
email: s_vesti@abv.bg Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 3)   10. 03. 2017 ã. 17 ã. 

Â Ñòðàëäæà ñúáèðàò ñðåäñòâà çà 
ìåìîðèàëíà ïëî÷à íà Âàñèë Ëåâñêè

В най-близко бъдеще 
в Стралджа ще има 
мемориална плоча на 

Васил Левски, като благород-
ната инициатива е на Община 
Стралджа в лицето на Атанас 
Киров – кмет на Община Страл-
джа, група на общински съвет-
ници от МК“Промяна“ към 

ОбС-Стралджа, НЧ “Страл-
джа-2016“ и на съветниците от 
ПП "ГЕРБ". 

„В град Стралджа нямаме 
нито плоча, нито паметник 
на герой или събитие, което 
е свързано с борбата за Осво-
бождение  от  турско робство. 
Това е една  идея, която не 
успяхме да реализираме като 
опозиция в минали мандати, 
но сега, с подкрепата на кмета 
на Общината и на родолюбиви 

наши съграждани това ще стане 
факт, в това съм сигурен“. Това 
заяви заместник-кметът Гроз-
дан Иванов по време на сре-
щата за обсъждане на идеята за 
поставянето на мемориалната 
плоча в града. Стартът на ини-
циативата съвпадна с датата, в 
която отбелязваме 144 години 

от обесването на Левски. Иде-
ята на организаторите е на тази 
дата през следващата година , 
жителите и гостите на града 
да поставят своите цветя и 
венци в знак на признателност 
към Апостола на свободата на 
вече поставената и открита 
паметна плоча. Първи, които 
заявиха, че се включват със 
средства са Председателят на 
Общински съвет – Стралджа 
– Живко Ангелов, Председа-

телят на групата съветници от 
МК“Промяна“ – Георги Узунов 
, както и всички останали съ-
ветници от групата в местния 
парламент.  

Кутии за събирането на 
средства  вече са  поставени 
в:

• Информа-
ционен център 
при  Община 
Стралджа

• В магази-
на на ЕТ“Елка 
Велчева“

• В магазин 
„Централ“

• В Супер-
маркета на ул. 
„Хемус“

•  П р и 
ЕТ“Йоанна“ – 
Станка Йор-
джева

•  И  п р и 
„Мели“  СТ 
ЕООД
Вече е от-

крита и бан-
кова  сметка 
за тези, които 
желаят да при-
ведат средства: 
IBAN: BG88 

CECB 9790 50G9 8174 00
Предстои организирането на 

поредица от благотворителни 
събития, ще бъдат организи-
рани и събития, на които ще 
се събират средства за изграж-
дането на паметната плоча на 
Апостола.
Да помогнем за благород-

ното и високопатриотично 
дело!

Да бъдем българи! 
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ÎáÑ âçå ðåøåíèå çà 
ëèêâèäèðàíå íà „Äèâà ðîçà“
17-òî çàñåäàíèå íà ÎáÑ Ñòðàëäæà ùå îñòàíå â èñòîðèÿòà  ñ ðåøåíèåòî çà ëèê-

âèäàöèÿòà íà åäèí îò ïîìïîçíèòå ïðîåêòè íà ïðåäõîäíîòî óïðàâëåíèå

Според дружествения 
договор  историческото 
дружество „Дива роза“ 
е учредено през 2011 г. 
Въпреки огромните на-
дежди следват години с 
пълна липса на каквото и 
да било  развитие, което 
постепенно го превръща 
в безпредметно. Поста-

вената голяма цел между 
екскмета Митко Андонов 
и главният изпълнителен 
директор на „Солас Нюа 
Лимитид“ Шарън Смит 
при подписване на Спора-
зумението за дългосрочно 
сътрудничество между 
общината и английския 
инвеститор – до 2015г. 

изграждане в землището 
на с.Александрово  на 
4000 дка  голф игрища, 
5-звезден хотел, 5000 жи-
лища, СПА и оздравителен 
център с постигане на 
определението „най-голям 
по рода си курорт у нас“, 
остава само химера. Ши-
роко разпространяваното 

твърдение  за осигуря-
ване работа на над 2000 
души и още 1000 обслуж-
ващ персонал само ражда 
поредните стралджански 
вицове. Световната ико-
номическа криза уби на-
чинанието , а 10 години 
по-късно дойде ред и за 
ликвидация та  лелеяната 

„Дива роза“. Мотивите 
за прекратяване, ликви-
диране и заличаване на 
дружеството „Дива роза“ 
бяха ясно посочени от вно-
сителя на докладната за-
писка Атанас Киров, кмет 
на община Стралджа - „ 
Поставената цел е остана-
ла неосъществена, друже-

ството не функционира, не 
е свиквано общо събрание, 
не са изготвени годиш-
ни отчети, за общината 
липсва правен и конкретен 
интерес да участва като 
съдружник.“ Последицата 
– единодушно гласуване на 
съветниците за закриване 
на сагата „Дива роза“.

Æúëòèòå êîíòåéíåðè
В страните на ЕС 

е прието задълже-
ние на населението 
предварително да 
разделя  отпадъците 
от  дома си . За на-
шия регион в Бълга-
рия – организацията 
лицензирана за  раз-
делно събиране и 
оползотворяване на   
отпадъци е „Екобул-
пак” ЕООД.

Всички  жълти 
РVС съдове за от-
падъци тип „Бобър”, 
които бяха разположени на територията на Община 
Стралджа са собственост на „Екобулпак” ЕООД и се 
почистват от тяхна техника за тяхна сметка. През 2017г. 
фирмата замени, съгласно задължително изискване на 
Европейски съюз,  до сега използваните такива съдове  
с РVС жълти контейнери с различен дизайн и съвсем 
специализирани за хартия, метал и пластмаса. Тесния  
правоъгълен  отвор на тези съдове не позволява в тях 
да се изхвърлят хранителни, растителни и животински 
отпадъци.

За такива битови отпадъци са предвидени индивидуал-
ните РVС казани в домакинствата с дворове, металните 
и зелените РVС съдове тип „Бобър”, разположени зад 
блоковете и на определени места по улиците. Тези видове   
съдове ги закупва Община Стралджа и се почистват от 
фирма, съгласно договор. Разходите за закупуване на 
горните съдове, почистването превоза на събраните от-
падъци до регионалното депо, както и таксата на депото 
се заплаща от гражданите за сметка на местните данъци.

Следователно, колкото по-малко количество смесен 
отпадък се изхвърли в съдовете, собственост на Общи-
ната, толкова по-малък ще бъде разхода за депонирането 
им, който е всъщност е основния дял. Това ще доведе 
да запазване размера на Такса битови отпадъци към 
местния данък.

Защо трябва да разделяме отпадъците в семейството 
предварително на:

- пластмасови, хартиени и алуминиеви опаковки;
- метални части;
- стъклени бутилки, буркани и чаши;
- отпадъци от храна, растителност, животински 

и др. подобни;
- опасни отпадъци – батерии, акумулатори, негодна 

електронна техника,

ЗАЩОТО:
- Ще опазим нашето здраве и ще оставим на нашите 

деца една по-чиста жилищна среда и природа;
- Няма да платим по-висок данък от следващата 

година;

Общинското ръководство разчита на разбирането и от-
говорността на всички жители на Община Стралджа при 
събирането и изхвърлянето на отпадъците от своя бит..

