и други.Нашата 
среща  е  като 
«малък съд» , 
на които при-
състват детето 
и неговите ро-
дители, и оста-

налите членове на 
комисията.Срещите 
с тях могат да се 
провеждат дори ня-
колко пъти.

- Как мислите 
защо противооб-
ществените проя-
ви на деца и учени-
ци зачестяват все 
повече? Броят на 
момичетата или 
на момчетата е 
по-голям?

- Средата,  в коя-
то живеят децата 

предполага да извършнат такива про-
яви.По-голям е броят на момчетата.
Те правят кражби по домовете или от 
магазини и често влизат в конфликти 
стигащи да  побой.

Възрастта е такава, вие сте буйни  и 
животът ви протича бързо и  неусетно. 
Лесно се поддавате на необмислени 
предложения.

- До каква степен вината е на 
нашите родители?

-Родителите са хората, които от-
говарят за вас.Те ви дават основата 
на възпитанието.От вашите домове 
тръгва формирането ви като характер и 
личност.Често те не могат да провеж-
дат качествен контрол върху вашите 
действия и така не знаят какво може да 
направите и къде ще отидете.Трябва да 
знаят и познават всички ваши приятели 

и познати, с които се виждате и играете.
Могат да преценят дали те са подходя-
щи за вас и как се отразява това върху 
вашето поведение и психика.

- Какви са най-честите противо-
обществени прояви на учениците в 
Стралджа?

-Най-често са кражбите, отсъствията 
от училище и побоища.

- С какво точно помагате на та-
кива деца?

- Нашата помощ се състой в това да 
направим превенция на противообщест-
вените прояви.Да ограничим срещите 
на детето и общуването с хората, които 
му влияят отрицателно.Да избегнем 
негативната  средата, в която живее.

- Най-трудният и сложен случай, 
който сте разглеждали?

- Най-трудният случай беше с едно 
момиче от нашия край, което беше 
въвлечено в проституция. На заседание-
то на нашата комисия 
момичето се разкая за 
глупавата си и лекомис-
лена постъпка. Нашето 
решение на комисията 
беше преместване на 
детето в друго училище, 
далече от тази среда и 
промяна на начина на 
живот.Сега вече моми-
чета е пораснало и ра-
боти.Това е най-тежкото 
решение, защото детето 
трябва да свикне с нови 

хора, нов режим и начин на живот, 
нова среда. Тежка и трудна е раздялата 
с родителите. Децата често не мислят, 
когато правят нещо, последиците идват 
в последствие. Хубаво би било да не 
случва на никого това, което преживя 
това момиче.

- Как се чувствате вие след един 
труден работен ден?

- След труден работен ден се чувст-
вам уморена и отпаднала.Всеки, които 
работи с деца се чувства така.При нас 
често пъти се решава съдбата на детето.

- Благодарим Ви за интервюто.
Пожелаваме Ви приятен ден.

- Приятен ден и на вас.Беше ми при-
ятно поговорим с вас и ще  се радвам да 
се срещнем отново и срещите да  бъдат 
такива , а при нас в комисията.

Интервюто взе:Зина Георгиева и 
Ива Донкова

Фотография:Георги Илиев

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
             съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

В този брой ще запознаем читатели-
те с хора, които работят допълнително 
с деца и техните грижи са различни 
от тези на учителите.Такива са про-
фесиите на логопед, трудотерапевт 
и психолог.В Стралджа те работят в 
Центъра за рехабилитация и социална 
интеграция.Ето какво научихме от тях:

Кремена Кенарова-Димитрова-
логопед.

Какво е логопед? –специалист, 
който се занимава с корекцията на 
нарушенията на звуковете на устната 
реч, нарушенията при правописа, че-
тенето, писането и способнос-
тта за създаване на всякакъв 
вид математически опера-
ции. Логопедичната работа е 
предимно с деца на възраст 
от около-3,5-4 години, дори 
работим с възрастни хора, 
които са прекарали инсулт 
и други тежки заболявания. 
Обседването започва ежегод-
но от ранна детска възраст в 
детската градина. Формира-
нето на занятието в групите 
става преди обяд.След обяд 
срещите са с учениците тук в центъра. 
Екипни среще правим с родителите и 
колектива –логопед, трудотерапевт и 
психолог.

Домашни посещения правим при 
тежките случаи и възрастни непод-
вижни хора.

Голямата група от децата при нас 
са с поломолфна дислалия-това е 
нарушение, свързано със звукопроиз-
носителната страна на речта. Децата 
с дислалия имат нормален слух. Имот 
достатъчен запас от думи, правилно 
прострояват изреченията си, съгласуват 
по род, число и време думите в тух, 
но имат направилно прозиношение на 
някои звукове (от една или няколко 

Íàøàòà ðàáîòàòà å íåîáõîäèìà è ïîëåçíà, à çà äåöàòà å ïðèÿòíà è óâëåêàòåëíà

различни групи). Дислалията е едно 
от най-често срещаните нарушения 
на речта. Според статистиката тя се 
среща про 25-30% от децата в преду-
чилищната възраст (5-7 год.); 17-20% 
при деца от начална училищна възраст 
(І –ІІІ клас) и под 1% при ученици в 
горан училищна степен. 

