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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

НОВО!     НОВО!     НОВО!
ÏÀÂÈËÜÎÍ ÏÀÂÂÂÈËÜÎÎÍ 
„×ÀÉÊÀ” „×ÀÀÀÉÊÊÊÀ”” 

– СТРАЛДЖА

ÏÐÅÄËÀÃÀ:
всеки ден, вкл. и събота

Çàêóñêèòå, êîèòî îáè÷àòå!

 вкусни
 здравословни
 качествени

По народни рецепти,
с европейско майсторство!
Изпълнява поръчки на клиента 
за всякакъв вид тестени изделия

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.: 0886909070

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 6)   25. 2. 2014 ã. email: s_vesti@abv.bg

ÌÀÐ - ÂÀË - ÍÀÒ Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ

/магазина на Жужа/

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод:
луксозни
сватбени
бутикови
стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час, може и 

доставка по домовете.
За по-големи поръчки 
- сериозни отстъпки!

ТЕЛ.: 0887 641 255

Ïðîòåãíàòà ðúêà çà ïîìîùÏðîòåãíàòà ðúêà çà ïîìîù
Дървото се опира на дърво - чове-

кът на човек. Тази народна мъдрост, 
преминала през незнайни времена и 
хора, стигнала до нас, ясно подсказва 
, че хората могат да бъдат силни, ако 
си помагат.  В днешно време, когато не 
малко самотни, болни, страдащи мъже 
и жени очакват протегната ръка, общи-
на Стралджа  извежда на преден план  
грижата за такива хора. Изпълнението 
на социалната политика включва про-
екти, които  са особено полезни и дават 
сигурност на слабите, беззащитните, 
болните.  Проектът „Звена към ДСП 

в община Стралджа” по приоритет 5 
– социално включване и насърчаване 
на социалната икономика от ОП ”Раз-
витие на човешките ресурси”, схема 
за безвъзмездна финансова „Помощ 
в дома”, гарантира сформирането на 
три звена към функциониращата в 
общината услуга   „Домашен социа-
лен патронаж” - Стралджа, Войника 
и Каменец.  В началото на май м.г. 
заповеди за назначение получиха 36 
социални асистенти, които започнаха 
обгрижването на 75 потребители. 

Още на стр.3

„ Пет месеца бях на легло…Сега, благодарение на моя социален асистент, съм по-добре. Веска се грижи много 
всеотдайно за мен. Заедно сме всеки ден и се чувствам спокойна. Благодаря на общината за този проект и дано 
има продължение!”

Училищното настоятелство при СОУ 
”П. Яворов” бе взето решение за предос-
тавяне на плувния басейн за ползване от 
гражданите всеки учебен ден от 13 до 14 
ч. срещу такса от 2 лв. 

Не без гордост можем да кажем, че 
плувният басейн в Стралджа е не само 
най-модерният басейн в областта, но се 
оказва и почти единствен в целия регион.

Подробности на стр.2

Ñâîáîäåí äîñòúï äî ïëóâíèÿ áàñåéí



Като домакин на тържеството посветено на Трифон-Зарезан кметът 
Митко Андонов посрещна в своя кабинет гостът Темиртай Избастин, 
управляващ посолството на Република Казахстан в РБългария и ръко-
водител на дипломатическа мисия, представи общината и развитието 
й, обърна внимание върху производството на керемиди и профилирани 
тръби, мебели, зърно- и зеленчукопроизводство. Изрази желанието за 
активно сътрудничество между двете страни и направи подаръци на 
госта. С благодарност за гостоприемството и сърдечни пожелания за 
успешно развитие на общината г-н Избастин се разписа в почетната 
книга на общината и също направи подаръци на г-н Андонов, след което 
с удоволствие се включи в народния празник.

Çà áúäåùî ñúòðóäíè÷åñòâîÍîâè èçïèòàíèÿ è  
î÷àêâàíå çà ïîáåäè
ОФС "Стралджа"  продължава да 

осигурява  емоции за привържениците на 
футбола от града. Проведените контролни 
срещи, които не винаги приключваха с 
победа за Стралджа, доставиха истин-
ско  удоволствие и събудиха надежди за 
успешно представяне в новия сезон на 
„В” републиканска аматьорска група.  
Отборът видимо се промени, стои все 
по-добре на терена, момчетата набират 
самочувствие, трупат опит и правят смели 
планове за предстоящите изяви. Изигра-
ните приятелски мачове бяха проследени 
с интерес от не малкото фенове на ОФК 
”Стралджа”.  С "Мастер" Бургас срещата 
приключи с  резултат 6:0 за бургазлии, 
но това не отчая никого. С "Дунав" Русе 
амбициите се проявиха в  3:2 за северня-
ците, но затова пък  "Несебър" падна от 
Стралджа с резултат 4:2. 

От 1 март стартират срещите във „В” 
републиканска аматьорска група. Фут-
болистите от „Стралджа” знаят много 
добре, че голямото изпитание предстои и 
се подготвят за него с обещанието, че има 
какво да покажат. Първата среща на ОФК 
”Стралджа” е на 1 март срещу „Берое” Ст. 
Загора. Успех!

С добри приходи, активна дейност в 
помощ на училището  и нови идеи  се 
отчете Училищното настоятелство при 
СОУ ”П. Яворов”. Изминалата 2013г. 
организацията приключи с близо 3500 
лв. по сметката. Председателят Боряна 
Атанасова припомни, че през отчет-
ния период източниците на приходи 
за настоятелството  са били основно  
рентата от земеделска земя ,  членския 
внос и спонсорство. Традиционно през 
годината е финансирано поддържане 
дейността на плувния басейн.  На 
заседанието, което разгледа и одобри 
отчета за 2013г., бе взето решение за 
предоставяне на плувния басейн за 
ползване от гражданите всеки учебен 
ден от 13 до 14 ч. срещу такса от 2 лв. 

Ñâîáîäåí äîñòúï â Ñâîáîäåí äîñòúï â 
ïëóâíèÿ áàñåéíïëóâíèÿ áàñåéí
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В кабинета на  Мария То-
лева, зам.- кмет на общината 
представители на синдикалната 
организация на работниците от 
здравеопазването и специалисти 
от общинска администрация 
обсъдиха новия Колективен тру-
дов договор , който обединява 
една доста сериозна предвари-
телна работа. Всичко в този до-

кумент е подчинено на грижата 
към заетите в здравеопазването 
и в изпълнение на българското 
законодателство. Свое място 
имат функциите на общината 
като работодател и медицин-
ските работници от Детска ясла, 
ученическо и детско здравеопаз-
ване, определят се основните и 
допълнителни възнаграждения, 

осигуряването на работно об-
лекло, дни за отпуск, условия 
на труд и др. 

Коментарите по време на сре-
щата доказаха ангажираността 
на двете страни да се намери 
най-оптималния вариант  на 
договора, който предстои да се 
подпише от кмета Митко Андо-
нов, за да влезе в сила.