Çà æåíàòà, ñ îáè÷ è âäúõíîâåíèå
При повишен интерес 

премина в клуб „Дълголе-
тие“ тазгодишното отбеляз-
ване на Осми март – Меж-
дународния ден на жената. 
Да споделят радостта от 
празника в клуба пристиг-
наха редовите членове , 
ново попълнение и гости. 
Вълнуващият рецитал с 
любими стихове за жената 
предизвика емоции, които 
избухнаха в ръкопляскания. 
Поздравлението на Донка 
Атанасова, председател на 
клуба, продължи с изява 

на децата- гости от СУ“П.
Яворов“ с ръководител 
Евелина Костова. Облечени 
в народни носии малките 
рецитираха и пяха вдъ-
хновено. Истинска радост 
предизвика Жаклин Вълева 
с изпълнението на своето 
стихотворение. Специален 
подарък за жените беше 
китката от стари страл-
джански народни песни. 
Като солисти се предста-
виха талантливите Анита 
и Симона. С благодарност 
за участието домакините 

поздравиха своите малки 
приятели, почерпиха ги и 
изразиха увереността си, 
че чрез тях българското 
народно творчество ще има 
своето достойно продълже-
ние във времето.

Тържеството продължи 
с изява на певческата група 
при клуб „Дълголетие“. 
Много приятен финал на 

събитието беше огромна-
та торта подарък от гос-
та Николина Филипова, 
председател на пенсионер-
ски клуб Джинот, с който 
„Дълголетие“ поддържа 
приятелски връзки.

За празника клуб „Дъл-
голетие“ получи поздравле-
ния от клубовете в Блатец, 
Алфатар, Ахелой и др.

ОБЯВА ЗА РАБОТА
  Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-

почивно дело“ – Териториален отдел Бургас 
НАБИРА  ПЕРСОНАЛ  ЗА  ХОТЕЛ
„Сарафово – МО“ гр.Бургас, „Созопол – МО“ 

гр.Созопол, „Несебър-МО“ гр.Несебър, къмпинг „Чай-
ка“ гр.Обзор, ВК-Созопол гр.Созопол и ВК Царево 
гр.Царево

За сезон  „Лято 2017“
Търси да назначи:
Администратор
Шофьор
Камериер
Чистач
Работник поддръжка
Гл.специалист настаняване
Гл.специалист хранене
Гл. готвач/майстор готвач
Готвач
Ст.сервитьор / сервитьор
Барман
Работник в кухня
Електромонтьор
Водопроводчик
Пиколо
Градинар
Калкулант
Документи за кандидатстване:
Заявление за желаната длъжност с посочен адрес и 

телефон за контакт
Автобиография с актуална снимка, съдържаща ин-

формация за професионалния опит и образованието 
на кандидата
Прием на документи:
Срок за подаване – до 13 април 2017г. на място 

във ВК Бургас, ВК Сливен, ВК Ямбол, ВК Айтос, 
ВК Созопол и ВК Царево или на ел.поща g_mihova@
militaryclubs.bg

toburgas@abv.bg
За хора от вътрешността на страната ТО Бургас има 

възможност да предостави места за настаняване в някой 
от обектите

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат 
допуснати до интервю.
Тел. За контакти: 0879/942672 – Галя Михова

Ñ ïðèçíàòåëíîñò êúì 
âåòåðàíèòå

  Внимание, признателност и благодарност към ос-
таналите живи ветерани от войните  засвидетелстваха 
представителите на Областното ръководство на Съюза 
на ветераните от войните- Ямбол. Лично председателят 
Красимир  Вълев заедно с Жеко Дойчев, участник в 
Отечествената война от с.Поляна, автор на няколко кра-
еведчески книги, а сега и на спомени от участието във 
войната и  Стоян Тодоров , знаменосец на 29 Ямболски 
пехотен полк и 66 ракетна бригада , проведоха срещи 

в Стралджа и общината, за да връчат скромни парични 
суми на ветераните. „Това е акт на внимание и доказа-
телство за решимостта ни да отстояваме, да съхраняваме, 
пропагандираме и разширяваме идеята за родолюбие и 
патриотизъм, да даваме свидетелства за своето уважение 
към тези хора, които познават лицето на войната, пазят 
спомени от героични битки и са живият пример как 
трябва да се защитава мирът, за да живеем спокойно и 
свободно!“ каза г-н Вълев  при срещата с Дончо Коняров, 
председател на Общински съвет на ветераните от войните 
в Стралджа.  От стотиците участници във войните от 
Стралджа и общината вече останалите живи се броят на 
пръсти! Парични помощи получиха и ветерани от Зим-
ница, Тамарино и Войника.  „Общинското ръководство  
ще подпомага всячески  местните герои, тези хора са 
пример за подражание за младите, техните спомени от 
войната винаги ще бъдат интересни за днешното поколе-
ние, което не познава тези ужаси. Нашето отношение към 
тях е доказателство, че нищо не е забравено и никой не е 
забравен!“, каза при срещата Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината. Той благодари на гостите  за вниманието към 
ветераните споделяйки идеи на общинското ръководство 
за отбелязване на предстоящия празник 9 май.
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Обява
Тел .  0 8 8 7 1 8 8 8 4 4 

продава  апартамент в 
Стралджа , на ул. Хе-
мус 55 вх.Б ет.ІV ап.13, 
застроена площ 93 кв.м.

Âíèìàíèå êúì õîðàòà 
ñ óâðåæäàíèÿ

В  разговор  между 
председателя на Клуба 

на инвалидите Стойка 
Велева и зам.кметът на 

общината Гроздан Ива-
нов бяха  обсъдени въ-
просите поставени от 
организацията. Заедно с 
благодарността за вни-
манието и подкрепата на 
хората с увреждания г-жа 
Велева сподели желание-
то  на клубните членове 
за по-чести срещи както 
и за оказване помощ за 
издирване на труднопо-

движни граждани с над 
90 на сто трайно намалена 
работоспособност, кои-
то се нуждаят от чужда 
помощ  съгл. Чл.53 от 
Правилника за прилагане 
на закона за интеграция 
на хората с увреждания и 
ползват целева помощ за 
придружител до 10ч. го-
дишно при посещението 
си в държавни, общински, 

образователни, културни 
и др. институции, здрав-
ни и лечебни заведения в 
размер на 5 лв/час.          
С годините както в 

Стралджа така и по се-
лата броят на хората с 
увреждания расте, голяма 
част от тях живеят сами и 
се нуждаят от подкрепа. 
Единствената им надежда 
е общината, която   чрез 

своята постоянна солидна 
социална политика и мно-
жество проекти  осигу-
рява нормален и спокоен 
живот на тази категория 
хора. Г-н Иванов увери 
членовете на Клуба , че  
ще съдейства за поддър-
жане постоянна  загри-
женост и подпомагане на 
хората в неравностойно 
положение.

Äåöà çà íîâîòî óòðå 
Децата от подготвителните групи  при ОУ “Св. Св. 

Кирил и Методий“ гр. Стралджа участват в Проект 
"Новото утре!" - подкрепа за предучилищно образова-
ние и  интеграция на деца в неравностойно положение 
от Община Стралджа”, по Договор за безвъзмездна 
помощ № BG05M2OP001-3.001-0101, по Оперативна 
програма „НОИР 2014 - 2020 г.”, съфинансирана от 
ЕСИФ.

Дейностите  са насочени  към преодоляването на 
социалната изолация и повишаване на социалната 
компетентност на децата, чрез приобщаването им 
към групата и социалната среда. Важен елемент от 
дейността е възможността родителите на децата също 
да участват в нея, в зависимост от своята мотивация, 
готовност и активност. За реализиране на дейностите 
заложени в проекта  децата посетиха библиотеката и  
пощата в гр. Стралджа .С интерес разгледаха книж-

ките за деца и пуснаха писмо в пощенската кутия. В ателиета по проекта съвместно 
работиха със своите родители ,като взаимно си помагаха, разговаряха и твориха .И на 
деца и родители им бе забавно и весело в изпълнение на поставените задачи.

