
email: s_vesti@abv.bg

 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")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 26)   21. 10. 2014 ã. 
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Три работни комисии ще  
съсредоточат вниманието си 
върху разработката по дейнос-
ти  на общинския бюджет  за 
2015 г. Със своя заповед кмета 
на общината Митко Андонов 
определя комисията по социал-
ните дейности да се ръководи 
от Мария Толева, зам.кмет, 
комисията по териториално 
развитие и общинска собстве-
ност ще се председателства от 
Иван Георгиев, зам.кмет, а тази 
на общинската администрация 
ще оглави секретаря Атанаска 
Христова.  Като членове на 
работните групи са включени 

общински съветници, кметове 
и км.наместници, нач.отдели  
както и специалисти в на-
правленията. В своята работа 
групите ще се ръководят от 
Общинския план за разви-
тие до 2020г., тригодишната 
прогноза за местни дейности 
2015-2017г., ще имат пред 
вид още проектобюджета на 
общината –местни дейности и 
предложенията на гражданите 
и ръководителите на бюджет-
ните звена и НПО. След прие-
мане на ЗДБРБ за 2015г. ще се 
съобразят и с параметрите на 
бюджетните взаимоотношения 

с републиканския бюджет за 
2015 г.

Целта е разработката на про-
екта за общински бюджет 2015 
да бъде подготвен по приходна 
и разходна част, по параграфи, 
дейности и функции, по бю-
джетни разпоредители в срок 
до 20 ноември т.г. За настолни 
книги ще се използват още 
Законът за публичните финанси 
и Наредба № 7 за условията и 
реда за съставяне на бюджет-
ната прогноза за местните 
дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане 
изпълнението и отчитането  

на общинския бюджет, ЗМДТ, 
Наредбите № 5 за определяне 
и администриране на местните 
такси и цени на услуги, №12 за 
определяне размера на местни-
те данъци, Кодекса за социално 
осигуряване, ЗБДОО за 2015г., 
ЗБНЗОК за 2015 г. и др.

Съгласно заповедта в се-
демдневен срок от разработката 
трябва да се организира пуб-
лично обсъждане на проекта 
за общински бюджет 2015г. 
Контролът по изпълнението 
на заповедта е възложен на 
Иван Георгиев, зам.кмет на 
общината.

Â ïîäãîòîâêà íà 
ïðîåêòîáþäæåò 2015

Древната история мълчи 
по въпроса защо жите-
лите на стралджанския 
район най-често избирали 
светиите Димитър и Ар-
хангел Михаил за свои 
закрилници. На тяхно име 
са повечето от църквите в 

община Стралджа. Така по 
Димитровден отбелязват 
от време оно своя хра-
мов празник миряните от 
Зимница. Строената през 
1856г. църква е далеч по-
масивна от едноименната 
църква в малкото село 

Александрово. Както се 
посочва в книгата „Църк-
вите в Югоизточна Бъл-
гария” изградената през 
1874г. ,  схлупената от 
времето  постройка,  се 
допълва от високо извисе-
на камбанария. Делото на 
майсторите-балканджии  
Калчо и Георги Габров-
ците се тачи и до днес от 
местното население. Пътят 
към храма е добре отъпкан, 
в делник и празник миря-
ните палят свещ за здраве 
и живот. Една от сравни-

телно по-новите църкви 
на името на Св.Димитър е 
тази  в Атолово. Построена 
отново изцяло с дарения 
от ръцете на братята Ге-
орги и Петър Пашмаклий-
ски   през 1933г. сградата 
е  по проект на арх.Куртев 

от Ямбол. Св.Димитър 
е патрон и на църквата 
в Иречеково, построена 
през 1854г. Иконостасът и 
големите икони са дело на 
тревненеца поп Димитър, 
други – на Паскал Тодоров 
от Ямбол. Част от стено-
писите са изработени от 
Георги Московченко.

Никой  не  знае  кол-
ко страдания трябва да 
са преживели древните 
стралджанци , за да пред-
почетат закрилничеството 
на Св.Архангел Михаил.  

През 1851г. стралджанци 
измолват от султана  из-
даването на ферман за 
строежа  и през 1857г. тя 
вече е готова.  Св.Архангел 
Михаил е патрон и на 
църквите в селата Поляна, 
Богорово и Правдино.