Другата група от деца са с проблем 
на заекване- Заекването е говорен де-
фект, който представлява нарушение 
на темпоритмичната организация на 
речта, възникващо обикновено към 
3-5-годишна възраст. При него плав-
ността на речта се нарушава от нево-
леви повторения и/или удължавания 
на звукове, срички, думи или фрази, а 

също и от неволеви паузи или прину-
дителни прекъсвания. Причините за 
появата на заекване остават неясни. 
Последните научни изследвания сочат, 
че има неврологична предразположе-
ност за появата на заекване, но редица 
социални фактори влияят върху акти-

вирането му.
Децата идват при нас с желание.

Занятието винаги се провежда под 
игрова форма и завършва с релаксация.

Стоянка Георгиева-трудотера-
певт:

Какво е ТРУДОТЕРАПИЯТА 
-  целта на трудотерапията, която се  
прилагана чрез прилагане  на различни 
форми на трудова дейност, да бъде под-
помогнато цялостното възстановяване 
и развитие на организма.

Трудотерапията подобрява физи-
ческото и емоционално състояние 
на децата с увреждания. Повлиява 
успешното протичане на корекцион-

но-възстановителния и възпитателен 
процес, благоприятства за положител-
но развитие в емоционално-волевата 
сфера, подобрява тактилните усеща-
ния, цветовия гнозис, концентрация и 
задържане на вниманието. Всичко това, 
води до формиране на елементарни 
практически и битови умения, които 
са вид подготовка за бъдещо вграждане 
в общността.

Тук развиваме креативните уме-
ния- умения на таланта у деца с цел 
успокояване и работа в група и  со-
циализация. Изграждане на сръчност, 
съсредоточеност и свободна изява.

Материалите, с които работим са 
природни, изработваме сувенири, 
картички с благотворителна цел. Ин-
тересна и приятна е работата с децата.

Психолог - Психологията (от гръц-
ки: ψυχή — душа, дух, пеперуда, 
λόγος — наука) е научна дисциплина, 
изучаваща умствените процеси и по-
ведението на хора или животни, като 
често прилага научния метод при ла-
бораторни изследвания. Психологията 
обхваща също прилагането на това 
знание в различни сфери, включител-
но проблеми от ежедневния живот и 
лечение на психически заболявания.

Тази длъжност се заема от госпожа 
Цветелина Тончева , която е и учител в 
нашето училище.Разговорите с нея са 
приятни, отпускащи и разтоварващи.

Поклон пред тези хора и тяхната 
всеотдайна работа!

Бихме ли си представим живота 
без тези хора? 

Това са нещата, които ние видяхме 
направени от децата.Материалите , 
с които се работи са природни и си 
изработват сувенири, картички пред-
назначени за благотворителна цел. 

Георги Илиев
Латинка Еленова

Групата по проект „Успех” –„Да преоткрием чудесата на 
България” с ръководител госпожа Веляна Атанасова-направи 
своята втора представителна изява.Учениците представиха 
кратка презентация  „Това е България” ,имаха задачи да 
открият и залепят правилно имената на български съкро-
вища с техните правилни наименования, да направят пъзел 
и да познаят кое е то, в игрословицата да намерят имената 
на  пещерите, българските скални чудеса да свържат с 
правилните наименования .Децата показаха ,че в клуба са 
получили много полезна информация и знания.Преокри-
ването на чудесата в България носи любов към родината и 

„Îïîçíàé ðîäèíàòà, çà äà ÿ îáèêíåø”

неоценимо богатство.Пътуването беше виртуално 
и вълшебно.Препоръчваме на всички да направят 
такова пътешествие-„Опознай родината, за да я 
обикнеш”! Опознаването на родината възпитава 
родолюбие , изграждане на естетични навици, 
ценене и опазване на  природните и културните 
забележителности.

Николай Петров
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×èñò âúçäóõ è ÷èñòà ïðèðîäà = çäðàâå è äúëãîëåòèå 
Групата по проект „Успех” 

–„Млад еколог” с ръководи-
тел Пенка Георгиева направи 
втората си представителна 
изява като се включиха в 
инициативата „Да почистим 
България за един ден”.Учени-
ците старателно и отговорно 
почистиха всички тревни 
площи в двора на училището.
Оказа се, че боклуците бяха 
по-малко от миналата година.
Дадоха обещание да пазят 
околната среда чиста. Гражда-
ни минаваха край училището 
и ги поздравяваха за изрядна-
та работа. Радваха се, че след 
тях вече няма хартийки, няма 
пластмасови отпадъци, няма 
изсъхнали клонки. Всичко 
светна от чистота. Останаха 
изключително доволни от 
добре свършената работа. 
Приятно е да виждаме  ре-
зултатите от труда си  и често 
трябва да провеждаме такива 
мероприятия.