Îáëàñòíà ó÷åíè÷åñêà 
ñïîðòíà íàäïðåâàðà  
СУ “П. Яворов“ Стралджа ще бъде домакин на областния кръг на ученическите 

спортни игри по волейбол. За това съобщи директорът Валентина Маринова. Състеза-
нията ще се проведат на 13 март от 9 ч.  В тях ще вземат участие отбори от областта 
-момичета и момчета, VІІІ-Х клас.   В Стралджа волейболът е един от любимите 
спортове. Сред публиката ще бъдат всички, които желаят отборът на СУ“П.Яворов“ 
да бъде победител. Стралджа и Зимница са предпочетени и за домакини на областните 
ученически спортни игри по футбол,които ще се проведат на 16 март.

  Да подкрепим нашите момчета!

Във връзка с изменение и 
допълнение  на Наредба № 1 
от 2007г. за проучване, полз-
ване и опазване  на подзем-
ните води / обн. ДВ,бр.102 
от 2016г. в сила от 23. 12. 
2016 г./ Басейнова Дирек-
ция „Черноморски район“ 
уведомява, че на основание 
чл.114, ал.1 т.5 от цитира-
ната Наредба, е предвидена 
възможност в регистрите на 
водовземните съоръжения за 
подземни води, водени от  
Басейнова Дирекция „Чер-
номорски район“/БДЧР/ по 
реда на чл.118 ал.3 от Закона 
за водите  да бъдат включе-
ни съоръжения за подземни 
води , които се ползват или 
могат да бъдат ползвани за 
водовземане  за стопански 
цели – дренажи и каптира-
ни извори, изградени преди 
влизането в сила на Закона 
за водите /обн.ДВ, бр.67 от 

Турнирът по футбол 
от Общинският кръг на 
ученическите спортни 
игри събра на стадиона 
в Стралджа отборите на 
СУ“П.Яворов“, ОУ “Св. 
Св. Кирил и Методий“ 
Стралджа и ОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий“ Зим-
ница. При откриването 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, приветства 
всички участници поже-
лавайки им успех заедно с 
увереността , че Зимница 
може да бъде домакин 

на областния кръг. Пър-
вата среща между отбо-
рите на двете основни 
училища от Стралджа 
и Зимница приключи с 
резултат, който доказа 
добрата подготовка на от-
борите. При втората един 
срещу друг се изправиха 
отборите на СУ“П.Яво-
ров“ и ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“, които също 
предизвикаха не малко 
емоции сред публиката. 
В крайна сметка ста-
на ясно, че най-добрите 

са представителите на 
СУ “П.Яворов“ Страл-
джа, които ще представят 
общината на областния 
кръг този месец. Успешно 
представяне!

Ôóòáîëíè ñòðàñòè íà 
ñòàäèîíà â Ñòðàëäæà

Âàæíî çà Âàæíî çà 
ñîáñòâåíèöèòå ñîáñòâåíèöèòå 
íà êëàäåíöèíà êëàäåíöè

1999г. в сила от 28. 01. 
2000 г./ които не са реги-
стрирани  до настоящия 
момент и отговарят на 
законовите изисквания.
За целта собственика 

на имота , в който е из-
градено съоръжението, 
следва да подаде в БДЧР 
Заявление / по образец/ 
с приложени към него 
документи.
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Òðåòè ìàðò â Ñòðàëäæà – 
æèâ å áúëãàðñêèÿò äóõ!

Никой българин, никога 
няма да забрави Трети 
март и подвизите на бъл-
гари и руси на чутовния 

връх Шипка! Никой, ни-
кога няма да забрави как 
е извоювана свободата на 
България. С тези мисли в 

Стралджа започна празни-
кът с посвещение на Трети 
март. Кметът на общината 
Атанас Киров, негови-

те заместници Гроздан 
Иванов и Иван Иванов и 
съветникът Йовчо Христов 
поднесоха венци на при-

Áúëãàðèéî, çà òåáå òå óìðÿõà!
С любов към родината, с почит и признателност към 

героите, със заслужена патетика и горещо родолюбие  в 
Лозенец отбелязаха националния празник Трети март. 
Пред  паметната плоча на загиналите за свободата 
имаше силни и родолюбиви думи, имаше рецитация 
на стихове, които вълнуват. Поднасяйки венци и цветя 
в минутка мълчание пред подвига останаха всички 
присъстващи, между които беше и кметът на селото 
Динка Караиванова.

Ïîêëîí è öâåòå çà ãåðîèòå íà 
Âîäåíè÷àíå

Националният празник Трети март събра пред па-
метника на загиналите за свободата воденичанци в 
празничния ден. Кметът Милен Ангелов поздрави при-
състващите с пламенно слово, възхвалявайки подвига , 
с преклонение и почит към героите. Минути по-късно 
паметникът беше обсипан със свежи цветя. В минутка 
мълчание останаха родолюбците, за да продължат след 
това разговора за свободата , за правдата, за труда ни 
днес и желанието  да живеем по-добре.

Äåòñêî òâîð÷åñòâî â áÿëî è ÷åðâåíî
Близо 100 мартенички изработиха с много търпение 

и любов децата от ЦСРИ в Стралджа заедно с трудоте-
рапевтите и останалите социални работници. Идеята е 
тези прекрасни  предвестници на пролетта да достигнат 
до  потребителите на ДВУИ Маленово. Тази традиция 
се поддържа вече от години в ЦСРИ , а създаденото 
приятелство с Дома в Маленово е вдъхновяващо и за 
други добри дела.

Ïúðâî ìÿñòî çà Äèìèòúð Äðàãàíîâ
По случай 3-ти март 

– Национален празник 
на Република България, 
инициативен комитет за 
местен референдум за об-
ласт Ямбол организира 
конкурс за есе за ученици 
от V до XII клас. Конкур-
сът  привлече голям брой 
участници и конкуренци-
ята във всяка от възрас-
товите групи беше сери-

озна. В групата VІІІ-ХІІ 
клас темата за учениците 
беше "Освобождението – 
03.03.1878 г. Свободни ли 
сме днес?" Талантливият 
ученик от  СУ“П.Яворов“ 
Стралджа,ХІ кл.,  безапе-
лационно спечели първото 
място като остави след 
себе си  представители на 
училища от Ямбол и оста-
налите общини. Високата 

оценка на журито в състав: 
доц. Николай Ников, док-
тор на науките, преподава-
тел в департамент по ези-
ково обучение в СУ" Кли-
мент Охридски"- София, 
Станка Вълева- препода-
вател по български език 
и литература в ПГ"Васил 
Левски"- Ямбол и Анелия 
Георгиева- преподавател 
по български език и лите-

ратура в ОУ"Димчо Дебе-
лянов" Ямбол е поредното 
доказателство за таланта 
на Димитър, който тепърва 
ще показва какво може. 
Директорът на училище-
то Валентина Маринова 
поздрави единадесетоклас-
ника с пожелание да под-
държа интереса си към 
творчеството, да пише и да 
печели нови награди. 

Ìëàäîñòòà, êîÿòî âäúõíîâÿâà
Най-приятната изненада в първия мартенски ден за 

община Стралджа беше гостуването на представители 
на народно читалище"Стралджа 2016", които с усмив-
ки и щедри пожелания вързаха мартенички на всички 
в общината. Облечени в народните носии момичетата 
грейнаха като слънца във всяка стая, предизвикаха 
вдъхновяващи разговори за това какво можем заедно 
да направим, за да бъде още по-интересен и приятен 
живота в общинския център.