Ñâ. Äèìèòúð è Ñâ.Àðõàíãåë Ìèõàèë

Çàêðèëíèöèòå  â Ñòðàëäæàíñêî

Â ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”  Ñòðàëäæà 

Îòáåëÿçâàò åâðîïåéñêàòà 
ñåäìèöà íà ïðîãðàìèðàíåòî

От 11 до 17 октомври в Европейският съюз се проведе Евро-
пейската седмица на програмирането под мотото „Програмирай 
– превърни идеите си в реалност". Еврокомисарите Нели Крус и 
комисар Андрула Василиу считат, че популяризирането на умени-
ята по програмиране в Европа е част от решението на проблема 
с младежката безработица. Към 2015 г. за България ще бъдат 
необходими 20 000 софтуерни специалисти, а за Европа - 900 000 
кадри по ИТ.

 С посвещение на  Европейската седмица на програмирането  
учениците от СОУ „П. К. Яворов“  Стралджа се запознаха с пре-
зентацията „Професия мечта – професия програмист“.

Компютърното обучение в най-голямото общинско училище 
има своята доста богата история. Постигнатите успехи не са малко 
и с право повишават самочувствието на ученици и преподаватели. 
Първите компютри „Правец” влязоха в СОУ ”П. Яворов” още през 
1984г. при откриване на новата сграда. От тогава е и първия ком-
пютърен кабинет, първите много добре подготвени ученици, които 
по-късно станаха и първия ешалон на компютърните специалисти 
в града и общината. Най-голям дял за това има дългогодишния пре-
подавател по информационни технологии /ИТ/ Лиляна Стойчева. 
През 2001г. училището спечели своя първи проект финансиран от 
Холандски фондации, което осигури и първия оборудван с ново 
поколение компютри кабинет. А интересът към информационните 
технологии е огромен. Ръководството търси  и прилага нови форми 
на обучение с цел популяризиране на добри практики в развитието 
на дигиталните компетентности и насърчаване на децата да изуча-
ват информатика. Не са един и два примерите на възпитаници на 
СОУ ”П. Яворов” които продължават образованието си във ВУЗ 
с разширено изучаване на програмирането. Училището се гордее 
със свои бивши ученици , които се реализират като програмисти 
или професионалната им кариера се изгражда в сектора на инфор-
мационните технологии. 

Днес най-голямото общинско училище в стралджанската общи-
на разполага с два компютърни кабинета, единият оборудван със 
собствени средства, а другия – по проект. Училището има втори 
преподавател по ИТ  -Боряна Георгиева. Заедно с Лиляна Стойчева 
те са педагозите, които умело, оригинално и интересно участват в 
подготовката на бинарните уроци, предизвикват любопитството 
на учениците, мотивират ги да обогатяват знанията си. Идва ред 
на много спечелени награди в това направление. И на гордостта 
да си възпитаник на СОУ ”П. Яворов” Стралджа. 

Ìèëîñúðäèåòî ñå âúçïèòàâà
Ако навреме научим децата на милосърдие, ние осигуряваме 

своето спокойствие и сигурност. Защото този който е възпитан да 
прави добро  от малък ще продължи и до края на живота си. Водени 
от тези мисли педагозите от СОУ ”П. Яворов” работят постоянно за 
възпитанието на учениците в добротворство и милосърдие. Цялото 
училище се включва в различни  благотворителни инициативи. 
Учители и ученици дадоха пример за взаимопомощ и съчувствие 
когато се обединиха в подпомагане за възстановяването на Виктор. 
Трогателно активни бяха децата и в събирането на средства за 
връщане здравето на петокласника Борко. В първия учебен ден на 
новата година  преди да седнат по чиновете учениците , а и учите-
лите и гостите на празника се включиха в инициативата „Цвете за 
Мизия”. Много добро впечатление направи акцията за събиране на 
помощи за пострадало дете, което не е ученик на училището, но е 
родом от Стралджа. Тези дни в СОУ”П.Яворов” стартира кампани-
ята „Капачки в действие”. Учениците последователи на идеята от 
Стралджа вече много добре знаят , че предавайки за рециклиране 
своите събрани капачки подпомагат детски домове. Това е доста-
тъчна мотивация да обединят усилията си в нещо  съвсем дребно 
и обикновено , но с огромен спомоществувателен ефект.