Ãðèæà çà çäðàâåîïàçâàíåòî

Ðîìè îòêðàäíàõà êàáåë, õâàíàõà ãè
Двама младежи са задържани в Стралджа след кражба на електри-

чески кабел от частен дом в града, съобщиха от Областната дирекция 
на МВР. На 18 февруари в Районно управление “Полиция” - Страл-
джа е постъпило заявление от жител на града, който е съобщил, че 
през нощта срещу 15 февруари от избено помещение в дома му, на 
ул. „Черно море”, е извършена кражба на 60 метра електрически 
кабел на стойност около 300 лева.В резултат па проведените бързи 
издирвателни дейности е установено, че престъпното деяние е из-
вършено от А.В. на 18 г. в съучастие с 15-годишен младеж, и двамата 
криминално проявени жители на Стралджа. Работата по случая 
продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Ôèðìèòå ïðåäïî÷èòàò äà äåêëàðèðàò ïî èíòåðíåò
60 % от фирмите в региона са декларирали печалбата си за 

миналата година онлайн, съобщиха от офиса на НАП в Ямбол. До 
момента близо 600 компании са подали декларации за финансовия 
си резултат и за дължимия корпоративен данък. Едва 240 декларации 
са подадени в офис Ямбол. Останалите формуляри са приети онлайн 
с електронен подпис, което дава възможност на собствениците да 
намалят корпоративния си данък, ако дължат такъв и го внесат в 
срок, с 1%, но не повече от 1000 лв. Само десетина декларации са 
подадени по пощата. Фирмите, задължени по Закона за корпора-
тивното подоходно облагане, които през 2013г. не са извършвали 
дейност също подават декларация, но специален образец 1010а, 
наречена още "нулева". С нея, дружествата декларират, че през 
предходната година не са отчели приходи или разходи, съгласно 
счетоводното законодателство. Образецът е публикуван и може 
да бъде разпечатан от интернет страницата на Агенцията на адрес 
www.nap.bg в раздела "Документи за юридически лица”. Крайният 
срок за подаване на формулярите и за плащане на дължимия данък 
"печалба" е 31 март. Освен по електронен път, декларации се по-
дават на място в офиса на Ямбол на улица „Кабиле” 1, на гише в 4 
пощенски станции в областта или като писмо с обратна разписка 
до адреса на НАП- Ямбол.

На основание чл.111, ал.1 от Закона за опазване 
на околната среда /ЗООС/,

Î  Á  ß  Â  ß  Â  À:
Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане на 

разрешително за изграждане и експлоатация по чл.104, ал.1 от ЗООС на 
предприятие с висок рисков потенциал – „Производствено-складова база 
за боеприпаси – Стралджа-Мараш”, гр.Стралджа, област Ямбол, с оператор 
„Берета Трейдинг” ЕООД, гр.София. Документите са на разположение на 
обществеността в продължение на 1 месец от 14.02.2014г. до 14.03.2014г. 
на интернет страницата на МОСВ.

    Документите са на разположение на обществеността в продължение 
на 1 месец, всеки работен ден, в периода от 21.02.2014г. до 21.03.2014г., в 
сградата на община Стралджа, ул.”Хемус” № 12, етаж І, стая № 1, всеки 
работен ден от 08 ч. до 17 ч.

Лице за контакти: Анна Грозева

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
Продължавайки традицията в провеждането на бинар-

ни уроци в СОУ"П.К.Яворов" Стралджа преподавателите 
по математика и информационни технологии Лиляна 
Стойчева и Боряна  Георгиева, заедно с учениците от 
Vб клас се отправиха на вълнуващо пътешествие към 
планетата на мъдреците- планетата математика. Въоб-

Ñ ÷óäåñàòà íà ñòðàíàòà Öèôðèÿ Ñ ÷óäåñàòà íà ñòðàíàòà Öèôðèÿ 
ражаема ракета отведе всички в страната Цифрия, където ги 
очакваха задачи свързани с признаците за делимост на числата. 
В края на часа петокласниците провериха своите знания с тест 
създаден чрез системата HP Classroom Manager. Съвременните 
интерактивни методи превърнаха учениците в активни дейст-
ващи лица в самия обучаващ процес.

Интерактивната дъска помогна урокът да стане  впечатляващ, 
динамичен, създаде интерес към изучавания материал. При-
съствието на информационно-комуникационните технологии в 
съвременната класна стая дава шанс за всестранно развитие на 
ученици и преподаватели, за организиране на учебния процес 
на по-високо технологично ниво и подобряване на ефикасността 
и качеството на образованието. 

С момичетата и момчетата от Vб клас по време на часа 
пътуваха и  гостите Атанаска Кабакова, председател на ОбС, 
председателят и членовете на Училищното настоятелство Бо-
ряна Атанасова, Мария Цонева, Дичко Дичев, директорът на 
училището Валентина Маринова, учители.
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 Инвестира във вашето бъдеще!

ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0036 – С0001  
„ Звена към ДСП в община Стралджа”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Дървото се опира на дърво - чове-
кът на човек. Тази народна мъдрост, 
преминала през незнайни времена и 
хора, стигнала до нас, ясно подсказва 
, че хората могат да бъдат силни, ако 
си помагат.  В днешно време, когато 
не малко самотни, болни, страдащи 
мъже и жени очакват протегната 
ръка, община Стралджа  извежда 
на преден план  грижата за такива 
хора. Изпълнението на социалната 
политика включва проекти, които  са 
особено полезни и дават сигурност 
на слабите, беззащитните, болните.  
Проектът „Звена към ДСП в община 
Стралджа” по приоритет 5 – социално 
включване и насърчаване на соци-
алната икономика от ОП”Развитие 
на човешките ресурси”, схема за 
безвъзмездна финансова „Помощ в 
дома”, гарантира сформирането на 
три звена към функциониращата в 
общината услуга   „Домашен социа-
лен патронаж” - Стралджа, Войника 
и Каменец.  В началото на май м.г. 
заповеди за назначение получиха 36 
социални асистенти, които започнаха 
обгрижването на 75 потребители. 

Недялка Димитрова, гл.експерт 
„Образование” при общината и ръко-
водител на проекта обяснява      мак-
сималната полезност на проекта със 
заложените цели:

„ Общата цел на проекта е „Подо-
бряване качеството на живот на хора с 
увреждания и самотни възрастни хора 
чрез насърчаване на социалната ико-
номика за осигуряване на качествена 
грижа в домашна среда и възможност 
за независим начин на живот, чрез 
предоставяне на социалната услуга 
„Помощ в дома”. Но 
проекта има и специ-
фични цели които са 
свързани с разширяване 
на социалната услуга 
„ДСП”, чрез създаване 
на три звена за оптимал-
но задоволяване потреб-
ностите на нуждаещите 
се, равнопоставеност 
при избора на бенефици-
енти, повишаване про-
фесионалните качества 
и мотивация на преките 
доставчици на услугите, 
повишаване икономиче-
ския потенциал на лица-
та и техните семейства 

за преодоляване на 
бедността за безра-
ботни лица.”
ÓÑÒÎÉ×ÈÂ 
ÑÎÖÈÀËÅÍ 
ÌÎÄÅË

1 6 -м е с еч н а т а 
програма по изпъл-
нение на проекта  
се превърна в един 
много устойчив мо-
дел в общината  за 
предоставяне услуги 
в домашна  среда. 

Потребителите, загубили надежда за 
сигурността и спокойствието си,  по-
лучиха нужното внимание, успешно 
комуникират, показват възстановя-
ване и желание за социален живот:

Стойка Димова, потребител:
 „ Пет месеца бях на легло…Сега, 

благодарение на моя социален асис-
тент, съм по-добре. Веска се грижи 
много всеотдайно за мен. Заедно сме 
всеки ден и се чувствам спокойна. 
Благодаря на общината за този проект 
и дано има продължение!”

Дора Топчиева, потребител: „Не 
бих се справила сама. Трудно се прид-
вижвам, имам нужда от тази помощ. 
А и контактите са много важни. С 
Мария дори посещаваме срещите в 
пенсионерския клуб!”

 Още при подготовката на проекта 
екипът прозорливо определи вида 
на услугите и  целевите групи. Дей-
ностите за лична помощ се допълват 
и от дейности за социална подкрепа 
и социално включване, както и ко-
мунално-битови дейности. Това се 
оценява от хората. 
 ÃÐÈÆÀ È ÑÎÖÈÀËÍÈ 
ÊÎÍÒÀÊÒÈ
В хода на подбора   на потребители 

и социални асистенти  стана ясно кол-
ко необходим е този проект. Ефектът 
се изразяваше не само в постоянните 
грижи за болните, но и   в  преодоля-
ване  социалната изолация и самота, 
които съпътстват хората с увреждания 
и специфични потребности и самотни 
възрастни.