В навечерието на национал-
ния празник Трети март, в годи-
ната, обявена за година на Лев-
ски и по повод 180-годишнината 
от рождението на Апостола, 144 
г. от обесването му, и 139 години 
от Освобождението на България 
в Стралджа бе организирана 
една изключително интересна 
среща на тема "Левски - познат 
и непознат". Организаторите от 
Община Стралджа, учителите 
по история в СУ "П. Яворов", 

народно читалище "Стралджа 
2016" и МКБППМН се погри-
жиха в Клуба на пенсионера 
атмосферата да е повече от 
патриотична - с портретите на 
Васил Левски, Вазов и Ботев, с 
мотото на срещата, с книгите, 
посветени на живота на Апос-
тола. На срещата присъстваха 
кметът на общината Атанас 
Киров и Гроздан Иванов, зам.
кмет. Вълнуващо начало беше 
стихотворението, рецитирано с 

Ето такива топли народ-
ни празници превръщат 
живота в едно село като 

Маленово в интере-
сен, смислен и обичан! 
Първи Март обедини 
местното читалище, 
кметството, ДВУИ и 
цялото село. Библиоте-
карката, която влезе в 
ролята на Баба Марта, 
предизвика радостни 
вълнения у млади и 
стари . Тя получи спе-

циални поздравления за 
народната маленовска но-

сия, за лично изработените 
мартенички и за огромното 
желание да подарява на 
всеки в този ден предве-
стниците на пролетта в 
бяло и червено. Мартенич-
ки получиха всички деца 
от селото, посетителите 
на магазините, колектива и 
потребителите на услугите 
в ДВУИ. Много мило беше 
тържеството устроено в 
социалното заведение в 

този празничен ден. Вни-
манието, което получиха 
потребителите, ги развъл-
нува дълбоко. Лично ди-
ректорът на ДВУИ Янулка 
Иванова върза на всеки 
мартеничка с пожелания. 
Приятно е да видиш ус-
михнатите хора, да усетиш 
удоволствието им от жеста 
на доброта. Поздравления, 
момичета, за великолепния 
празник!

Ìàðòåíñêà òðàäèöèÿ 
â Ìàëåíîâî

"Ëåâñêè - ïîçíàò è íåïîçíàò"
истински патос от 7-годишния 
Виктор Рахнев. Водещите Сил-
вия Йорданова и Ивайло Русев 
от СУ"П. Яворов" намериха най-
силните думи, за да представят 
Апостола на свободата- човеко-
любец, пример за всеотдайност, 
учител по родолюбие, надежда 
и упование за българите ...Пре-
зентацията на Ивайло Йорданов, 

ученик от 6 клас, беше естест-
веното продължение на срещата. 
Прозвучаха силно и вълнуващо 
посланията на Левски, за да на-
влезе събитието в основната си 
част - разговор със специалният 
гост Дора Чаушева, директор на 
Националния музей "Васил Лев-
ски" в Карлово. В препълнената 
зала , пред ученици, учители, 

краеведи, граждани г-жа Чау-
шева разказа много увлекателно 
за живота и делото на великия 
българин отдавна превърнал се 
в икона на България. Последваха 
въпроси от публиката и времето 
се оказа недостатъчно всеки да 
сподели свои мисли за Апостола. 
"Тази среща наистина се оказа 
много интересна и полезна за 

всички нас. Васил Левски не 
само ни остави своите завети, 
които трябва да се стремим да 
изпълняваме всеки ден, той ни 
даде примери как да живеем и 
работим, за да е по-добър нашия 
свят", каза г-н Киров, поднасяй-
ки всеобщата благодарност към 
гостът г-жа Чаушева. В отговор 
тя изрази горещата си подкрепа 
на инициативата в Стралджа за 
събиране на средства и изграж-
дане мемориал на Апостола.

знателност пред паметника 
на поборника Панайот Хи-
тов и на опълченеца дядо 
Захария Господинов. Мал-
ко по-късно на площада в 
града започна официална-
та церемония по издигане 
знамената на РБългария, 
на община Стралджа и 
на ЕС. С вълнуващо сло-
во г-н Киров поздрави 
стралджанци с празника. 
Рециталът с посвещение 
на Трети март, поднесен 
от състава за художествено 
слово при СУ”П.Яворов”, 
ръководител Димитър Сто-
янов, прозвуча гордо и 
трогателно. Множеството 
аплодира младите реци-
татори, които доприне-
соха за повишаване на 
самочувствието и настро-
ението в празничния ден. 
Изключително приятно 

беше награждаването на 
победителите в общинския 
конкурс за картина, есе и 
стихотворение на тема „Ге-
роите на България – под-
виг и саможертва в името 
на свободата” .Невероят-
но изживяване за всички 
присъстващи по-нататък 
предложиха гостите от 
клуб „Традиции” Нова 
Загора които представиха 
възстановка на битката за 
спасяване на Самарското 
знаме. Празникът продъл-
жи с подкрепа инициати-
вата „Пробуждане с хоро” 
на „Българи за България” 
и Сдружение „Азбукари”. 
Десетки се хванаха на 
хорото на площада, като 
преобладаващата част бяха 
млади и възторжени хора. 
Браво , стралджанци! Бра-
во, българи!
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97 ãîäèíè íàâúðøè ñòðàëäæàíñêèÿò ñëàâåé

Îéêà Ïåíåâà, åäèí ñèëåí áúëãàðñêè äóõ
Когато един скромен, 

талантлив и мъдър чо-
век отбелязва своите 97 
години, той неминуемо 
предизвиква всеобщо ува-
жение, събужда гордост и 
родолюбие. Ойка Пенева, 
обичаната народна  певи-
ца, която народът преди 
много години определи 
като  „стралджанския сла-
вей“ , получи специалните 
поздравления на кмета на 
общината Атанас Киров. 
„Прекланям се пред всичко 

онова, което си направила 
през годините за разпрос-
транението на български-
те народни стралджански 
песни. Автентичното им 
изпълнение винаги пре-
дизвиква вълнение и ра-
дост, връща към корена, 
към изконните български 
добродетели. Родени по 
жътва или на седянка, на 
хорото или в прослава 
на хайдутството, те пре-
насят през десетилетия, 
разказват на поколенията 

за силата и непокорния 
български дух, за трудо-
любието, за сръчността, за 
богатството на българската 
душа.“ се казва в  поздра-
вителния адрес на кмета. 
Поднасяйки го    Гроздан 
Иванов, зам.кмет, добави 
пожелания за здраве и 
дълголетие , а когато Ойка 
Пенева пожела да отговори 
с рецитация на Ботевото 
„Жив е той, жив е!“, изпъл-
нено със завидна патетика 
и артистичност, г-н Иванов 

остана безмълвен пред 
този горещ патриотизъм и 
се наведе да целуне ръка 
на родолюбката. Минутка 
по-късно  леля Ойка запя 
стара стралджанска песен 
за Освобождението и въз-
духът в стаята затрептя 
от вълнение. Ето, това е 
пример за българщина! 
Стралджанци са щастливи 
с толкова богат и ценен 
човек като Ойка Пенева. 
Стоте да стигне и на още 
да се радва!

ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ, Í× ”ÑÒÐÀËÄÆÀ 2016”
ÑÒÐÀËÄÆÀ 

Ñ Ò À Ð Ò È Ð À
Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ

„Âúçêðåñåíèå Õðèñòîâî”
Надпреварата ще бъде в два раздела:
 великденско рисувано яйце;
 великденски козунак.
Целта на инициативите е приобщаване на подра-

стващите към християнските ценности, запазване и 
обогатяване на традициите.

• Условия за участие:
 великденско рисувано яйце -  яйцата могат да 

бъдат керамични или естествени
• възраст на  участниците: от 4 до 18 години в 

четири  възрастови групи: ДГ; І – ІV клас; V – VІІІ 
клас и ІХ – ХІ клас;

• техника: по избор на участника /свободна/ - при 
украсяването могат да се ползват както естествени бои 
и традиционни техники, така и съвременни техники 
и материали;

• до 3 броя експонати за участник 
 великденски козунак 
• възраст на  участниците: над 18 години
• техника: по избор на участника /свободна/
• до 2 броя експонати за участник
Данни придружаващи експонатите: име, презиме, 

фамилия, ДГ, училище, клас, град /село, телефон за 
връзка, описание на ползваните техники и рецепти. 

Бонус при класирането ще има и за познаване и 
ползване на традиционните техники, и за нови, ори-
гинални идеи на авторите.

Не се допуска колективно участие.
• Срок за получаване на творбите в ЦОП – гр. 

Стралджа – до 16ч. 30мин. на 10.04.2017г.
На 12.04.2017г. от 14.00часа в ЦОП – гр. Стралджа 

ще бъде открита изложба с експонатите. 
Най –добрите във всяка от категориите и възрасто-

вите групи  ще бъдат отличени и наградени.

За допълнителна информация тел: 04761: 6467 
и 04761: 6468

Íà Çàãîâåçíè â Ñòðàëäæà 
- øàðåí íàðîäåí ïðàçíèê

Мирослав Минков, ІV клас, СУ“П.
Яворов“ е с поощрителна награда от   
Националния конкурс „Освобождение-
то”- Плевен. Признанието заслужава 
внимание при все, че  в конкурса се 
включиха с 392 рисунки ученици от I 
до VIII клас и деца от две детски гра-
дини от 21 града в осем области. Всяка 
от творбите показва отношението на 
децата към националната ни памет и  
най-драматичните моменти от историята 
ни - националноосвободителните борби 
и Руско-турската война, благодарение на 
които днес сме свободна и независима 
държава. Наш представител за първи 
път печели награда от този Национален 
конкурс,който е един от най-големите 
традиционни прояви на Община Пле-
нев и Регионалния военноисторически 
музей. Браво на Мирослав!

За първи път Стралджа 
и стралджанци се събра-
ха на площада заедно да 
отбележат един красив 
предпролетен празник За-
говезни. Като организатори 
Община Стралджа, народ-
но читалище "Стралджа 
2016" и клуб "Дълголетие" 
обединиха усилията си, за 
да предложат на гости и 
жители богат на емоции 
празник, запомнящ се, кра-
сив, зареден с българщи-
на. С топли приветствени 
думи още в началото към 
присъстващите са обърна 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, който отдаде 
значението на българските 
традиции, почтително оп-
редели Заговезни като един 

от любимите народни мест-
ни празници, спазвайки 
традицията поиска прошка 
и даде прошка на съграж-
даните и така даде ход на 
тържеството. Сред зрите-
лите беше инж.Живко Ан-
гелов, председател на ОбС. 
За Заговезни , за местните 
обичаи разказа топло и 
сърдечно Нели Тончева 
Кавалджиева, председател 
на читалище "Стралджа 
2016". Истински приятна 
изненада за присъстващите 
беше участието на мла-
дите таланти на община 
Стралджа - Стоян Росенов, 
гайдар от Маленово, с впе-
чатляващ талант и вече не 
малко награди, както и 6 
-годишния чаровник Нико-

ла Йорджев, от Стралджа, 
който с истинско вдъхнове-
ние и приятно чувство за 
хумор изпълни две любими 
народни песни. По-нататък 
щафетата поеха неумо-
римите представители на 
клуб "Дълголетие". Грей-
нали в своите народни 
носии, подготвили богата 
Заговезна трапеза жените 
показаха гостуване при 
кръстниците, изразяване 
на почтителност и ува-
жение на младите към 
по-старите с целуване на 
ръка и вземане/ даване / 
на прошка. Много смях 
предизвика характерното 
хамкане на халва в което 
се включиха най-малките 
деца, участници в праз-

ника. Междувременно на 
площада се разгоря Заго-
везния огън, хоро се изви 
с млади и стари. Допъл-
нително очарование внесе 
участието на Петко Лаза-
ров, най-добрия майстор 
на заговезни стрелички, 
който заедно със своя съ-
трудник Ангел показаха 
автентичната традиция за 
хвърляне на стрелички.
Закипя младежка кръв, 
млади момчета се заси-
лиха да прескачат огъня, 
и все по-буйна ставаше 
веселбата. Стралджанци 
ще запомнят този празник. 
И от сега правят планове 
за догодина, когато той за-
дължително трябва да бъде 
още по-шарен и красив.

Îùå åäèí óñïåõ íà òàëàíòëèâî 
äåòå îò ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“ – Ñòðàëäæà
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ÍÀÃÐÀÄÅÍÈÒÅ
в конкурса за картина, есе и стихотворение на тема „Героите на България – 

подвиг и саможертва в името на свободата“

От представените над 80 творби- рисунки журито в състав: Георги Атанасов, 
преподавател по изобразително изкуство в СУ“П.Яворов“, Недялка Димитрова, нач. 
отдел „Хуманитарни дейности“ и Надя Жечева, гл.редактор в.“Стралджански вести“ 
номинира за награждаване 6 участници, разпределени в две възрастови групи:

Първа възрастова група
Първо място – Анита Богданова, VІІ кл. СУ“П.Яворов“
Второ място – Ивайла Йорданова, V клас, СУ“П.Яворов“
Трето място – Петко Христов, VІІ клас, ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа

Втора възрастова група
Първо място – Габриела Красимирова, ХІ клас, СУ“П.Яворов“
Второ място – Никола Петров, Х клас, СУ“П.Яворов“ 
Трето място – Станислава Йорданова, ІХ клас СУ“П.Яворов“
За есета
Първо място – Симона Недкова, VІІ кл. СУ“П.Яворов“
Второ място Кръстина Маринова, VІІ клас ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница
Трето място – Кремена Стефанова, VІІ клас, СУ“П.Яворов“
За стихотворение
Първо място – Димитър Драганов, ХІ клас СУ “П.Яворов“

Симона Недкова, VІІ 
кл., СУ “П. Яворов“

Най-голямата ценност 
за човека е свободата. За-
губвайки нея, той загубва 
способността си да учи, 
да живее пълноценно и да 
остави следи след себе си.

 Именно поради това в 
нашата история има десет-
ки примери за героични 
подвизи в името на свобо-
дата. Много са имената на 
героите, които помним и 
отбелязваме, но има и та-
кива, които неоправдано са 
забравени и само примерът  
им остава някъде самотен 
във времето.

За един такъв герой ис-
кам да разкажа сега. Заха-
рия Господинов у опълче-
нец от Руско -турската ос-
вободителна война, родом 
от с.Ковачите, но живял в 
Стралджа. Той участва в 
четата на капитан Райчо 
в Сръбско-турската вой-
на, воювал е при Кривет, 
Каменица и Зайчар. През 
Освободителната война 
Захария Господинов се 

сражава в състава на Пета 
стрелкова рота от първа 
дружина на българското 
опълчение. Тежките сра-
жения са причина смелия 
българин да се разболее 
от мъчителен ревматизъм 
и след Освобождението 
става слуга при един ба-
калин в Стралджа. Това се 
случва около 1918г., а две 
години по-късно успява да 
си купи къща с хамбар и 
дюкян. Името на този бъл-
гарин може да се свърже с 
освободителните борби и 
българското опълчение, но 
той е направил още нещо, 
заради което го избрах за 
герой на своя задочен диа-
лог с времето и историята.