Няма граници за милосърдието. В СОУ”П.Яворов” Стралджа 
дават пример за това. „Колкото повече последователи, толкова по-
добре!”, споделя Валентина Маринова, директор на училището. „ 
И по-добра България. За всички ни!”

От общо 90 членове на стралджанското Сдружение „Диабет” 
78 получиха хранителни пакети – дарения от Българската асоци-
ация „Диабет”. Всеки от пакетите съдържа  олио, грах, ябълки, 
замразени пилета и др.  Условието беше разпределение на помо-
щите да става за социално слаби членове на сдружението. Това 
означава, че допустимия месечен доход да  е в размер до 340 лв. 
Според председателя на организацията Петранка Рахнева  всички 
подали документи и предложени за подпомагане са одобрени от 
асоциацията, което стана повод лично да благодарят на  Светла 

Ïîìîù çà äèàáåòèöèäèàáåòèöè

Алексиева, председател на Асоциация „Диабет” у нас. Между 
получилите хранителни пакети са както хора от Стралджа, така и 
от селата Палаузово, Лозенец, Чарда. Дарението е еднократно за 
годината, но Сдружението в Стралджа поддържа активни и добри 
връзки с ръководството, така че сътрудничеството и помощта за в 
бъдеще ще продължат, категорична е г-жа Рахнева.
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Ãðèæè çà òîïëîòî
С настъпване на есента все по-често грижата за топлото у 

дома измества останалите семейни проблеми. Хората от тре-
тата възраст споделят, че октомврийските пенсии обикновено 
отиват за дърва и въглища. Още повече, че в момента този 
вид стоки запазват цената си от миналата зима. В магазините 
„Топливо” в града кубик нарязани дърва се предлагат по 55 
лв., чувал въглища ,25 кг, се търгува за 7 лв. В Стралджа вече 
почти никой не се запасява с тонове брикети. Според джоба 
и температурите всички пазарят по няколко чувала и едва при 
изчерпване подновяват сделката.

Спокойно ще посрещнат зимата училищата, детските 
градини, здравните и социални заведения. За тях общината 
осигурява дърва и въглища. С необходимите количества са 
снабдени кметства , кметски наместничества и читалища.  
Â ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ” Ñòðàëäæà

Ïîñëåäîâàòåëè íà 
Äæîí Àòàíàñîâ
В СОУ”П.Яворов” Стралджа имат право да се горде-

ят. Възпитаници на училището за пореден път доказаха, 
че са достойни последователи на Джон Атанасов. На 
проведеното в с.Бояджик състезание по информационни 
технологии „Джон Атанасов- бащата на компютъра”  
взеха участие 19 ученици от V до VІІІ клас, между тях 
и представители на общинското стралджанско училище. 
В трети кръг – създаване на компютърна рисунка  най-
добра се оказа творбата на Силвия Йорданова, ученичка 
от СОУ”П.Яворов” Стралджа. В крайното отборно 
класиране  отборът на учениците от СОУ”П.Яворов” 
Стралджа завоюва достойното второ място, за да се 
завърнат с наградите в родния град щастливи и горди.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ОБЯВА
Продавам гарсониера в гр. Стралджа, ул.”Хемус”, 

бл.1, ет.3 с таванска стая и мазе, цена по споразуме-
ние, тел. за връзка 0878905948

И тази есен ловците от 
стралджанската община запи-
саха поредните си подвизи.  
Така Втора ловна дружинка 
в Стралджа  увеличи броя на 
убитите диви прасета с още две. 
Късметлиите се оказаха  едни от 
най-активните и с точен прицел 
авджии -  Николай Стоянов и 
Жечко Вълчев. Поздравленията 
за слуката момчетата получиха 
на организирания по стралджан-
ски ловен купон със свински 
мръвки и стралджанско вино. 
Джигери и пържоли вървяха  
заедно със сладката приказка 
как се  цели прасе в гонка , 
прасе  на два крака, прасе на 
патерица и т.н.