За болния човек дори подаването 
на чаша вода е важна  помощ. При 

двойките „социален асистент- потре-
бител” за месеци се установиха трай-
ни , сърдечни отношения на близки 
хора, които си вярват, хора , които са 
си нужни, хора, които превръщат един 
ден в полезен и приятен

За потребителите  съвместния 
ден е приятен, спокоен , очакван. 
Това споделят и с Марияна Пенева, 
супервизор по проекта, за която  
всяко посещение по домовете дава 
доказателство за добрата работа на 
асистентите, за удовлетворението на 
потребителите. Тя споделя, че синд-
рома на познатото професионално 
прегаряне/бърнаут/  при назначени-
те социални асистенти в общината 
няма проявление. Хората работят с 
желание, чувстват се добре в екипите,  
биха искали да продължат това за в 
бъдеще. Мария Толева, зам.кмет  и ръ-
ководител на проекта през първите 10 
месеца,  също проявява загриженост 
по изпълнението на проекта, има дни 
в които тя осъществява срещи с потре-
бителите, което ги радва. Те чувстват 
вниманието, разширяват контактите, 
споделят болките си.

×ÎÂÅÙÈÍÀÒÀ
Един самотен и болен човек най-

много има нужда от обгрижване, от 
задължителната хигиена в дома или 
осигуряване на храна, лекарства… 
Но не само това. Защото идва момент 
когато човек иска да прочете вестник, 
да коментира филм по телевизията, 

да сподели спомени. И отново по-
гледът е отправен към човекът до 
теб,  социалният асистент, който ще 
погледне топло, ще поседне кротко, 
търпеливо ще разкаже за неуморния 
ход на живота извън жилището, ще 
послуша разкази за семейството на 
болния, ще се позасмеят заедно за 
щуротиите на внуците…. И ето, че 
денят е отлитнал. И някак по-ведро 
се посреща вечерта. С надеждата, че 
утре силата и вярата ще влязат у дома 
отново с най-близкия и полезен човек 
до теб – социалния асистент.
ÒÐÓÄÎÂÀÒÀ ÇÀÅÒÎÑÒ
Важна част от изпълнението на 

проекта е осигуряване  трудова 
заетост на безработни от общината 
, които не са придобили право на 
пенсия. Макар и с различни про-
фесии тези хора преминаха през 
задължителното обучение, получиха 
нужната квалификация и  много бързо 
доказаха, че могат да се справят. Не 
само това , всеки от тях прие присърце 
работата, разбирайки, че тя е особено 
специфична и изисква специално 
отношение и качества.

Мария Кирова,социален асистент:
„Започнах работа  без никакво 

притеснение. Обучението ни даде 
допълнителна увереност, помага ни и 
това, че се познаваме. Като асистент 
аз не само имам работа, но се чувст-
вам полезна, необходима.”

Веска Маринова, социален асис-

тент:” Може за някой тази работа да 
е трудна, за мен проблеми няма. Имам 
опитът , мотивацията да работя. Про-
ектът е много добре подготвен, с ми-
сълта за хората. Приветствам екипът, 
който го е разработил. Бих се радвала 
ако продължим защото работата  носи 
сигурност на не малко хора”.
ÏÎÂÈØÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ È 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В община Стралджа  към този 

проект бе проявен повишен интерес 
както в началото така и в хода на 
изпълнението му.  Причината е не 
само добрата социална политика на 
общината, но и успешно реализира-
ните до момента проекти от този тип, 
трайно добрата грижа  и внимание 
към хора в неравностойно положение 
и невъзможност да се справят сами.  
Кметът на общината Митко Андонов 
лично проявява интерес към този 
проект, наблюдава  изпълнението 
му, интересува се от състоянието на 
потребителите и възможностите на 
социалните асистенти.

Екипът по проекта е особено 
внимателен при  всяка среща с по-
требители и асистенти.

Проектът „Звена към ДСП в об-
щина Стралджа” не е само поредния 
социален проект, той е проект, който 
е необходим на не малко хора,  оси-
гурява спокойствие и сигурност на 
нуждаещите се и работа за безработ-
ните. Затова има своето приоритетно 
място  в социалната политика на 
общината и е част от непрекъснатата 
грижа за хората.
ÅÄÈÍ ÄÎÁÚÐ ÅÊÈÏ
Натрупан е опит, създаден е един 

добър екип с квалифицирани слу-
жители, които познават много добре 
спецификата на работата, в общината 
има традиции по разработката на 
социални проекти. Изпълнението на 
поредния  се съпътства с  не малко 
работа, която изисква прецизно отно-
шение към всеки проблем, динамика , 
срочност , адекватност на решенията, 
внимание и милосърдие към всяка 
човешка съдба , идеи за продължение 
на вече добре изградената политика 
в помощ на хората. 
ÅÄÍÎ ÄÎÁÐÎ ÄÍÅÑ 
ÑÒÐÓÂÀ ÏÎÂÅ×Å ÎÒ ÄÂÅ 
ÓÒÐÅ
И това е народна мъдрост. Възраст-

ните хора я познават. Както и тази, че 
малката помощ прави голямото добро. 
Много често при срещите с пред-
ставители на екипа те задават един 
и същи въпрос- за продължението 
на проекта. И очакват положителен 
отговор. Това  не остава незабелязано. 
И както всяка година общината търси 
своите пътища за новите проекти, 
които да върнат вярата , спокойстви-
ето и желанието за живот на болните, 
слабите и немощните. За да има ръка 
за помощ на всеки , който се нуждае.

Åäèí ïðîåêò, êîéòî íîñè ñèãóðíîñò

ÏÐÎÒÅÃÍÀÒÀ ÐÚÊÀ ÇÀ ÏÎÌÎÙ
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Ñòðàõúò îò îáåêòèâà – 
ñåðèàë áåç êðàé
Винаги съм се чудил какво 

толкова плаши хората фотограф-
ският обектив. И преди, и сега 
срещаме абсурдни ситуации на 
агресия към фоторепортерите, 

които опитват да си свършат 
работа. За хора като мен, виде-
ли какво ли не през последния 
близо половин век, остава дис-
кусионен въпрос. Какво толкова 

пречат обективите на политици, 
бизнесмени, звезди и всякакви 
силни на деня. Особено днес, ко-
гато всичко се случва буквално в 
кадри. Или поне facebook-вално. 

Като се връщам 40 години 
назад и си спомням как рабо-
теше един фоторепортер ми се 
струва, че действително е било 
лесно. Поне привидно. В своята 
работа ние познавахме  всички 
ударници, герой на труда, знатни 
тъкачки и пр. Защото като отида 
в дадено предприятие първо те 
пращат при бригадира, после 
при профпредседателя и накрая 
при началника на цеха и той да 
каже своето благоволение кой 
заслужава да снимаме и изти-
посаме във вестника. Оказваше, 
че са почти едни и същи хора, 
но такива бяха времената, само 
най-заслужилите попадаха в 
обективите. А другото тактично 
не се показваше. Тактичното 
изчезна с идването на демо-
крацията, която донесе хубави 
неща, но и лоши за работата 

ни. С големите апарати и каме-
ри си личахме от километър, и 
вместо всички да бягат към нас 
то обратното всички се крият 
като от прокажени. Появиха се 

новоизпечени * бизнесмени* , 
които своите фирми ги имаха 
за неприкосновена зона и пиле 
неможеше да прехвърчи камо 
ли фоторепортери, охраняваха 
ги така както сега охраняваме 
турската граница. Иди му обяс-
нявай, че му правиш скрита 
безплатна реклама. Започнаха се 
разправии, че ще има трошене на 
апарати и камери. 