След Освобождението 
Захария Господинов се 
ползва с голям авторитет 
сред стралджанци, защото 
бил буден човек и голям 
родолюбец. Готов да по-
могне на всекиго, малко 
разговарял, но винаги да-
вал умни съвети. За го-
лямото си родолюбие и 
свободолюбив дух говори 

и последното му в живота 
благодеяние.

Когато през 1929г. той 
умира, по негово настоява-
не съпругата му  Щилияна 
Захариева предоставя дю-
кяна и къщата на училищ-
ното настоятелство и те 
стават училище, което е 
известно сред стралджан-
ци като Бабиното Заха-
рийчено училище. Един 
скромен паметник пази за 
поколенията  името на този 
опълченец, но според мен 
последното родолюбиво 
дело на семейството му е 
онзи духовен „паметник“, 
в който са възпитавани 
малките стралджанци на 
четмо и писмо – да оби-
чат всичко родно и да го 
предават на поколенията.

   Възкресих само името 
на един опълченец, на един 
голям българин, доприне-
съл със скромното си дело 
не само за физическата, а 
и за духовната свобода на 
българина. Без такива като 
него свободата би била 
невъзможна…

Ñâîáîäàòà è îïúë÷åíåöúò 
îò Ñòðàëäæà

Âäúõíîâÿâàùà íàãðàäà 
çà Àíäîí Èâàíîâ

В дните когато най-голямото общинско учи-
лище СУ"П.Кр.Яворов" Стралджа се подготвя за 
отбелязване на поредния патронен празник дойде 
новината за успеха на десетокласника Андон 
Иванов. Будното и талантливо момче, участник 
в конкурса на БНТ и МОН "Вдъхновители на но-
вото време", е отличен със специалната награда. 
На 28 февруари в зала "Джон Атанасов" София по 
време на церемонията по награждаването на най-
добре представилите се участници в написването 
на есе стана ясно, че от 100 участника в конкурса 
само трима са получили възможността за засне-
мане на филм върху техните есета . И един от 
тях е нашето момче. Андон ще има възможност 
да напише своя сценарий до 14-18 юни, а през 
юли ще замине за Варна където е предвидено в 
шест дни да протече заснемането на филма на 
младия стралджански сценарист. Браво , Дончо!

 „Âäúõíîâèòåëè íà íîâîòî âðåìå“ „Âäúõíîâèòåëè íà íîâîòî âðåìå“

Вдъхновителите са 
личности, които 
събуждат у нас 

въодушевление, настрое-
ние, ентусиазъм, творчески 
или духовен подем. Когато 
се вдъхновим  ние се пре-
връщаме в по-силни, по-
можещи, по-устремени и 
по-дейни. Вдъхновението е 
като искра, която ни кара да 
даваме най-доброто от себе 
си. То дава криле на най-
дълбоките и най-чувстве-
ните мисли у нас. Кой може 
да бъде вдъхновител? От-
говорът е всеки един човек 
на света, защото всяко едно 
живо същество притежава 
нещо необикновено, което 
ни привлича.

Ще започна с една лична 
история. Бях във втори клас 
когато от училище органи-
зираха екскурзия. Реших да 
отида. Добре, че го напра-
вих,  защото така нямаше 
да срещна човека, който и 
до днес ме вдъхновява с 
делата си. Част от марш-
рута ни бе посещението 
на една църква. Пред нея 
стоеше един много скромен 
човек, който до тогава не 
познавах. Това беше дядо 
Добри. Очакваше някой 
съвестен човек да му пус-
не някоя монета. Тогава 
не проумявах целта му. 
Просто от съжаление към 
бедния старец, реших да 
му дам. Помня, че носеше 
книга, от която ми прочете 
една молитва.  Споменът за 
него живее в моето сърце и 
до днес. Това беше първият 

човек, който пробуди у мен 
силно чувство на състрада-
ние към всички бедни хора.

След време започнаха да 
говорят по телевизията за 
дядо Добри. Когато разбрах 
какво прави , се почувствах 
горд, че познавам такъв 
достоен българин. Може 
с малко средства да съм 

подпомогнал делото му, но 
съм един от тези, които са 
му подали ръка в труден 
момент.

Дядо Добри  е известен 
дарител за реставриране  на 
българските християнски 
храмове. Наричан е още 
„светецът от Байлово“. 
Малко са хората, които 
не са чували за него, но 
много не познават истин-
ската святост на делото 
му. За мен този човек е 
божий пратеник. Господ е 
избрал едно душевно чисто 
същество да съхранява и 
разпространява доброто в 
този свят.

Повечето хора го на-
ричат просяк, но той не е 
такъв. Старецът не разчита 
да го спасят  от глада и 
мизерията. Той е истински 
пример за аскет. Събира 
пари не за лични изгоди, а 
за свято и възвишено дело.

Бедният човек не таи 
нищо лошо към хората. 
Знае, че светът е егоис-
тичен. Въпреки това, про-
дължава да вярва, че Бог 

ще се смили над хората. 
Образът на светеца разкри-
ва идеята за спасението. 
Човечеството е обречено 
от собственото си грехопа-
дение и се нуждае от Бог 
за спасението си. Основ-
ните нравствени ценности 
са търпението, толерант-
ността, състраданието и 

жертвоготовността заради 
другите. Постигането им е 
резултат от упорита работа  
на духа. Вместо да губи 
време за  задоволяване 
на неутолимите желания, 
човек може да се изпълни 
с Христова любов към 
другите, живота и Бога. 
По този начин се постига 
спасението.

Дядо Добри не търси 
признание и благодарност 
за извършената кауза. Това 
е единствения човек, който 
не иска да бъде непре-
къснато щастлив. Защо? 
Отговорът на този въпрос 
не е еднозначен. В живота 
си всеки има моменти, 
които го карат да вкуси от 
щастието. За мен това не 
е щастие, а просто един 
незабравим миг. То е като 
„ неуловима птица“, която 
решава да дарява всекиго 
с онова, което истински 
желае. Щастието предста-
влява получаване на един 
вид радост, т.е. това, което 
ни е най-скъпо. Всеки от 
нас има различна предста-

ва: за едни то е насочено  
към постигане на дадена 
цел, за други любовта, 
приятелството и парите, 
за трети е задоволеността 
от живота. Съществуват и 
други хора, които търсят 
щастието в смъртта. За 
тях съществуването им е 
лишено от смисъл. Те пред-
почитат да умрат, вместо да 
живеят този живот, който 
ги подлага на изпитания и 
мъки всеки ден. Истината 
е една: „Човек не трябва да 
се смята за щастлив, преди 
да си отиде от този свят“. 
Когато сме на прага на 
смъртта, мисля, че тогава 
трябва да се запитаме кое 
ни е направило щастливи и 
кое не в този живот.

Смятам, че дядо Добри 
е осъзнал какво е да бъдеш 
истински щастлив. Според 
мен щастието за дядо До-
бри  е удовлетвореността 
от делото, което върши.

Този човек не спира да 
вярва в Бога, защото той 
му показва правилния път 
в живота. За него вярата се 
е превърнала в опора.  Бог 
му дава сили да продължи 
да живее.