Текст:Георги Иванов
Ива Донкова 

Ó÷àñòèå â „Áàáà ó÷è âíó÷å”
Учениците от групите „Традиции-

те –път към толерантност и активна 
гражданска позиция” с ръководител 
Цветелина Тончева  и „Искам да 
успея”с ръководител Таня Стоянова 
към проект „Успех” взеха участие  
в общинското великденско  състе-
занието „Баба учи внуче” , което се 
организира за поредна година от клуб 
„Надежда” в Стралджа.На него се съ-
браха много деца, учители, родители 
и баби. Възрастните показаха  на мал-
ките  различни и  интересни начини 
за боядисване на яйца. Стимулът  и 
амбицията на нашите ученици беше 
голям.  Яйцата и   великденската 
украса  и великденските изненади 
бяха прекрасно подредени и грабнаха 
погледите на всички зрители.

Празникът беше уважен лично от 
кмета на общината Митко Андонов, 
под чийто патронаж се провежда. Той 
не само сърдечно поздрави организа-
торите и всички участници, но веднага 
се включи в кампанията за благотво-
рителност.Още там нещата тяхните 
неща бяха продадени и учениците се 
върнаха доволни и удовлетворени от 
участието си.Пожелаха да се включат 
пак при следващата такава изява.

Текст:Георги Иванов
Ива Донкова

Фотография:Латинка Еленкова
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”

   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
             съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Ñ âíèìàíèå êúì íàøèòå òàëàíòëèâè  ñúó÷åíèöè
Пролетно настроение и жела-

ние за доказване на отношение 
към красотата демонстрираха 
учениците от ОУ"Св.св.Кирил 
и Методий" Стралджа, които 
създадоха своето мечтано "Сту-
дио за красота". Участниците в 
СИП"Фолклор на етносите" с 
ръководители Цветелина Тонче-
ва и Димка Шидерска показаха 
своята  сръчност и фантазия , 
проявиха себе си, уменията си 
и своя талант   на  съученици и 
учители. Състезанието  преми-
на  в три раздела -за най-добра 
прическа, най-сполучлив грим и 
най-красив маникюр. За кратко 
време, през което бяха бъде-
щи фризьори, маникюристи и 
гримьори, показаха на какво са 
способни. Журито беше  много  
затруднено  и отличаването на 
най-добрите беше трудно.Наблю-
давайки труда на всички експерта 
Илияна Лазарова, педагог и 
дипломиран стилист, потвърди, 
че всички имат заложени способ-
ности и могат да се посветят на 
тази професия. Директорът Дора 
Найденова поздрави талантливи-
те момичета и момчета и връчи 
на всички грамоти и награди.С 
това те показаха, че винаги и 
навсякъде трябва да се грижим 
за нашия външен вид.

Текст:Ива Донкова
Фотография:Елена Катева

Áåëîãðàä÷èøêèòå ñêàëè
Белоградчишките скали са уни-

кални скални образувания, разпо-
ложени в западния Предбалкан и 
обхващат район, дълъг 30 км. и 
широк 15 км. Този възхитителен 
природен феномен е изваян от 
стичащата се дъждовна вода и 
ветровете в продължение на 200 
милиона години, превръщайки 
безформения камък в скулптури 
наподобяващи митични съще-
ства, човешки силуети, животни 
и птици.

 
"Магурата" е едно от чудесата 

на българската природа. Образу-
ването й е започнало преди около 
15 милиона години.

Тя е една от най-големите пе-
щери в България и представлява 
обширен подземен лабиринт 
(общата дължина на откритите 
досега галерии е около 2500 
м). Образуванията в Магурата 
са впечатляващи - сталактити, 
сталагмити, сталактони, синтро-
ви джобчета, пещерни бисери, 
"пещерно мляко" (мека варовита 

 

Рожден ден!.
Учителката:
- На колко години стана на миналия 

ти рожден ден?
Ученик:
- На седем.
Учителката:
- А на колко ще бъдеш на следващия 

ти рожден ден?
Ученик:
- На девет!
Учителката:
- Седни си! Двойка за грешен от-

говор!
Ученик:
- Голяма работа! Днес ми е рож-

дения ден!
След посещение на музей
След посещение на музей, учител-

ката пита учениците:
- Кой ще каже какво най-много му 

е харесало в музея?
Иванчо вдига ръка.
- Кажи, Иванчо.
- Ами, най-много ми хареса, как 

Марийка се изтъркули по стълбите.

Чаша топло мляко и закуска
След като стартира програмата 

"Чаша топло мляко и закуска” за 
учениците от първи до четвърти 
клас, в ход е подготовка и "Биричка с 
картофки" за учениците от пети до 
осми клас, и "Ракийка със салатка" за 
учениците от девети до дванадесети 
клас.
Раздават бележниците
.
В училище раздават бележниците. 