Спомням си един колкото 
смешен, толкова и тъжен случай 
с наш колега репортерът на вест-
ник *Делник*, който изписа бая 
мастило и се отърва от съд,  както 
го заплаши госпожата която беше 
случайно попаднала в кадъра. 
Снимката беше такава, Жеко Же-
ков, вижда улично дърво близо 
до автобусна спирка, украсено 
като коледна елха от найлонови 
торбички и му праска един кадър 

със заглавие *Украса*. Нещеш 
ли госпожата заедно със съпруга 
си пристигат в редакцията. На 
оперативката главният редактор 
г-н Котев едвам убеди госпожата, 
че колегата е снимал дървото а 
не нея. Тя не миряса и поиска 
извинение във вестника, както 
и беше сторено. И моя милост 
съм изпадал в последните го-
дини в подобни ситуации, било 
то по време на избори, пазари 

и снимки на улицата например. 
Веднъж дори за малко да ни 
набият в един пункт за старо 
желязо. Сякаш за да се потвърди, 
че старите страхове ръжда не 
хващат. Особена важност започ-
наха да си придават публичните 
личности. Да се чуди човек, хем 
държи да е публичен, което пред-
полага по-често лицето му да е 
обект на снимки, хем се дърпат 
от обективите и се сърдят, че 
ги снимаме. Но навсякъде не  
е така, например в Стралджа и 
Болярово ми прави удоволствие 
да работя, от там са и повечето 
ми персони от последната ми 
изложба. В тези общини се е 
запазил и истинският бит и 
култура на българина. През 
есента на 2011 година незнаен 
депутат /явно много обиден на 
фоторепортерите/ предлага да 
се забранят всякакви снимки на 
граждани без тяхно разрешение. 
Ударът дойде много изненадва-
що, питахме се как ще работим 
и дали да не си носим пижами 
за панделата която ни гласяха, 
тези в парламента. За щастие 
здравият разум надделя и пред-
ложението не мина в парламента. 
Поне засега духът е затворен в 
бутилката,  но не се знае как ще 
гласуват в парламента. Да не се 
наложи да се преоборудваме със 
шпионска техника за снимане и 
дегизирани да работим, тогава 
трябва и трудовата ни категория 
да стане първа, като на миньори-
те, полицаите и армията.

ВЕЛИЧКО ДИМТРОВ

За пореден път в СОУ ”П. 
Яворов” учители и ученици 
доказаха своя интерес към 
отделните учебни предмети и 
желанието си по възможно най-
атрактивен начин да обогатяват 
знанията си. С урокът „На 
гости в къщата на химическите 
елементи” стана ясно колко по-
лезен може да бъде стремежът 
към нетрадиционния, нестан-
дартния и забавен начин да се 
предизвика любов към един 
учебен предмет. Химията е една 
доста сложна, трудна, но и мно-
го интересна наука. С активната 
помощ на преподавателката Ди-
ана Георгиева учениците от VІІ 
и VІІІ клас на СОУ”П.Яворов” 
се убедиха , че тя може да бъде 

и изключително забавна. Госту-
ването в къщата „Периодична 
система” предизвика разговор с 
нейните обитатели – химичните 
елементи, чрез който учениците 
научиха подробности около 
„появяването им на бял свят”. 
Сполучливо влизайки в роля 
младите химици откриха ин-
тересни факти за алкалните и 
халогенни елементи. Успяха да 
се запознаят с другото лице на 
химията при това без големите 
учебници и тетрадките пълни 
със сложни уравнения. На фи-
нала участниците в предста-
влението показаха и забавната, 
експериментална  част от хими-
ята, което повиши настроението 
на всички.

Õèìèÿòà ãîâîðè, 
õèìèÿòà çàáàâëÿâà

НАМИГВАНЕ
На изпит по химия професорът пита студента:
 - Кажете как да получим сяра?
 Студентът отговаря:
 - Взимаме сероводород и го подгряваме. Водородът 

излита, а сярата остава.
 - Много добре! Пиша Ви шестица: четворката 

излита, а двойката остава!

Çà ñúçäàòåëÿ íà ñòðàëäæàíñêèÿ Þæåí ïàðê

Äà ïîñàäèø äúðâî ñ ëþáîâ

Малцина са стралджанци, 
които знаят, че Южният парк 
е създаден с доброволния труд  
и идеи  на стралджанеца Те-
ньо  Пачов. Роден в Стралджа 
през  1902г. дълги години той 
работи като озелинител в об-
щината. Страстен любител 
на природата, увлечен по това 
да засажда нови фиданки, той 
лично се заема с осъществяване 
на идеята си в Стралджа да 
се изгради градска градина. 
Осигурява посадъчен матери-
ал,  получава разрешение за 
залесяване на южния край на 
селището, сам намира техника 
и доброволци за подготовка на 
терена , планира разпределение-
то на алеи, шадраван и дансинг. 
Усетили значимостта на съби-
тието стралджанци активно се 
включват и  в началото на 50-те 
години паркът става реалност 
с бригадирския труд на десетки 
граждани. 

Своите спомени за Теньо 
Пачов разказва Живка Митева, 
бивш озеленител в Стралджа.

Бях около десетина годишна, 
когато леля ми Пенка се омъжи 
за свако Теньо. По-късно се роди  
синът им Тодор, а мен ме взема-
ха почти всяко лято да помагам 
на семейството. Минаха години, 
започнах да уча в Стралджа 
и отново имах възможност да 

живея при свако и леля. Много 
често, почти всеки ден, ходе-
хме на разходка в градската 
градина, така казваха всички на 
стралджанския парк. Прекрасно 
място беше това! Не зная дали 
по зададен проект е бил изграден 
или изцяло по идея на свако, но 
всички говореха с уважение за 
този човек. Помня, че алеите 
на парка се поддържаха винаги 
чисти. Фонтанът беше обико-
лен с цветя, най-често изборът 
падаше на каните и кукорчета. 
Цветната оранжерия явно е била 
построена с идеята да подхранва 
с посадъчен материал парка. Там 
винаги беше пълно с различни 
саксийни и градински цветя. 
Спомням си и езерото, в което 
плуваха шарани, както и дансин-
га с живата музика на невероят-
ните Дани Руснака, Тарзана и 
др., танците – танго, румба, валс, 
които събираха всеки почивен 
ден местните двойки.

   Като сега виждам Теньо 
Пачов как върви с бавни крачки, 
оглежда се в парка и все нещо 
записва. Негов помощник беше 
дядо Саранди. Често можеха да 
се видят двамата, но най-много 
време свако прекарваше с кмета. 
Заедно  ползваха лека кола и все 
за работа говореха. Пачов беше 
среден на ръст, с кестенява коса, 
с изразителни и много кротки 
очи. Запомнила съм  един от съ-

Теньо Пачов
ветите му към леля „Ако искаш 
да не бързаш, тръгни навреме!” 
Този уникален човек умееше 
да разговаря еднакво сърдечно 
с възрастни и с деца. На мен 
много често ми отделяше време 
с разкази за своето детство и 
младежките години. Знаех, че е 
отгледал дъщерите си с много 
лишения. А те една от друга бяха 
по-красиви и интелигентни. Ма-
ринка, Ненка, Елена , и на трите 
той даде образование. 

Най-честите ни разговори 
със свако бяха  за растенията. 
От него научих, че всяко рас-
тение си има име – българско и 
латинско. С безкрайна любов и 
търпение ми показваше  позна-
тото кукорче, добавяше веднага 
и латинското наименование. И 
така за всяко цвете, за всеки 
храст или дърво. 

Дали Бог определи съдбата 
ми или свако Теньо изигра своята 
роля , но аз наследих професията 
на моя обичан роднина. Целият 
ми трудов живот е свързан само 
с озеленяването. Работила съм в 
проектантска организация Сли-
вен, в системата на държавни 
учреждения,  в пътни строежи, 
пенсионирах се като нач.цвето-
производство в община Сливен. 
Приятно ми беше да се занима-
вам  с производство и износ на 

цветя. И всеки свой успех свърз-
вах с намесата на свако Теньо в 
моя живот. Разбирах, че на него 
дължа много. Когато трябваше 
да се явявам на изпити, свако 
беше до мен, да ме подкрепи, да 
ми помогне… Този интересен и 
богат човек е винаги в съзнание-
то ми. Щастлива съм, че съдбата 
ми отреди да общувам с него.