По същото време свой успех 
белязаха и ловците от селски-
те дружинки. Във Войника и 
Правдино са отличници с по 
три уцелени звяра, в Каменец, 
Маленово, Първенец, Лозенец 
имат само по едно, но и то беше 
достатъчно да се повеселят и да 
хапнат от дивото. Ëîâíè ïîäâèçè â ñòðàëäæàíñêîËîâíè ïîäâèçè â ñòðàëäæàíñêî

С  държавната приемателна 
комисия и въвеждането в екс-
плоатация на фотоволтаичното 
улично осветление в община 
Стралджа, приключи изпълне-
нието на  поредния трансгра-

ничен проект   „Чиста енергия 
за осветление в населените 
места на Стралджа и Кавакли” 
№2007CB16IPO008-2011-2-043 
с партньори от РТурция.  Обек-
тът е изграден с безвъзмездната 

финансова помощ на Европей-
ската програма за крайгранично 
сътрудничество. Успешното из-
пълнение осигури на населени 
места в двете  съседни общини 
модерно фотоволтаично улично 

Ïðèêëþ÷âà óñïåøåí ïðîåêòÏðèêëþ÷âà óñïåøåí ïðîåêò
осветление. Иновативната тех-
нология е на базата на възоб-
новяеми енергийни източници 
– слънчева  енергия. Идеята  на 
кмета Митко Андонов, която 
датира още от далечната 2008 
г. , сега намери своето частично 
приложение. 

На   уловената слънчева свет-
лина вече се  радват цяла нощ 
жителите по централните улици 
в Стралджа, Зимница, Водени-
чане и Лозенец, а тенденцията 
е   ареалът   да се увеличава. 
Направената равносметка сочи, 
че използването на слънчевата 
енергия  носи многостранен 
ефект. Новоизградените 220 
лампи осигуряват  икономии в 
общинския бюджет. Спестените 
средства се насочват за освет-
ление на досега неосветени ра-
йони в общината. Освен това в 
тези населени места  резултатът 
се измерва и с по -безопасното 
движение на пътя, намаление   
на кражбите в осветените през 
цялата нощ райони , което се 
адмирира  от службите по без-
опасност и от самите граждани. 

Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

Íîâà êàìáàíà çà öúðêâàòà
С мисълта за достойно отбелязване на храмовия празник Дими-

тровден жителите на стралджанското село Зимница се обединиха 
в активна дарителска кампания. Всеки даде своята лепта в под-
крепа на идеята за закупуване на нова камбана на църквата „Св. 
Димитър”. Свещеник Борис, който  бе инициатор за доброто дело, 
лично достави  поръчаната специално за Зимница   нова камбана,  
заедно с голямата благодарност  за разбирането, подкрепата и 
съпричастността от страна на миряните.  Стана ясно, че още в 
първите дни на акцията е събрана основната сума от около 1000 
лв. като зимничани бяха категорични, че звънът й ще огласи селото 
в навечерието на празника Димитровден.      Мнозина жители 
на селото си спомнят, че камбанарията в църквата  разполагаше 
с подарена  от Стоян Проданов камбана, но по неясни причини 
тя изчезна и на нейно място бе поставена малка камбанка, чийто 
звън  не се чуваше в крайните улици на селото. Миряните считат 
за свой дълг да  осигурят камбана каквато църквата заслужава. 

Историята на църквата „Св. Димитър” в Зимница е богата и 
интересна. Построена през далечната 1856г.  със средства събирани 
от населението. Иконите са  рисувани от ямболския Александър 
Зограф , а стенописите, отново с дарения,  са  дело на зографа 
Михаил  Маковкин. Храмът е осветен през 1857г. от одринския 
владика Кирил. Според историята на селото, написана от д-р 
Вълчо Куртев, през 1877 г. при паническия си бяг към Цариград 
турска орда преминала и през  тогавашното село Кашлакьой. За 
да се опазят от тях хората се заключили в църквата. До днес на 
входната врата има следи от  опитите на турците да я разбият, за  
да изколят и ограбят българите. Виждат се и дупките от куршуми 
по стената. 

    Църквата е обявена за архитектурно-художествен паметник 
на културата. И безспорно е една от туристическите забележи-
телности на общината.