Гошо се прибира.
- Мамо, нали знаеш колко обичам 

госпожата.
- Да! И какво?
- Ами за това ще остана още една 

година в нейния клас.

Учителката пита.
Учителката по химия пита:
- Тони, какъв цвят е разтворът, 

който получи?
- Червен.
- Правилно, седни. Шест!
- А твоят?
- Оранжев.
- Четворка, седни.
- А твоят с какъв цвят е?
- Черен.
- Двойка. Клас, залегни!!!

колоидна маса, която по-късно се 
втвърдява).

Някои от тях поразяват както с 
красотата си, така и с размерите 
си. "Големият сталактон" има 
височина над 20 м и диаметър 
на основата 4 м, а "Падналият 
бор" е най-големият сталагмит в 
изследваните български пещери 
с дължина над 11 м и диаметър в 
основата около 6 м. В пещерата 
се намират уникални рисувани 
скални изображения, датиращи 
от IX-XIII век преди Христа. Из-
образяват култови и ловни сцени, 
танцуващи женски и мъжки фигу-
ри, двуглаво женско изображение, 
ловци, животни, звезди, оръдия на 
труда, растения.

Êðåïîñòòà „Áàáà Âèäà”

"Баба Вида" е единственият из-
цяло запазен средновековен замък 
в България, играл едновременно 
роля на отбранително съоръжение 
и на владетелски замък. Издига се 
на брега на р. Дунав в североизточ-
ната част на град Видин. Основите 

на крепостта са положени в края на 
Х в. върху останките на античната 
крепост Бонония. Завършен вид 
добива през XIV в., когато е била 
владетелски замък на видинския 
цар Иван Срацимир.

Замъкът заема площ 9,5 дка, 
обиколен със защитен ров с ши-
рина 12 м и дълбочина 6 м. Кре-
постта конструирана в неправилна 
четириъгълна форма, като всяка 
страна е по около 70 метра. Състои 
се от две стени – вътрешна (по-ви-
сока) с 9 кули и външна (по-ниска) 
с 2 кули. Между двете стени се 
образува външен двор. Замъкът-
крепост е достъпен само от север, 
където се намира входната кула. 
В миналото по дървен подвижен 
мост (сега каменен) се е минавало 
над рова, запълнен с вода от р. 
Дунав. След входната кула се влиза 
в първия вътрешен двор.

Днес крепостта е най-внуши-
телният паметник на българското 
крепостно строителство от сред-
новековието.

 
Една от легендите разказва, 

че някога живял голям български 
болярин, който владеел от Стара 
планина до Карпатите. Той имал 
три дъщери Вида, Кула и Гъмза, 
които след смъртта му си разде-
лили владенията. Най-голяма му 
дъщеря Вида не се омъжила като 
сестрите си и останал сама цял 

живот. Под нейно ръководство бил 
построен замъка, в който тя дожи-
вяла старините си. Поданниците й 
били благодарни, защото успешно 
ги ръководела и отбранявалао от 

набези. След смъртта й в знак на 
признателност те кръстили замъка 
„Бабини Видини кули”, за да пре-
несът във времето благодарността 
си и спомена за нея.
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Жителите на Стралджа имат осо-
бено отношение към месец май. 
Не само защото с многоцветието и 
зеленината си той подсказва богат-
ството на този край, но и защото 
през май тук се случват красиви и 
добри неща. Традиционният събор 
на народното творчество „Мараш 
пее” всеки път преполовява май с 
танцовия спектакъл на колективи от 
близо и далеч, изявите на откритата 
сцена радват хора от няколко области, 
които пристигат тук, за да се заредят с 
българщина. Тази година съборът ще 
се проведе в Стралджа, на откритата 
сцена на площада, на 18 май, събота 
от 20 ч. кмета Митко Андонов ще 
приветства участници и гости, за 
да последва един богат специално 
подготвен концерт от формациите на 
ансамбъл „Въжички” и гост-изпълни-
теля Славка Калчева с оркестъра на 

неподражаемия Матю Добрев. На 19 
май – неделя от 10 ч. започва танцова-
та програма която  ще се наблюдава и 
оценява от жури с председател проф. 
д-р Елена Кутева.

 „Мараш пее” ще се съпътства от 
още едно събитие. На 18 май Истори-
ческия музей в Стралджа ще се присъ-
едини към инициативата Европейска 
нощ на музеите. За посетителите ще 
бъде изненада да видят специално 
подготвения кът на голямата Вълкана 
Стоянова. Там ще бъдат изложени 
подарените на Стралджа  от нейния 
ученик Стоян Варналиев медали и 
други отличия както и сценичната 
рокля на певицата.  В тази връзка 
искам да припомня, че с любов и 
възхищение към вълшебния глас на 
най-обичаната българска народна 
певица през 1995г. по предложение на 
хореографът Тончо Тончев Стралджа 

стана домакин на първия конкурс 
-надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова” И до днес  поддържа това 
впечатляващо събитие станало част 
от Националния културен календар. 
Споменавам този факт защото  на 24 
май в Люлин предстои откриването на 
паметник на певицата. Това е жест на  
признателните люлинци и жители на 
общината  към  Вълкана,  това е повод 
да се обърне внимание на младите 
към  таланта  й, към приноса  й за 
поддържане и развитие на богатия 
местен фолклор.  И доказателство, 
че както досега Стралджа ще дава 
възможност на млади  изпълнители да 
показват какво могат, ще им посочва 
пътят  от където започва любовта 
към отечеството, а когато семената 
попадат на добра почва, те не само 
покълват, те растат, развиват се и 
дават плодове. За идните поколения. 