Бих искала да отбележа , 
че приемам като един много 
приятен период от своя живот 
работата ми като озеленител в 
община Стралджа. Благодаря 
на кмета Митко Андонов, един 
много позитивен и настойчив в 
работата човек, който успя да 
възстанови двата парка на града, 
да изгради специално предпри-
ятие за цветопроизводство и 
поддържане на зелените площи. 
Бих била щастлива да подскажа 
идеята за озеленяване на прос-
транството на закрития канал. 
Ако се озелени с широколистни 
и иглолистни дървета, с многого-
дишни цветя в добавка с пейки, 
това би се превърнало в едно 
прекрасно  място за отдих. Тук 
ми се ще да допълня твърдението 
на Теньо Пачов, че в Стралджа  
се развиват успешно всички 
дървесни видове. Факт е , че по 
негова препоръка по централната 
улица до днес растат сребрист 
смерч, ели, кедри, кестени, го-
лямо е разнообразието в Южен 
парк където има дори маклура. 
Верни на традициите стралджан-
ци съумяха да внесат голямо 
растително разнообразие и в но-
воизградените паркове . Радвам 
се че в парк”Младост” и Южен 
парк има красота и оживление. 
Това обогатява града , дава му 
приятен облик и възможности за 
отдих на местни жители и гости.

С приятелски поздрав: 
Живка Митева



С много богатство на фанта-
зията, познаване на традицията, 
талант и  желание за доказване 
на любов към родния край 
децата от СОУ ”П. Яворов” се 
включиха в подготовката на 
предстоящия Общински кукер-
ски празник, Стралджа 2014. 
Рисунките на кукерски маски, 
които са изложени във фоайето 
на училището, посрещат всеки  
посетител, за да покажат бо-
гатството на  местните тради-
ции. Малките художници явно 
много добре са наблюдавали 
кукерския костюм, гуглите и 
капашоните, които буквално са 
изваяли на белия лист. Всяка от 
маските е наситена с огромно 
разнообразие на цветове и 
форми, прибавени са различни 
елементи, които  доказват колко 
са „страшни” кукерите, за да 

прогонят злото.
 „Ръководството на учи-

лището винаги е поощрявало 
този интерес към изкуството и 
традициите. Ние сме убедени, 
че много често пътят към до-
казване на един талант може да 
започне тъкмо от едно такова 
участие в училищен конкурс!”, 
подчерта директорът Валентина 
Маринова поднасяйки поздрав-
ления към талантливите худож-
ници от училището.

Рисунките на децата са в 
изпълнение на проекта „Подо-
бряване качеството на образо-
ванието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния про-
цес” с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от ЕСФ на ЕС.
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ÆÅÍÀ
Вървя по поляната  пъстра на дните си.
Във мене животът узрява!
Сърцето ми младо, в люлка люляно, 
с люляк и здравец закичено.
Пътеката с борове стройни обточена, 
зеленото в мене живее!
Не гледай, не гледай среброто в косите ми, 
а виж изумруда в очите!
С мисъл за своята безкрайност
 животът ще свети! 
Сърцето ще сгрява!

Гена Маркс

***
МАМО, 
Запомних те – повей от пролетна ласка
и цвете напъпило ирис с окраска.
Дъхаво, нежна…. С аромата ти, мамо,
за мене копнеж и надежда си само!

Вечно те търсих в тревите, в горите.
Живота преравях, дълбаех земите…
С надежда се молех – яви се в съня ми!
И да те виждам грижовна в деня ми.

Но ти си оставаш мираж в синевата
чиста звездица – изгрев до луната…
Към бялата млечна пътека политам
през облак ще мина и ще попитам.

Ще ме познаеш ли, че аз се люлея
на цветна дъга в поредна алея?

Гена Маркс

***
НА МАМА

Обичам твоите очи,
Обичам твоите побелели коси,
Но най-много обичам твоите
 прегръдки нежни.

Как обичам погледа ти взорен,
Замислен и щастлив,
Но най-много те обичам
Когато ме прегръщаш и обичаш ти.

Ти животът си ми дарила
И за това благодаря
Благодаря ти, че те има,
Майчице добра!

Нека Бог дари те 
С дълъг и щастлив живот,
Нека радости  и щастие
Има в нашия живот.

Честит празник на всички жени!
Бъдете усмихнати, красиви!
Радвайте се на живота, правете  хората до вас щастливи!

ДЕНКА  ГЕОРГИЕВА, Стралджа 

Êóêåðñêè ìàñêè Êóêåðñêè ìàñêè 
ðèñóâàò äåöàòàðèñóâàò äåöàòà

ÏÎÇÄÐÀÂ
на Стефка

Събрах ви букетче от нежност 
и стръкчета бяло кокиче.
Със жълт минзухар ви навезох 
шевица от поздрав далечен.
Обагрих я в морското синьо, 
обсипах я с розови листи.
И в ранната пролет – ухайна 
по слънчев лъч – тайно я пратих.

Гена Маркс

Ðàçíîîáðàçíà äåéíîñò è îòëè÷èÿ îò÷åòå ÷èòàëèùå- ×àðäà

Íàøèÿò ôîëêëîð å íàøåòî çëàòî!

Читалището в Чарда  
има своето отдавна из-
воювано място  както в 
селото, така и в общината. 
Още от създаването си до 
сега библиотеката остава 
водещото звено. Тя раз-
полага с над 4 хил. тома 
литература, видеоигри, 
периодичен печат,  а от 
няколко години  и ком-
пютър. Поддържат се чи-
талня и книгохранилище.
Основните меропри-

ятия, организирани от 
читалището през изми-
налата 2013 г,. са свърза-
ни с различни празници, 
годишнини, чествания. 
През  зимните  месеци  
дейността стартира с от-
белязване на    традицион-
ния Бабинден. Кукерските 
игри събират млади и 
по-стари, задължително 
се изпълняват ритуалите 
по заораване, засяване 
и жътва, организират се 

състезания за най-красива 
маска, най-малък участ-
ник и др. Средствата за 
наградите , осигурени от 
читалището, се допълват 
и от ЗПК „Спасение”.  
Февруари е белязан от 
празника Трифон-Заре-
зан. През март дейността 
се обогатява от Деня на 
самодейността, Баба Мар-
та,  3 март, Първа пролет. 
Всички- очаквани празни-
ци от жителите на селото 
и подкрепяни.Особено 
вълнуващо преминават 
Лазаровден и Цветница, 
когато момиченцата от 
селото обличат красивите 
народни носии, обхождат 
всеки дом и благославят 
за здраве.
Свое място във всеки 

празник има фолклорна-
та група „Росна китка” и 
ансамбъл „Божур”. Точно 
тези колективи дават най-
яркото доказателство, че 

нашият фолклор е нашето 
злато.Самодейците  обо-
гатяват културния живот 
в селото, възпроизвеждат 
традиции, песни,  дават 
самочувствие. Благодар-
ности заслужава и певица-
та Славка Калчева, която  
има специално участие 
в изявите. За изнесените 
концерти както в Чарда, 
така и в Лозенец, Зим-
ница, Джинот, Воденича-
не, Чарган …читалището 
получи благодарности и 
нови покани. Танцовият 
ансамбъл се завърна от 
народния събор „Мараш 
пее” с призово място. 
С награда са удостоени 
танцьорите  и на събо-
ра в с.Селиминово. На 
„Славееви нощи” в Айтос 
„ТА”Божур” спечели пър-
во място, ФГ ”Росна кит-
ка” се класира на второ, а 
с индивидуални награди 
се завърнаха Снежана 

Вълчева, Маринка Геор-
гиева и Васил Петров. 
Успешно е представянето 
на самодейците и на  съ-
бори в Карнобат и Ямбол,  
на празника в с.Войника, 
на събора в Трявна. Кон-
цертите в родното село са 
винаги очаквани, желани 
и щедро аплодирани. Чи-
талищната дейност ак-
тивно се подкрепя и от 
създадения Клуб на же-
ната, който привлича все 
повече членове. Срещите 