  Република България, 
  Министерство на земеделието и храните
  Областна дирекция „Земеделие” – Ямбол

Âàæíî!
За всички ползватели на земи, относно сключени споразуме-

ния по чл. 37в от ЗСПЗЗ, съгласно разпоредбата на чл.37в, ал.7 
от ЗСПЗЗ, уведомяваме всички ползватели на земеделски земи, 
участници с споразумения, че следва да изплатят дължимите суми 
по чл.37в/ т. н. бели петна/ , ал.3, т.2  за стопанската 2014-2015 
г., преди издаване  заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.

Представители на СОУ”П.
Яворов” Стралджа се включиха 
в областен турнир по тенис на 
маса. Организиран от община 
Ямбол и  Областния инфор-
мационен център Ямбол със 
съдействието на Дирекция 
„Програмиране на средствата 
от ЕС” в администрацията на 
Министерски съвет, празникът 
бе   част от националната ини-
циатива „Да спортуваме ЗАЕД-
НО!” и увлече представители 
на петте общини от областта. 
Във физкултурната зала на 
СОУ”П.Яворов”, под погледа 
на директорът Валентина Ма-
ринова и множество запалянко-

вци , не един и двама любители 
на този хубав спорт показаха 
качества и постигнаха добър 
спортен резултат. Напълно 
адекватно публиката  със свои-
те ръкопляскания мотивираше 
участниците в спортния праз-
ник. В крайна сметка отборът 
на СОУ”П.Яворов” успя да се 
класира на достойното  трето 
място  като остави зад себе си 
представителите на общините 
Тунджа  и Болярово. Състеза-
телите, които проявиха дух на 
истински шампиони, получиха 
награди от ОИЦ.

Според  Мария  Никова , 
управител  на ОИЦ Ямбол,  

Òåíèñèñòè ñ íàãðàäà

празникът изигра своята роля. 
Състезанията се проведоха 
на или около места свързани 
с обекти, чиито изграждане, 
възстановяване или развитие 
е реализирано с европейски 

средства и по атрактивен на-
чин се популяризира постиг-
натото през първия програмен 
период на страната ни като 
държава-членка на Европей-
ския съюз.
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Îòèäå ñè õîðåîãðàôúò Òîí÷î Òîí÷åâ
След продължително и тежко боледуване на 17 октомври от този свят си оти-

де Тончо Тончев. Стралджа тъгува за невероятният хореограф, фантастичния 
музикант,страстния танцьор, талантливия актьор и горещ родолюбец, емблемата на 
Стралджа, създателя на ансамбъл "Въжички". Тъгува за човека Тончо Тончев, почетния 
гражданин на Стралджа, който посвети целия си живот за съхранение, обогатяване 
и разпространение на богатия стралджански фолклор. Със смъртта на Тончо Тончев 
загуби Стралджа, загуби България. Поклон пред светлата му памет! Поклонението 
пред тленните останки на Тончо Тончев ще се извърши на 18 октомври от 11 ч. в 
читалище"Просвета 1892"- Стралджа.

Хореографът Тончо 
Тончев е роден на 25 
юни 1941г. в Страл-
джа.   Дарованието на 
Тончев изгрява с при-
ема му в Държавния 
ансамбъл за народни 
песни и танци София, 
успешно завършва-
не на хореографското 
училище, когато не-
говата дипломна ра-
бота „Джиновското” 
е отличена най-висо-
ко. Това е и първият 
му танц публикуван 
в сп.”Танцово изку-
ство” През годините 
следват още над 30 
авторски публикации 
на изявения творец. 
Тончев има в био-
графията си повече 
от 400 поставени и композирани 
от него танци в стотици танцови 
колективи у нас – градски, селски, 
ученически. С танците на страл-
джанския хореограф са обогатени 
програмите на Държавните ансам-
бли в Стара Загора, Разград, Бла-
гоевград, Сливен, Ямбол, Търгови-
ще, Бургас, Варна, Добрич, Русе, 
Велико Търново, Ловеч, Перник, 
Пловдив… както и на български 
танцови колективи зад граница- в 
Турция, Гърция, Румъния, Унга-