Ìàéñêè ïðàçíèöè  íà áúëãàðùèíàòà

 „Съвременният свят няма нужда от войни, 
от фашизъм, от омраза и разделение. Съвре-
менният свят се нуждае от победа на доброто 

над злото, от взаимопомощ и разбиране на 
чуждата болка, от готовност да подадеш ръка, 
да проявиш милосърдие, да покажеш обич, ис-

Ïî÷èò êúì ãåÏî÷èò êúì ãåðîèòå, ïîãëåä 
êúì èñòîðèÿòà

креност, да дадеш топлина.” Тези думи от словото  
на Митко Андонов, кмет на община Стралджа , 
посветено на 9 май- Ден на победата и Ден на 
Европа, достигнаха до всеки от присъстващите 
на тържеството пред паметниците на загиналите 
за свободата на България стралджанци. Насочвай-
ки внимание към далечната 1945 г. г-н Андонов  
припомни милионите загинали във Великата оте-
чествена война, мъката и страданията, героизма 
на фронтовата линия и скрепената дружба между 
българи и руси. Той сподели и отношението към 
членството на България в голямото европейско 
семейство, което осигурява желаното спокойствие 
и сила на страната ни. „Този ден е най-подходящ, 

за да си припомним, че ако французите се гор-
деят с лозунга от времето на своята буржоазна 
революция „Свобода, равенство, братство”, то 
ние, българите, имаме право да се чувстваме 
по-напреднали от тях, защото още през 486 г. 
нашите деди били признати  за народа, на който 
се учудва света.” Поздравявайки стралджанци с 
двойния празник г-н Андонов припомни и заветът 
на Левски, който ни учи, че „ на света има нещо 
по-скъпо от хляба и от живота. И то се нарича 
Свобода!”

В памет на загиналите бяха поднесени венци 
и цветя  от кмета на общината, от ОбС, от вете-
раните, от младите хора на Стралджа, от БСП.

Вече две десетилетия най-голяма-
та земеделска кооперация в община 
Стралджа- „Начало 93” , доказва, 
че е не само добър продължител на 
земеделските традиции в района, но 
и  най-сигурния гарант за запазване 
собствеността на обработваемата 
земя. С прозорливост и грижовност 
Управителният съвет под ръковод-
ството на Николай Николов, налага 
развитието на дейности и услуги, 
които носят печалба , кооперацията 
търси, усъвършенства и развива своето 
производство, чертае добри планове 
за бъдещето и постига своите успехи. 

Последната стопанска година  от-
четена пред общото събрание  пре-
дизвиква оптимизъм сред членовете. 
При  общо разходи в размер на 3 900 
хил.лв. и приходи – около 5 млн.лв. 
балансовата печалба е 1 252 хил.лв., 
а това при днешните трудни условия 
е доказателство за прозорливост и 
правилно разпределение на работата.

В своя отчет г-н Николов направи 
една сериозна равносметка на измина-
лата 2012г. без да спестява трудности-
те. А те са предизвиквани от големите 
климатични аномалии, наводнения и 
измръзвания на насажденията. 1629 
дка  с пшеница, 506  дка с ечемик, 2 353 
дка с рапица – това са пропадналите и 
презасяти площи плюс още 1600 дка 
увреден слънчоглед. Като цяло щетите 
за кооперацията са в размер 350 хил.
лв. Въпреки това кооперацията отчита 
добри добиви. При ечемика максимал-
ното постижение е  516 кг от дка , при 
пшеницата -  595кг/дка, при слънчогле-
да – 240 кг/дка, при рапицата – 156 кг/

дка. Загуби има и от инцидента в база 
„Стралджа-Мараш” миналата година, 
за които до момента няма никакви 
обезщетения. Голяма беда са и похож-
денията на ромите които постоянно и 
систематично унищожават и  крадат  
реколтата, без да се намери подходящо 
решение за тази напаст.  

Като добри стопани  земеделските 
производители от ППК”Начало 93” 
имат своето виждане за бъдещето на 
земеделските структури у нас. Те имат 
готовност  за подобряване структурата 
на производството, за усъвършенст-
ване  на технологичните процеси, за 
правилни решения при обработката 
на земята. Знаят, че предпазливостта 
при инвестиране  в техника не бива 
да се пренебрегва, мислят за увели-
чаване размера на рентата, както и за 
поддържане добро ниво в заплащането 
на заетите в дейностите работници. На 
въпроса има ли опасност за бъдещето 
на земеделските кооперации  стопани-
те очакват отговорът от   държавните 
структури, които ще трябва да на-
правят корекции във вижданията  за 
развитието на кооперативното движе-
ние. От яснота се нуждае членството 
в кооперациите, налагат се промени 
във формите на стопанисване на зе-
меделската земя. 