са винаги в четвъртък, а 
празниците – всяка сед-
мица.
Читалище  „Пробу -

да-1934” Чарда  отчете 
през изминалата годи-
на  добра художествена 
самодейност. Това личи 
от изявите и отличия-
та. Всички самодейци 
имат осигурени народни 
костюми – дарение от 
ЗПК”Спасение”. Освен 
субсидията от общината 
читалището подобрява 
финансовото състояние  
от рента, наеми , спонсор-
ство. Жителите на селото 
одобряват, обичат и под-
крепят дейността на чита-
лището, радват се на всяка 
изява. Настоятелството 
работи за обогатяване на 
тази дейност, поддържа-
не на базата, правят се 
усилия за разработка на 
проекти, за увеличаване 
на контактите и размяна 
на гостувания. С очаква-
ния новата 2014 г. да до-
несе още повече отличия 
самодейците  репетират, 
издирват и разучават нови 
народни песни, танци, 
обсъждат идеи за местни 
празници.
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Åäíè÷úê ñèìâîë íà åäèíåíèå

 „Слова за Левски, горещи и ис-
крени, слова, които възпитават , 
обединяват, слова, които доказват 
любовта ни към родината!”, така 
обясняват срещата , посветена на 
141 –та годишнина от Обесването на 
Левски организаторите от библиоте-
ката и читалище „Просвета-1892”в  
Стралджа. Главните герои, децата от 
клуб „Млад приятел на книгата”, под 
ръководството на Парушка Узунова, 
библиотекар, рецитираха тържестве-
но, гордо и патетично стихотворения 
посветени на Апостола, разказваха за 
живота и революционната му дейност, 
а в презентацията включиха едни от 
най-интересните снимки  и картини 
на  Апостола. Похвали заслужи и 
младата художничка Денка Георгиева, 
която специално за случая изложи своя 

портрет на Левски, нарисуван с много 
старание и любов.

Гости на събитието в библиоте-
ката бяха Мария Толева, зам.кмет и 
председател на читалището, Кольо 
Пехливанов, гл.експерт „Култура”, 
представители на училищата в града, 

културни дейци.  „Съобразителен, 
безстрашен, с остър и бистър ум, 
мълниеносни респекти”, така опис-
ваха децата Апостола на свободата 
в своя  документалният разказ, 
който обогатиха и с легендарните 
му подвизи. На финала припомниха 

заветите на Левски, които прозву-
чаха като клетва за вярност пред 
родината.”Левски е нашата икона 
и децата от клуб „Млад приятел 
на книгата” доказаха, че  всички 
ние, млади и стари се прекланяме 
пред този образ”, обобщи Виолета 

Андонова, секретар на читалището. 
С поздравление от името на кмета 
Митко Андонов, към участниците в 
срещата се обърна г-жа Толева, която 
сподели своите първи спомени от 
разказите в семейството за Левски. 
Тя добави благодарността си към 

организаторите и към децата за ста-
ранието с което обръщат вниманието 
на обществеността към едно събитие, 
което ще продължава да вълнува все-
ки българин. „Вашето участие днес 
е нашият букет пред паметника на 
Апостола!” , подчерта г-жа Толева.  

Èñòîðèÿòà  âäúõíîâÿâà

Във връзка с предстоящия Национален празник на България  3 
март Исторически музей Стралджа отвори гостоприемно вратите си 
за учениците от училищата. Всеки четвъртък  по график  децата са 
гости на музея, където  директорът Снежана Вълкова  ги запознава 
с историята на  родния град. След лекцията и разглеждането на 
експонатите със специално внимание към тематичната изложба  на 
снимки от героичните моменти на Освобождението, учениците имат 
възможност да задават въпроси, да споделят свои  идеи . Според 
г-жа Вълкова най-голям интерес сред децата предизвикват  богатите 
традиции на Стралджа, развитието на занаятите, историята на обра-
зователното дело… Много често задават въпроси за  присъствието 
на Яворов в Стралджа, за участието на стралджанци във войните, за 
получените отличия за храброст. Получената информация в музея 
обикновено става повод и за провокиране  творческите заложби на 
учениците, които пишат есета за историята на Стралджа и  гордостта 
от това, че са родени в този красив и героичен край на България.

Äåöàòà çà Ëåâñêè
Децата от ателие по тру-

дотерапия при Центъра 
за социална интеграция и 
рехабилитация – Страл-
джа подготвиха табло със 
снимки на Васил Левски 
и хронология на живота и 
делото му. Това е начинът 
по който 15 момичета и 
момчета, които посещават 
ЦСРИ, да отдадат почит 
и уважение към Апостола 
на свободата, за което по-
лучиха поздравленията на 
трудотерапевта Стоянка 
Георгиева и управителя на 
центъра Живка Иванова. 

„От едно място трябва да се свири, 
а всички други да играят, пък песента 
ни е пред очите ни, комуто се харесва, 
нека се хваща на хорото. Без да е така, 
няма нищо  и по-пусто става…”  С 
този цитат от писмо на Васил Левски 
до Д. Хр. Попов започна специалната 
вечер в клуб „Дълголетие” Стралджа 
посветена на Апостола. Словото на 
Маринка Колева развълнува всички. 
Показвайки своята любима книга с 
мисли на  и за Апостола, тя прочете 
и най-интересните абзаци от есето на 
Стефан Продев. Затрогващо, вълнува-
що прозвуча стихотворението „Обесва-
нето на Васил Левски” в изпълнение на 
Николинка Стойчева. Присъстващите 

ръкопляскаха и на рецитацията на 
Желязка Михалчева. Някак естествено 
всички се изправиха и запяха песента 
за февруарското бесило, превърнало 
се в най-тъжния символ на България.

Родолюбците от клуб „Дълголетие” 
вече подготвят и следващата си среща, 
която ще бъде с посвещение на  Ос-
вобождението на България. Предсе-
дателят Донка Атанасова призна,  че 
на 26 февруари в клуба  ще прозвучат 
най-силните Вазови стихове, ще се пеят 
възрожденски песни, ще има драмати-
зация по народно творчество. Това ще 
бъде приносът на фолклорната група 
към клуба и за отбелязване на Първи 
март, Ден на самодейността. 

Ïîêëîí, Àïîñòîëå!

Âñåêè äåí äà ãîâîðèì çà Àïîñòîëà, ìàëêî ùå å!
 „Обесването на Васил Левски” прозвуча на 19 февруари и в Зимница. С преклонение към делото на Апостола  деца и 

възрастни се събраха в читалището и под ръководството на Антоанета Атанасова, библиотекар -секретар, рецитираха  най-
силните стихове посветени на великия син на България. Гости на събитието бяха представители на кметството, учители, 
родители. Заредени с родолюбиви чувства участниците продължиха разговора за Апостола споделяйки необходимостта 
в днешно време от такива силни личности, готови да дадат и живота си за доброто на Отечеството.

Роден съм на 27 юни 1920 г. 
в с.Маленово. Родителите ми са 
от Одринска Тракия, с. Чопкьой, 
Узукюприйска околия. Прогонени 
през 1913г. от турците, заселили се 
в Маленово. Баща ми разказваше, 
че имал мелница с караджейка, 
продължил да работи като мелничар 
и в Маленово, Завърших на село 
образование до 6 клас. Баща ми 
имаше 3 коня, продаде единия за 15 
овце и ме прати да ги паса. За да 
завърша 7 клас дадохме 800 лв. но 
когато дойде ред на свидетелствата 
от Карнобат не разрешиха. Трябваше 
още месечен престой в с.Искра , за 
да получим документа. След като се 
създаде ТКЗС се записах на счето-
водни курсове. Исках да продължа в 

ВЕТЕРАНИТЕ РАЗКАЗВАТ:

ÏÅÒÚÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂ ÈÂÀÍÎÂ, ñ.Ìàëåíîâî:

ÐÀÁÎÒÅÕÌÅ „ÍÀ ÏÎËÇÓ ÐÎÄÓ” È ÒÎÂÀ ÍÈ ÐÀÄÂÀØÅ!
Икономически техникум Бургас, но 
не стана и се записах задочно в 4-год. 
Селскостопански техникум – Страл-
джа. Така станах среден икономист 
и среден агроном.  През 1970г. ме 
издигнаха за председател на ТКЗС/
Трудово-кооперативно земеделско 
стопанство/, филиал Маленово. Гри-
жехме се за 2000 овце, 600 говеда,  
от които 300 бр.дойни, имахме сви-
неферма, 30 хил.дка земя, от която 
300 дка зеленчукова градина. Бяхме 
постигнали 480 кг среден добив ече-
мик, при пшеницата стигнахме 500 
кг/дка, слънчоглед -220 кг, царевица 
поливна 1000 кг/дка.