От личността на светеца 
може да се научи много. 
Кара ме да вярвам, че в 
света има останали добри 
хора. До ден днешен ме 
вдъхновява  да не се отказ-
вам от мечтите и целите си, 
а да ги преследвам до самия 
край. Мисията, с която се 
раждаме, е да допринесем 
за развитието на родината, 
в която живеем. Животът е 
кратък, но трябва да бъде 
достойно изживян. Това е 
урокът, който ми преподаде 
дядо Добри.

Следващата достойна, 
искрена, съпричастна и 
свята личност, за която 

искам да ви разкажа, е 
отец Иван. Едва ли някой 
не е чувал за него. В името 
на Бога дава обет, че ще 
построи дом за сираци, в 
който ще отглежда малки 
деца. Целта му е изпъл-
нена. Домът в Нови хан е 
място на много човешки 
съдби. Там попадат хора, 
които са в трудна житей-
ска ситуация. Знаем, че: 
„Който има добра душа, 
има трудна съдба“ – дядо 
Добри.

Хората останали без 
подслон, намират спасение 
при отеца. Отец Иван се 
грижи за нас триста души, 
160 от които са малки деца. 
Той приютява хора и в 
с.Якимово. В Нови хан се 

полагат грижи за бебетата, 
които са родени в дома. 
По-малките деца ходят на 
детска градина, а по-голе-
мите учат в училището  в 
Нови хан. 

Днес много българи да-
ряват средства  за развитие-
то на дома. Това подсказва, 
че поне малко  очите на 
„слепия“ българин са се 
отворили. Това ме радва 
изключително много. Зло-
щастната истина е друга. 
Малко са хората, които 
лично  биха помогнали 
на сирак или беден човек. 
Когато ги видят по улиците 
, ги подминават. Съвремен-
ният човек не е готов  да 
помогне на никого. Той се 
интересува само от себе си. 
Малко са хората като отец 
Иван . Изпитвам удоволст-
вие , когато чуя, че на този 
свят съществуват толкова 
добри и всеотдайни хора. 
Отец Иван е натоварен с 
мисията  да създава добро. 
За да има хора като оте-
ца, те трябва да осъзнаят 
смисъла  на живота и да 

преминат през нравствен 
катарзис. Така личностите 
им ще израснат духовно. 

Каузата му  е изключи-
телно благородна. Опитва 
се да покаже на страдащи-
те лица, , че отчаянието е 
най-лошото поражение, а 
вярата – най-мощната сила 
на света. Той им върна 
увереността, която крепи 
човешкия живот.

Казват, че очите са про-
зорец към душата. Това е 
неоспорим факт. Всички 
хора от дома виждат отец 
Иван като ангел, пратен 
от бога, за да ги спаси от 
тежкия живот. През 2004 г. 
е номиниран за „Българин 
на годината“. През 2005г. е 
отличен с почетното при-
знание „Достоен българин 
на годината“. Наградата 
му е напълно заслужена, 
защото да окажеш помощ 
на  човек с тежка съдба е 
велико дело.

Отец Иван ми показа, че 
трябва да помагам на всяко 
живо същество, изпаднало 
в беда. Съвременното чо-
вечество  се е озлобило, 
но това не трябва да ни 
пречи да вършим  добрини. 
Добротата е жива и никога 
няма да изчезне, докато има 
хора, като отеца. Делото му 
трябва да бъде пример за 
всички хора из България.

Жената, която проме-
ни съдбата на много хора 
в България е българска-
та телевизионна водеща 
Наталия Симеонова. Тя 
завършва журналистика 
в Софийски университет 
„Климент Охридски“.

През ноември 2012г. ста-
ва водеща на предаването 
„Предай нататък“, което 
преобърна живота на чо-
вечеството. Заглавието на 
предаването описва човеш-
ката практика, облагодетел-
ствана от добро дело. 

Продължава в 
следващия брой
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Èñòèíñêè ôóðîð íà êóêåðèòå 
îò Í× “Ñòðàëäæà 2016“
При небивал интерес 

премина представянето 
на най-младата кукерска 
група при НЧ “Страл-
джа 2016“ на фолклорния 
празник „Песпонеделник“ 
в Широка лъка. В продъл-
жение на пет дни с богата 
и наситена с различни 
прояви програма орга-
низаторите предоставиха 
много приятни изживява-
ния за гости и участници. 
Заедно с домакините от 
група „Песяци“ в дефи-
лето взеха участие над 
250 представители на раз-
лични кукерски групи. 
Стралджанските гугли и 
капашони безспорно бяха 

най-атрактивните. Грей-
налото мартенско слънце 
огря в пълна светлина кра-
сивите маски, момчетата 
и момичетата танцуваха 
вдъхновено и успяха да 
покажат стралджанската 
традиция в пълната й пре-
лест. Още неприключили 
представянето си бяха 
грабнати от зрителите, 
българи и чужденци,  кои-
то се надпреварваха да 
се снимат с тях. Не една 
медия прояви интерес и 
към Нели Тончева Кавал-
джиева, председател на 
НЧ“Стралджа 2016“,  коя-
то трябваше да отговаря на 
въпросите от кога датира 

стралджанската традиция, 
кой и как изработва мас-
ките,  какво е посланието 

на обичая „Заораване и 
засяване“, как е съхранено 
кукерското хоро „Талима-

та“ и какво ли още не. 
Не без гордост Атанас 

Киров, кмет на община-
та, който придружаваше 
групата в Широка лъка, 
направи  признанието : 
„Почувствах се истински 
щастлив от този интерес, 
видях как обичта на хората 
заливаше нашата група, а 
това не се забравя!“ За-
служено аплодисментите 
видимо се засилили при 
споменаване на факта, че 
днешните стралджански 
кукери са продължите-
ли на изградената тра-
диция от изявения наш 
хореограф Тончо Тончев, 
а призивът „Да бъде в дън 

земята злото, да царува 
доброто!“ се прие като ре-
френ на празника. Горещи 
аплодисменти за страл-
джанци поднесе и лич-
но  корейския посланик,  
който нашите момчета  
почерпили с автентична 
стралджанска ракия. До-
казвайки любовта си към 
традициите стралджанци 
бяха едни от първите, 
които се хванаха на хо-
рото и показаха завидно 
майсторство.
След много положи-

телни емоции, радост и 
гордост групата се завърна 
в Стралджа с грамота  и 
парична награда.

Ëàóðåàòñêî çâàíèå çà êóêåðèòå îò Âîäåíè÷àíå
Международната организация за народно изкуство /

ИОФ/, Общество за фолклор - българска секция, удостои 
с Диплом - лауреатско звание и Втора награда за високи 
постижения в зимните маскарадни игри кукерската гру-
па при НЧ"Просвета 1928" Воденичане. Фестивалът на 
маскарадните игри в Стара Загора бе повод воденичан-
ските кукери да покажат великолепието на традицията 
си и да получат благодарността на всички воденичанци 
за успеха. "Браво, момчета и момичета! Вие сте наша-
та гордост!" е най-често повтарящото се поздравление 
към групата заедно с увереността, че тепърва предстоят 
новите и големи награди. Много приятно за участни-
ците беше високата оценка дадена лично от акад. Крум 
Георгиев, член на Международната академия за тради-
ционни изкуства и голям приятел на стралджанци, който 
изразил пред кмета Милен Ангелов задоволството си 
от представянето с пожелание за последващо сериозно 
сътрудничество. 