На фона на изграденото и постигна-
тото до момента кооперация „Начало 
93” има смелостта да върви напред. 
Зад 20-те години съвременна история 
стоят други  65, защото ППК”Начало 
93” е наследник на първата сформира-
на кооперация у нас през 1928 г. под 
името „Начало” с председател Лука 

Георгиев. В различните периоди от 
развитието има постижения, има и 
спадове, но като цяло кооперацията 
уверено върви напред и има своето бъ-
деще. Потвърдиха го изказванията на 
член-кооператорите, които загрижено, 
отговорно даваха предложения за нови 
решения, идеи, препоръки. Изразяваха 
готовност да помагат, което на прак-
тика доказа една добра екипност и 
реалистичен поглед за утрешния ден. 

Поздравявайки колектива с го-
дишнината и с отчетените успехи за 
изминалата стопанска година кмета 
на общината Митко Андонов из-
рази готовността на общината да 
подкрепя всяко добро начинание на 
кооперацията,увери присъстващите, 
че общината не спира да работи за 
осигуряване прочистване коритата 
на реките, за да спрат опасностите 
от наводнения,  разказа за прове-
дените разговори на различни нива 
по решаване проблема с опазване 
на селскостопанската продукция, 
припомни идеята си за създаване на 
местна охрана.Отчитайки усърдието 
на член-кооператорите г-н Андонов 
добави „Благодаря ви за труда, за 
поддържане на земеделието в района, 
за постиженията и сигурността на 
член-кооператорите, че земята им е в 
сигурни ръце. Благодаря ви и за това, 
че кооперацията осигурява не малко  
работни места, приветствам добрите 
идеи и въвеждането на иновативни 
практики в земеделието. Зная, че има 
какво още да постигнете и като кмет на 
общината ще помагам за това. Честит 
празник!”

Оранжерията на Стралджа, която беше 
част от визитката на района години наред, 
осигурявайки работа на десетки семейства, 
вече е на път да приключи историята си. 
След години на триумфално развитие и 
максимално високи добиви на краставици 
и домати, след един труден и мъчителен 
период на отдаване под наем и невъзмож-
ност за осигуряване на пазар за родната 
продукция, след обяснимо остаряване на 
начина на зеленчукопроизводство  и не-
възможност кооперациите -собственици да 
поддържат работата, иде времето за раздяла 
с една традиция.

На своето отчетно събрание ППК ”На-
чало 93” Стралджа, с най-висок дял-  44%,  
в отделна точка обсъди всички плюсове и 
минуси на евентуално продължение на про-
изводството, отдаване под наем или направо 
продажба. В своето изложение председателя 
Николай Николов обстойно запозна при-
състващите със състоянието на материал-

ната база и вариантите за стопанисване. 
Стана ясно, че  три фирми са  представили  
оферти с различни предложения. Едната 
веднага беше отхвърлена заради иска първо 
да закупи земята под оранжерията, втората 
предлага да ползва 2 години под наем оран-
жерията и после да започне процедура за 
закупуването с предложение на цена от 1 
500 хил. лв. Събранието утвърди  третата 
оферта , която  предлага  почти същата цена 
само за съоръженията  на 60-те дка и още  
200 хил.лв. за земята от 119 дка, плюс 200 
хил. лв. за СМР. 

Постъпилите предложения в Междукоо-
перативното предприятие, което обединява 
освен ППК ”Начало 93” и другите две 
кооперации, бяха обсъдени на събранията 
и на кооперациите „Съгласие” и ПЧЗК  с 
потвърждение  на  същото решение. По 
процедура предстои  събрание на собствени-
ците на оранжерията  и вземане на решение 
за ликвидация на предприятието.

20 ГОДИНИ ППК „НАЧАЛО-93”-СТРАЛДЖА

Êîîïåðàöèÿ ñ áîãàòà  èñòîðèÿ è ñòàáèëåí àâòîðèòåò 
Ãîñòè íà þáèëåéíîòî îò÷åòíî ñúáðàíèå áÿõà êìåòà íà îáùèíàòà Ìèòêî Àíäîíîâ, 

Àòàíàñêà Êàáàêîâà, ïðåäñåäàòåë íà ÎáÑ, çàì.êìåòîâåòå Èâàí Ãåîðãèåâ è Ìàðèÿ Òîëåâà, 
ïðåäñòàâèòåëè íà ïàðòíèðàùè ôèðìè è èíñòèòóöèè

Ôèíàë íà îðàíæåðèéíîòî êîîïåðàòèâíî ïðîèçâîäñòâî?