През 1960г. ме издигнаха за пред-
седател на читалището, създадохме 
танцов колектив, дамски хор, теа-
трален колектив, коледарска група…
Оживихме културната дейност в 
селото. С подкрепата на Киро Вла-
дов успяхме да извоюваме 80 000 
лв. за културен дом в селото и още 
29 000 лв. за доизграждане втория 
етаж на училищната сграда- имахме 

180 деца които учеха на 2-3 смени. 
По това време бях и председател на 
Училищното настоятелство.

За съжаление след 15-20 г. уче-
ниците намаляха, за да се стигне 
и до закриване на училището, но 
поне запазихме базата. Аз продъл-
жих участието си в културно-ма-
совата дейност и като председател 
на Тракийското дружество в което 
членуваха над 20 семейства бежанци, 
прокудени от Източна и Западна 
Тракия.Всички те бяха активни учас-
тници в културната дейност на се-
лото организирана по това време от 
учителката Недялка Иванова, също 
от тракийско семейство. Освен като 
счетоводител на ТКЗС съм работил 
на обществени начала неплатена ра-
бота  и като секретар на читалището, 
председател на масови организации, 
председател на Училищното настоя-
телство, председател на Тракийското 
дружество. Щастлив съм от полу-
чените за това държавни отличия, 
ордени, медали, значки и др.



7

Áðèòàíöèòå ñà íàé-äåáåëèòå õîðà â Åâðîïà
Òîâà ñå äúëæè íà ñòóäåíèÿ êëèìàò, ïîêàçâà íîâî èçñëåäâàíå.
Според учените, стомашни бактерии повишават риска от затлъстяване в местата 

по света с по-ниски температури. Това вероятно обяснява защо почти една четвърт от 
жените и повече от 22% от мъжете във Великобритания страдат от наднормено тегло.

Затлъстяването при хората е свързано с два вида бактерии в червата – бакте-
роидити и фирмикути. Хората с наднормено тегло имат повече от втория вид и 
по-малко от първия.

Проучване сред 1020 здрави хора от 23 държави показва, че в организма на хо-
рата, които живеят по-далеч от Екватора има повече “лоши” микроби и по-малко 
микроби, които разграждат мазнините.

Открихме, че хората, които живеят в по-студените региони, са по-склонни 
към затлъстяване, свързано с микробиологията в червата, в сравнение с хората в 
по-топли региони на земята. Това означава, че “полезната микрофлора” може да 
има различен състав в различните географски региони, казва ръководителят на 
изследването Таичи Сузуки.

Предишни американски изследвания върху лабораторни мишки, създадени като 
генетично затлъстели, показват, че относителния дял на бактероидитите в сравнение с фирмикутите също е по-малък. Две групи лабора-
торни животни без чревни бактерии са били инжектирани с двата вида бактерии. И двете групи са натрупали тегло, но теглото при групата 
с фирмикути е значително по-голямо.

Според учените, преобладаващият тип бактерии при затлъстелите хора е по-ефективен за извличане на енергийните вещества в храната. 
Вероятно подобно на животните, хората в по-студените части на земята произвеждат повече енергия и натрупват повече мазнини в срав-
нение с тези в по-топлите райони като адаптиране към климатичните условия.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Êëóá „Äúëãîëåòèå” Ñòðàëäæà â  
î÷àêâàíå íà ïðîëåòòà
Ãðîçäåíöà, ñòàôèäè, ëèêüîðè  íà èçëîæáà
Не само на 14 февруари може да се 

отбележи Трифон-Зарезан. Малък Сечко е 
подходящ за развихряне на въображението, 
за организация на интересни празници. 
Доказаха го участниците в клуб „Дъл-
голетие” Стралджа, които организираха 

Вечер на гроздето.  Подготвената изложба 
с домашно вино и ракия, ликьори,  сиропи, 
сладка и компоти от грозде в допълнение 
със стафиди, сладко вино и специалитета 
стралджанска грозденца привлече погле-
дите на всички с поклон за майсторството 

на местните стопани. Царицата на масата 
беше домашната торта- грозде на Донка 
Миронска. Докато дегустираха и разменяха 
рецептите за всеки от продуктите присъст-
ващите отправиха  поздравления  към Делка 
Стоянова за добре съхраненото сухо грозде, 

на Петранка Рахнева за великолепното 
сладко вино, на Донка Атанасова за  
грозденцата. Ръководството на клуба 
осигури награди на всички. Не се 
размина и без задължителния конкурс 
за най-добро вино. Комисия в състав 
Йордан Данев, Стефан Узунов и Хрис-
то Андонов , след прецизна проверка,  
каза тежката си дума. Най-добрите 
винари в клуба се оказват …винарки! 
Ръкоплясканията бяха за Николинка 
Стойчева, Генка Мечева заели първо 
и второ място и за пелина на Станка 
Кирова. Мъжката чест все пак успя да 
защити Койчо Койчев, който остана на 
трето място.

Празникът продължи с възстановка 
на народни лозарски ритуали, много 
наздравици и пожелания за богата 
гроздова година.

Êàêâî ÿäåì è êàêâî äàâàìå íà äåöà è âíóöè?Êàêâî ÿäåì è êàêâî äàâàìå íà äåöà è âíóöè?

Американската верига за бързо 
хранене Subway ще премахне опасен 
химикал от състава на хлебчетата. Тази 
новина преди дни обиколи световните 
агенции. Наред с адмирациите обаче, 
дойдоха и въпросите защо и как се 
стигна до това решение, което е меко 
казано нетипично за веригите за бързо 
хранене. 

Ето какво представлява вещество-
то, което ще отпадне от рецептата на 
хлебчетата.

Става дума за E927 - азодикарбона-
мид, който се използва традиционно 
за подобряване на еластичността и из-
дръжливостта на подметките за обувки, 
йога матраците и синтетичната кожа... 
и на апетитните питки. Причината за 
промяната в рецептата - влиятелен 
блогър сигнализира за вредата от със-
тавката и стартира подписка: „Subway, 
спрете да използвате опасни химикали 
в хляба си". Същият блог принуди 
преди няколко месеца друга фирма да 
премахне жълтите бои от макароните 
за деца и да използват вместо тях нату-
ралните червен пипер и бета-каротин. 
Друга американска верига за хранене 
Chick-fi l-A (втората по-големина, която 
сервира пиле) обяви, че ще използва 
птици, отглеждани без антибиотици, 
след натиск от потребителите. През 
2011 година са продадени 4 пъти по-
вече антибиотици за употреба в птичи 
ферми, отколкото за хора.

Подобни стряскащи примери може 
да се дават с оцветителите в дъвките, 
в бонбоните и какво ли не още, но 
текстът ще е безкраен. Целта е да се 
стремим към още по-голяма информи-
раност какво ядем и към действия за 
предпазване на здравето – личното и 

общественото. 
Ако имате нужда от повече убеж-

дение за опасностите, обърнете вни-
мание на етикетите за:

1. Тартразин и други хранителни 
оцветители. Става дума точно за 
жълтия оцветител от примера с Krafts, 
познат в САЩ като Жълто №5, а в 
Европа като Е 102. Заедно със сини 
и зелени оцветители в бонбони и на-
питки, той се сочи като виновник за 
доста неща – от хиперактивност при 
децата до рак в лабораторни животни. 
Но това сте го чували, нали!? А знаете 
ли, че кохиниловото червено Е 120 
(за конфитюри, сладка и напитки) е 
одобрен оцветител, който се получава 
от смляна буболечка, която живее в 
кактусите в Мексико? Макар че може 
да предизвика алергии при контакт, 
боята се счита за безопасна в малки 
количества.