рия, Франция, Монголия, 
Италия, Германия…

   Професионализъм в 
творчеството, блестящи 
идеи, автентичност на 
танците, прекрасна на-
родна музика, богатство 
на костюмите – това е 
своеобразния, оригина-
лен почерк на Тончев. 
Пословичната любов на 
хореографа към родния 
фолклор дава възможност 
за раждането на шедьоври 

ÑÚÁÎËÅÇÍÎÂÀÒÅËÍÎ  ÏÈÑÌÎ 
до  семейството на  ТОНЧО ТОНЧЕВ, Почетен гражданин на 

Стралджа,  хореограф, създател и дългогодишен худ.ръководител на 
ансамбъл”Въжички” при читалище „Просвета-1892” Стралджа

СКЪПО ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВО,

УВАЖАЕМИ РОДНИНИ, КОЛЕГИ , ПРИЯТЕЛИ, ПОЧИТАТЕЛИ, 
СЪГРАЖДАНИ НА ТОНЧО ТОНЧЕВ,

С дълбока скръб приехме вестта за кончината на  Тончо Тончев. Един 
невероятен талант, с който Стралджа и България се гордеят. 

Всичко, което ще кажем днес за Тончо Тончев, ще бъде малко , недос-
татъчно и бледо за таланта и следата, която оставя. Защото Тончев,  за 
всички нас  е талантливия хореограф, невероятния танцьор, музикант, 
художествен ръководител, артист. Той е родолюбецът, който ни даде най-
добрите примери как се обича род и родина, какво значи българщина. 
Тончо Тончев е най-достойния пример за родолюбие, честност, искреност, 
достойнство, всеотдайност.

В днешният тъжен ден ние си спомняме за всичко онова, което ни 
оставя  този талантлив българин, който едва ли ще се повтори през 
следващите сто години. Един живот  - низ от  една доказана гореща 
любов към роден край, всеотдайност и доброта, отговорност  и мъдрост, 
в делата, в работата, в отношението към всеки човек. 

Той не беше като всички останали. Оригинален в мисленето, безкрай-
но богат на идеи, той създаваше своите танци като че ли просто така, 
на шега, в движение. Докато слуша поредната народна песен, докато 
води разговор с възрастните хора, докато чете книга, докато се връща 
към детските си спомени… Невероятен, изненадващ, богат, колоритен. 
Истински талант, който умееше да превърне всеки танц в спектакъл, 
с който докосва сърцето на българина, гали сетивата му, кара го да 
пролива гореща  сълза за най-българското.  

В своята биография Тончо Тончев записа не една и две легендарни 
дати на успехи, записа спечелени златни отличия за танцовата само-
дейност на Стралджа,  която печели адмирациите на специалисти и 
публика у нас и в чужбина. Творчеството на Тончев всъщност е една 
добре написана богата и колоритна  книга за богатството на Стралджа, 
за многообразието на песни, танци, музика, носии. 

Може с часове да се разказва за изявите на певци, танцьори и ин-
струменталисти от Стралджа. Тончев е този , който откри и създаде 
таланти- танцьори почти във всеки дом. Участниците в ансамбъл 
„Въжички” са стотици и когато заиграят стралджанските хора, с музи-
ката на оркестъра при читалището, оживява българското. Ето, затова 
Стралджа обича толкова много своя Тончо!

Като заслужено признание той е удостоен с най-високото отличие 
„Почетен гражданин на Стралджа.      Специалистите дълго ще говорят 
за неговия принос в развитие и обогатяване на българския фолклор. 
Неговите танци ще се наблюдават, ще се анализират, ще се обожават. 

За нас , стралджанци, Тончо ще остане оня народен гений , който 
може да пресъздаде на сцената с особено майсторство, оригиналност 
и любов всичките над 120 народни хора, да покаже в невероятната 
прелест стралджанския буенек, да трогне мъже и жени с нашенските 
коледари, да ни разплаче със стралджанската сватба или да ни накара  
да занемеем пред красотата и трогателната нежност на жетварките…

Ще сгрешим ако кажем, че той имаше определено предпочитание към 
танци или песни. Защото той определяше всичко   стралджанско като 
най-доброто. Но все пак песента, която можеше да го разплаче, остава 
Вълканината „Зажени се цар Иван Шишман” - тежка, протяжна, богата, 
красива… Тончо Тончев винаги намираше начин да ни трогне, да ни 
възпитава, да ни дава мъдри и родолюбиви уроци. По свой начин. И 
със своя любов! Благодарим ти, Тончо!