Уважаеми г-н Ченешев,
С удоволствие поднасям моите най-сърдечни поздравления към Вас 

по повод  изнесения в Стралджа благотворителен предвеликденски кон-
церт, който събра множество млади хора  и   достави радост на всички. 
Благодаря на Вас и на Вашите приятели, които откликнахте на моята 
покана ! Благодаря за това , че заедно реализирахме една благородна идея 
за събиране на средства в помощ на  Петър Толев. Щастлив съм, че заедно 
успяхме да съберем 1000,10 лв., които ще бъдат в помощ на нашия млад 
приятел и специалист в читалищна библиотека – Стралджа.
С пожелание за нови успехи в музикалния бизнес, за нови идеи в рап-

изкуството, нови срещи с публиката и подкрепа на нови  благородни каузи.
Митко Андонов, кмет на община Стралджа 

Майските празници на Страл-
джа ще се запомнят с още едно 
събитие, което остави трайна следа 
сред младото поколение. Органи-
зираният концерт на Първи май с 
участието на рап-изпълнителя Боби 
Кинта и приятели бе посветен на  
благотворителната идея в помощ 
на Петър Толев. Лично кметът на 
общината Митко Андонов  одобри 
и даде карт бланш на проявата като  
осигури и озвучителната уредба 
за концерта. На среща с Боби 
Ченешев, известен в младежките 
музикални среди като Боби Кинта,   г-н Андонов приветства  младежката 
инициатива и изрази готовност да даде своя дял за подпомагане лечението на 
компютърния специалист в библиотека Стралджа. „Да правиш добро е начин 
на живот, да имаш отношение към чуждата болка е разбиране и проява на най-
топло чувство. Подкрепяйки този концерт аз се присъединявам към идеята да 
помогнем на един млад човек и заедно да кажем „Не се предавай, приятелю! 
Ние сме с теб, Петьо! Нашата ръка е протегната към теб!” каза при на откри-
ването на концерта г-н Андонов  в обръщението си към присъстващите  млади 
хора..Той изрази уважението си към изкуството на Боби, припомни и неговата 
житейска история, която вълнува и в същото време го доказва като достоен 
човек , способен да откликне на чуждата болка. Малко по-късно г-н Андонов 
заедно с не малко от присъстващите остави своята лепта в кутията за дарения.  

    Събраната сума  след приключване на кампанията се оказа точно 1000,10лв., 
които по желание на Боби,  г-н Андонов лично връчи на Петьо Толев с увере-
ността, че те ще помогнат за по-бързото решаване на здравословния му проблем.

Â ïîäêðåïà íà  áëàãîòâîðèòåëåí êîíöåðò
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

В изпълнение Решение на ОбС  
кметът на общината Митко Андонов  
връчи на Тяна Толева   почетния знак 
- плакет на общината, който, съглас-
но Наредба № 9 за символиката  на 
община Стралджа  , се придружава 
от представителна значка, карта на 
почетния гражданин , удостоверение 
и  парична сума от две минимални 
работни заплати.

В присъствието на председателя на 
ОбС Атанаска Кабакова, зам.кметовете 
Иван Иванов, Иван Георгиев, Мария 
Толева, секретаря Атанаска Христова, 
г-н Андонов   припомни постигнатите 
успехи в Стралджа във времето когато 
Тяна Толева работи като стопански 
ръководител и кмет на общината, бла-
годари за градивния житейски  път, за 

Îòëè÷èÿ çà 
÷åðâåíîêðúñòöè
По повод 8 май, Светов-

ният ден на червения кръст 
и червения полумесец ОбС 
на БЧК удостои с награди 
най-активните и достойни 
членове на организацията. 
От стралджанската общи-
на носители на званието 
„Отличник на БЧК” станаха 
кметовете на селата Воде-
ничане и Лозенец, Петранка 
Крайчева и Петранка До-
брева.  Наградите , които  
връчи д-р Антоанета Ан-
тонова, са   за значителен 
принос в развитието на чер-
венокръстката организация 
в Ямболска област. Адрияна 
Балъкчиева , доброволец от 
БМЧК Стралджа получи 
наградата  „Млад отличник 
на БМЧК”.

 Театралната група от  рабо-
тилница „Мелпомена” при чита-
лище „Просвета-1892” Стралджа  
ще  представи „Вражалец” на 
Ст.Л.Костов  на Международния 
фестивал на любителските коме-
дийни театри, пантомима и сатира 
„Велко Кънев”- Тополовград. Те-
атралната игра,  чийто режисьор  
е  талантливия Кольо Пехливанов 
,  е одобрена  за участие на прес-
тижния  фестивал  в състезание с 
общо 10 театрални колективи от 
страната и 7 от чужбина и ще се 
бори за призово място. Самият 
факт, че групата е достигнала това 
ниво  е доказателство за постиг-
нато майсторство. Всеки, който 
има късмет да гледа стралджан-
ския „Вражалец” в Тополовград 
на сцената на читалището на 16 
май от 17 ч., ще стане  свидетел 