2. Бутилхидроксианизол Е320. 

Извлича се от петрол, но се използва 
като консервант при мазнини, масли-
ни, различни ядки и зърнени закуски. 
Изследвания показват, че химикалът 
може да предизвика рак на предсто-
маха при мишки и хамстери, както и 
в черния дроб на рибите.

3. Пропил галат Е310. Това е 
консервант, който предпазва мазни-
ните от окисляване – затова е широко 
използван в майонези, сушени меса, 
сухи супи и др. Употребява се за им-
прегниране на опаковки за продукти, 
съдържащи мазнини като маргарин, но 
служи и за добавка в индустриални и 
моторни масла. Учени смятат, че про-
пил галат е "ендокринен разрушител", 
което означава, че може да влияе на 
хормоните и да предизвика репродук-
тивни или неврологични проблеми.

4. Натриев нитрит Е250. Натри-
евият нитрит се използва най-често в 
опазването и оцветяване на меса като 

бекон, шунка, кренвирши, луканки 
и пушена риба. Почти няма етикет 
без него, защото тези продукти ще 
изглеждат сиви вместо свежо червени, 
ако го няма. Счита се, че е безвреден, 
защото се намира естествено в много 
зеленчуци - включително цвекло, цели-
на, репички и маруля. Но при тях той 
е комбиниран с аскорбинова киселина 
(витамин С), която предпазва тялото 
ни от превръщането на нитритите в 
нитрозамини. Нитрозамините са по-
тенциално канцерогенни за човека. 
Ето защо някои производители добавят 
аскорбинова киселина към продуктите 
от месо заедно с натриевия нитрит, 
за да се инхибира образуването на 
нитрозамини.

5. Третичен  бутилхидрохинон 
(TBHQ). Този химичен консервант 
се извлича от петрола и се използва 
за удължаване срока на храни като 
бисквити и чипс, както и в продуктите 

на веригите за бързо хранене. Според 
листовките на McDonlads в Америка, 
техните пилешки хапки и пържени 
картофки съдържат TBHQ. Благодаре-
ние на европейското законодателство, 
на стария континент същите продукти 
са без този консервант, който може да 
предизвика гадене, повръщане, шум в 
ушите, делириум, безпокойство и про-
блеми със зрението. Все пак той при-
съства в списъка на Европейския съюз 
за разрешените добавки като Е 319.

Нека се ограничим с бройката 5. 
Списъкът наистина е безкраен, а ин-
формационните източници в интернет 
са в изобилие. Обърнете внимание на 
тревожните факти не като на лекция 
по химия, а като предупреждение 
за по-внимателен избор на храните. 
Като потребители имаме правото и 
потенциала за натиск върху произво-
дителите за отговорно отношение към 
нашето здраве.
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Êàáà ãàéäè çà Ïàíäà èíâåñò"
Празникът Трифон- За-

резан в Недялско стартира 
с посещение в църквата, 
където дарителя Ивайло 
Пандов и неговите гос-
ти запалиха свещички за 
здраве. В лозята, където 
"Панда инвест" отглежда 
над 1000 дка традиционни 
и модерни сортове грозде, 

20 каба гайди посрещнаха 
участниците в тържество-
то, след отслужения мо-
лебен за здраве и берекет 
дойде ред на традицион-
ното зарязване. В краси-
вата местност се разнесе 
уханието от чевермето, 
обичаната родопска певица 
Сийка Хълбукова достави 

истинско удоволствие с 
таланта си. До един гос-
тите споделяха, че този 
празник докосва струната 
на българското у всеки, 
че оставя трайна следа и 
надеждата, че следващата 
година Ивайло Пандов от-
ново ще събере всички, за 
поклон пред традициите.

Ïîä íîæèöèòå ëîçå ïëà÷å

Ñ ïîçäðàâ
"За мен е удоволствие и чест да ви поздравя 

по повод Трифон-Зарезан - Деня на винарите и 
лозарите. Приемете моите искрени пожелания за 
здраве, богата реколта и много нови успехи!" пише 
в своето поздравително писмо Михаил Миков, 
Председател на Народното събрание, до кмета на 
община Стралджа Митко Андонов. За да добави 
приятелския поздрав с пожелания за успех на всич-
ки фронтове :"По традиция на този ден почитаме 

празника Св.Трифон, благославяйки плодородието и човешкия труд. Зимата си отива, 
за да отстъпи място на пролетта, изпълнена с любов, вдъхновение и веселие. И нека 
вашият всеотдаен труд ви носи много радост и удовлетворение от постигнатото."

След откриването на празника от кмета 
Митко Андонов, пожелания към участниците 
в Трифоновден поднесоха  гостите г-н Из-
бастин от Казахстан и областния управител 
Николай Пенев. Щедри бяха пожеланията 
за здраве , за поддържане на традициите, за 
плодородие в лозята и пълни бъчви с вино.
Площадът се ошари с усмивките и народните 
носии на танцьорките от ансамбъл "Въжички" 

и фолклорната група при клуб "Дълголетие", 
музиката на оркестър "Стралджа" вдигна 
настроението. Конски впряг потегли към ло-
зята, където преди традиционното зарязване, 
свещеник Димитър благослови труда на страл-
джанци, поръси за здраве и берекет. Заиграха 
ножиците в ръцете на лозарите, включиха се 
и гостите, червено вино потече по чуканите 
и молби се отправиха за плодородие.

Конкурсът за най-добро 
домашно стралджанско вино 
отново предизвика жив ин-
терес към майсторството на 
местните лозари и винари. 
Тази година освен бяло и 
червено в надпреварата се 
включиха розе и дори пелин. 
Авторитетната комисия даде 

преднина на вълшебни вина, 
за които кметът на общината 
Митко Андонов, областния 
управител Николай Пенев и 
самия Трифон-Зарезан връ-
чиха награди. При червеното 
най-добри се оказаха вината 
на Теодора Андонова, Атанас 
Андонов и Димитър Илиев. 

При бялото наградите граб-
наха Атанас Андонов, Галя 
Андонова и Андон Тодоров, 
при розето дама оглави класи-
рането - Станислава Миланова, 
следвана от Тодор Андонов. 
При пелина първото и второто 
място заеха Динко Димитров и 
Станислава Миланова.

Íàé-äîáðèòå Íàé-äîáðèòå 

 Добрин Енев и тази година влезе много сполучливо в ролята 
на Трифон-Зарезан и достави истинско удоволствие на гости и 
домакини. Артистично и в синхрон с традицията калпаклията 
светия не изпусна бъклицата от ръцете си, благославяше наляво и 
надясно, вдигаше щедри наздравици с пожелания за щедра година, 

за много грозде и реки от вино. 
До него неотстъпно беше Кольо 
Пехливанов, който в ролята на 
водещ, имаше възможност за 
пореден път да докаже своята 
артистичност и любов към 
местните традиции. Прилягаше 
им на двамата да вдигат наздра-
виците, да се кичат с лозови 
пръчки, да се снимат с малки и 
големи и да раздават Трифонско 
настроение.

Ïðèåìñòâåíîñò
На лозята в Стралджа Трифоновден почетоха млади, прохождащи лозари, ве-

терани с опит, майстори -винари и любители, кооператори, които добре познават 
традицията на този отрасъл. Вярата в бъдещето на лозарството и винарството 
даде малкия Николай, който упорито напираше да стигне до лозята, да пипне 
лозовите пръчки, да опознае корените си. Стралджа винаги ще носи гордостта 
на винопроизводството. Продължителите на традицията ги има!