Ñúñòåçàíèÿ ñ êîíå â Òîäîðîâà ñúáîòà
При много добра 

организация, горе-
щи емоции и слън-
чево  настроение 
премина тазгодиш-
ния Тодоровден в 
Стралджа. Община 
Стралджа и конния 
клуб „Аспарух“ се 
погрижиха всич-
ки почитатели на 
конете да останат 
доволни от празника.  Желаещите да се включат в обя-
вените надпрепускания достигнаха 17, близо десет бяха  
участниците в изложбата на амуниция. Броят на зрите-
лите никой не се наема да определи . Стотици малки и 
големи пристигнаха на зелената поляна зад стадиона в 
очакване да наблюдават едно  атрактивно състезание и 
останаха доволни .  С награди за най-добра амуниция си 
тръгнаха  Кунчо Пенев Кунев и Георги Петров Русков 
/ първо място/,  Веселин Петров Шедерски и Йордан 
Д.Парушев  грабнаха второто място, на трето останаха  
Веселин Петров Иванов и Данчо Н.Йорданов.

Оспорваната кушия с конете донесе радост  на три-
мата най-добри. Първото място убедително спечели  
Атанас Иринков с кон „Фламинго“, на второ място се 
класира  Велчо Димитров с кон „Наско“ , а на трето – 
Асен Радостинов с кон „Мони“.
Ìàðòåíñêî äúðâî
По повод  първи март учениците от  ОУ““Св. Св. 

Кирил и Методий“гр.Стралджа осъществиха идеята 
си да накичат  с мартеници дървото, посадено от тях в 

района на Читалището .
 За спазване на традиция-

та  по стар български обичай 
си завързваме мартеници   
през месец март с пожелание 
за  здраве и благоденствие 
.Такова бе посланието и на 
децата и учениците .

Дървото  „Японска виш-
на“ или като си го наричаме „нашето дърво „за което 
децата полагат системни грижи е засадено по повод 
30 годишният юбилей  на училището ни  от ученици 
участници в  НП“На училище без отсъствие“,Мярка 
„Без отсъствие“

Ïðàâî íà îòãîâîð
По  повод  пуб-

л и к а ц и я т а  в ъ в 
в.“Стралджански ве-
сти“ от 08.02.2016г. 
„Можем ли да жи-
веем  по-добре?“, 
считаме за свое за-
дължение да се въз-
ползваме от правото 
си на отговор като 
заявим следното:

В публикацията 
е изнесена тенден-
циозно и манипула-
тивно невярна ин-
формация относно 
начина на провеж-
дане на процедурата 
за избор на изпъл-
нител на поръчка с 
предмет „Осигуряване на закуски за учениците от 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Стралджа за учебната 
2016/2017г.“

Написаният материал представя целенасочено  изцяло 
невярна информация за начина на провеждане  на про-
цедурата за избор на изпълнител на поръчката и лицата 
участващи в нея. Водени от принципите на обществения 
и правен интерес, при пълна прозрачност при провежда-
не на процедурата за избор на изпълнител на поръчката 
е издадена заповед от директора отнасяща се за:

Отпочване на процедурата с прилежащите документи,
Определяне на комисия по избор на доставчик на 

закуски на учениците от училището,
Името на Виолета Андонова, по длъжност зам.ди-

ректор по учебната дейност в училището не фигурира 
в състава на комисията. Зам.директорът на училището  
няма отношение към въпроси  в сферата на стопанската 

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

дейност в училището и по никакъв начин не участва в 
процедурата за избор на доставчик.

  Резултатите от проведения избор се основават на 
принципа на равнопоставеност на условията при точни 
и ясни критерии – най-ниска цена, при съблюдаване 
изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009г. за 
здравословно хранене на учениците. Преследващ своя 
личен , финансов интерес, авторът на материала излага 
невярна и опетняваща доброто име на ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ гр.Стралджа  и на всички работещи в учебното 
заведение с безпочвени и нелепи обвинения, намесвайки 
в своя полза лица и институции нямащи никакво отно-
шение към описания проблем.

В заключение ще добавим: Да ,бихме могли да живеем 
и по-добре, ако загърбим интригите и всеки се съсре-
доточи върху своята работа, за да я върши по-добре и 
по-качествено. Тогава всички бихме заживяли по-добре, 
чувствайки се комфортно и конкурентни в своята среда, 
в мир със себе си.

ДОРА НАЙДЕНОВА, директор , колективът при 
ОУ“Св.Св. Кирил и Методий“ гр.Стралджа

- Г-н Папукчиев, защо 
според Вас се стигна до 
размяна на тези писма 
и отговори?

- Когато написах мо-
ето писмо до вестника, 
то беше продиктувано 
от идеята не да защита-
вам нашата фирма, да 
се оплаквам от това, че 
сме пренебрегнати, а да  
посоча другия, правил-
ния път за доброто на 
Стралджа. Продължавам 
да мисля, че ако ние тук, 

Áëèö èíòåðâþ ñ Èâàí Ïàïóê÷èåâ: ÄÀ ÍÅ ÑÈ ÄÎÊÀÇÂÀÌÅ ÊÎÉ ÊÎÉ Å, À ÄÀ ÑÈ ÏÎÌÀÃÀÌÅ!
в нашия град , се под-
крепяме и си помагаме, 
всички ще се чувстваме 
по-добре.

- Какво имате пред-
вид?

- Имам пред вид това, 
че ако в ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа 
беше предпочетена наша-
та или друга местна фир-
ма това щеше да означава 
още няколко работни мес-
та и прехрана за семей-
ства от Стралджа, щеше 

да означава приток на 
средства тук, в Стралджа, 
щеше да означава много 
по-голяма заинтересова-
ност от добро обслужване 
на училището, грижа за 
децата и за учителите.

- Обижда ли Ви от-
говорът на училището?

- Такава е тяхната глед-
на точка. Ще се радвам 
рано или късно да разбе-
рат какви са интересите 
на местния бизнес, да 
схванат, че  ние живеем 

в един град и неизбежно 
мислите ни, намеренията 
ни, се преплитат. Ако си 
помагаме, ако разговаря-
ме , ако споделяме идеите 
си и търсим съвместни 
решения, ще се чувстваме 
по-добре. Всичко което се 
прави на инат не води до 
добро! Аз лично никога 
не съм отхвърлял пода-
дена ръка и ще продължа-
вам да го правя в името и 
за доброто на моя град, на 
моите съграждани! 
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Âîëåí Ñèäåðîâ ñ äàðåíèå çà ïàìåòíà 
ïëî÷à íà Ëåâñêè â Ñòðàëäæà
Лидерът на ПП АТАКА  

и водач на листата на 
коалиция „Обединени па-

триоти” за Ямболски избирателен 
район Волен Сидеров, се включи 
в инициативата за набиране на 
средства за паметна плоча на Васил 
Левски в град Стралджа. Патри-
отът дари сумата от 500 лева по 
време на срещата му с жители на 
града. Домакин на Волен Сидеров 
бе заместник-кметът на Общи-
на Стралджа Гроздан Иванов, с 
когото го свързва дългогодишно  
приятелство. Сидеров заяви пред 
препълнената зала, че в негово 
лице град Стралджа и селата от 
общината имат верен приятел, 
който ще работи за решаването на 
проблемите на всеки един жител 
. Основната тема на срещата бе 
твърдото искане на патриотите 
за увеличение на пенсиите, като 
минималната пенсия в България 
трябва да бъде 300 лева, искане, 
което „Обединени патриоти” ще 
реализират след влизането си във 
властта. Останалите кандидати за 
народни представители призоваха 
множеството да гласуват с номера 
на промяната – 17.

Купуването и продаването на 
гласове е престъпление!
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