Òÿíà Òîëåâà, äúëãîãîäèøåí îáùåñòâåíèê, ñòîïàíñêè ðúêîâîäèòåë è êìåò íà îáùèíàòà

Òðåòè „Ïî÷åòåí 
ãðàæäàíèí íà Ñòðàëäæà”

приноса отдаден в полза на общество-
то. „С проявата на силна гражданска 
позиция, чувство за справедливост и 
демократичност, Вие ни давате ярки 
примери за осмисляне на живота. Като 
човек, който олицетворява представа-
та за достоен ръководител, активен 
общественик, всеотдаен гражданин, 
добре знаете цената на ползотворния 
труд. Вашият живот носи белега на 
една завидна упоритост, доказана мъд-
рост и неугасващ оптимизъм. Щастли-
ви  сме  се, че във Ваше лице Стралджа 
има поредният почетен гражданин с 
който се гордеем!”, добави той в своя 
поздравителен адрес.

От името на ОбС г-жа Кабакова 
също приветства  новия почетен граж-
данин на Стралджа като припомни, че  
решението  на ОбС , по предложението 
на г-н Андонов,  е взето с  пълно едино-
душие. „Ние се учим от Вас,опитваме 
се да работим така, че  следата, която 
оставяме да бъде трайна и полезна!”, 
добави тя. „Благодарим Ви, г-жо 
Толева, за съграденото в Стралджа, 
за дадените примери за справедливо 
управление, за отговорност към по-
ставените задачи, за грижовност и 
внимание към хората, за всеотдайност 
в работата”, обърна се към гостенката 
зам.кметът  Иван Георгиев.

Развълнувана и щастлива Тяна 
Толева, благодари сърдечно на г-н 
Андонов за оказаното внимание. „Вие 
ми поднесохте голяма изненада! Про-
явеното внимание и грижовност ме 
радва и топли. Аз обичам Стралджа от 
цялото си сърце! Тук живеят прекрасни 
хора, а във Ваше лице виждам човекът, 
който със сърце и ум  умело управлява 
града и общината. А това означава , че 
Стралджа има своето бъдеще!”

Името на Тяна Толева бе вписано в 
Златната книга на общината, където, 
преди нея като носители на званието 
„Почетен гражданин на Стралджа”, 
са имената на талантливия  хореограф  

Тончо Тончев и обичаната народна 
певица Вълкана Стоянова. На поканата  
да се разпише  в почетната книга г-жа 
Толева написа: „ Пожелавам много ус-
пехи на колектива на община Стралджа 
във всички начинания!”

Òÿíà Òîëåâà:
За мен работата се определяше  

с това дали постигаме ползи за об-
ществото.Моят стил никога не е бил 
силов, а по пътя на убеждението. 
Не приемам деспотизма, ругатните, 
възгордяването. За мен хората са 
прекрасни, потенциалът им може да 
се развива, ако умееш да ги мотиви-
раш. Добрият ръководител управлява  
чрез диалог, откровени разговори, без 
ругатни и обиди. Така поне беше по 
моето време! Слушаха ме , помагаха 
с готовност, отзивчиви и благородни, 
честни и предани  бяха хората. Много 
дисциплинирани и никога не опони-
раха на по-висшестоящия. Честността 
беше на почит, нямаше алчност. Ако 
имаше грешки, обсъждаха се, имаше 
толерантност.

Аз бях една от малкото жени ръково-
дители. И всички жени  ме подкрепяха. 
Чувствахме се като велика сила! До 
днес като се разходя из Стралджа и 
срещна познати всички ме поздравяват. 
Това ме радва много! Обичам Стралджа 
и стралджанци!

 Ñòðàëäæàíñêè 
òåàòðàëè ùå  
äîêàæàò  òàëàíòè

на един спектакъл, зареден 
с взрив от настроение, на-
родно остроумие, закачки 
и сериозни послания за 
живота. При това без  нито 
минута отдих , излишни 
паузи или  скучни репли-
ки.  Класа, дух, чувство 
за хумор, познаване на 
местния фолклор – това 
доказва режисьорът Кольо 
Пехливанов. Самобитното 
превъплъщение на всич-
ките му артисти, добрия 
подбор на ролите, грима, ориги-
налните костюми,  музиката всич-
ко е на максимално високо ниво.

Стралджанските артисти за 
пръв път  ще се представят на 
този фестивал. Като наследници 
на театралното любителско твор-
чество с над 70-годишна история 

, те имат желанието да покажат, 
че не само обичат това изкуство, 
но и могат да мерят ръст с най-
добрите. Изборът на „Вражалец” 
е на великолепния артист Кольо 
Пехливанов,  който доказа, че е  
„отличник” и в режисьорската 
работа. Образите са показани в 

един необичаен вариант, който  ги 
превръща в особено атрактивни, 
запомнящи се.   Представянето в 
Тополовград ще бъде изпитание, 
но  стралджанските „майстори” 
имат намерение  да играят със 
сърце и талант и непременно  да 
се завърнат с награда.