Присъединяваме се към скръбта на семейството, което губи един 
прекрасен съпруг ,  добър баща, любящ дядо.

С топло съчувствие отправяме своите съболезнования към всички вас.
Ще запомним Тончо Тончев   с много добрини. Ще му бъдем призна-

телни, ще пазим изкуството му, ще се учим от него. Така той ще живее 
в нас и чрез нас. И за следващите поколения.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

на сцената – „Сватбарска китка”, 
„Панаир”, Коледари”, Пеперуда”, 
„Въжички”, „Буенек”, „Еркечки”, 
„Джиновско”, за да се превърне 
в любимец на публиката. Години 
наред той е ръководител на ансам-
блите в Сливен, Ямбол и на други 
в страната. Работил е съвместно 
с такива светила на българската 
хореография като Филип Кутев, 
Кирил Дженев, Борис Вълков, 
Иван Тодоров, Маргарита Дикова… 
Всички до един признават таланта 
на Тончев. Неговата здрава връзка 

със Стралджа е достатъчен стимул 
на непрекъснато обогатяване на 
творчеството му. Той е велико-
лепен постановчик, хореограф, 
художествен ръководител, дири-
гент, етнограф, музикант. Свири 
умело на всички видове народни 
инструменти, безпогрешно избира 
носиите и държи танцьорите да 
греят в тях. Най-доброто, на което 
е способен, Тончо Тончев посвети 
на Стралджа , където не само съз-
даде , но и ръководи години наред 
ансамбъл „Въжички”- неговата 

голяма любов, носител на безброй 
златни отличия от национални и 
международни фолклорни прояви. 
Благодарение на Тончев Стралджа 
се превърна в център на тан-
цовата самодейност. Народният 
събор „Мараш пее” е включен в 
Националния културен календар и 
се определя като „малката Коприв-
щица”. По предложение на Тончев 
през 1995г. в общината стартира и 
Конкурса-надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова”.

За цялостния му принос в раз-

витието и обогатяване културата 
на Стралджа Тончо Тончев , по 

решение на ОбС и със заповед на 
кмета Митко Андонов , е удостоен 
със званието „Почетен гражданин 
на Стралджа”. Той е носител на два 
ордена „Кирил и Методий” І и ІІ 
степен, отличник на Министерство 
на културата и на Комитета за чита-
лищна дейност. Талантът му е всеп-
ризнат, високооценен, уважаван, 
обичан. Както от специалистите и 
познавачите на българския фолклор 
така и от всички любителите на 
родния фолклор. 
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СКЪПО ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВО!

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТЕ,ОБЩЕСТВЕНИЦИ, ПРИЯТЕЛИ 
И ПОЧИТАТЕЛИ НА ТОНЧО ТОНЧЕВ,

  Семейството, родът, Стралджа и България загубиха един от 
най-добрите хореографи на всички времена. И това не са слова, 
а наниз от великолепни български народни танци, съхранили 
аромата, атмосферата, колорита и ярката изразителност на 
класическото българско фолклорно изкуство.

  Със своя ненадминат, запомнящ се талант, Тончо Тончев ни 
остави едни от най-внушителните образци на достоен живот 
– как да милееш за българското, как да почиташ своя народ и 
родина и как да дариш тази любов на стотиците, хиляди свои 
последователи.

   Да влюбиш децата в това изкуство, да ги превърнеш в 
пламък на своето вдъхновение, да оставиш жаравата на своя 
талант за бъдещите потомци – това е най-голямото признание 
за всеки творец.

   Почивай в мир, скъпи приятелю!

Проф. д-р Георг Краев  и Николай Ников

Съюз на българските музикално-танцови 
дейци, Сдружение „Хореографи”:

„Напусна ни един от най-ярките творци на 
българската музикална култура. Знакова фигура 
за българския танцов фолклор. Животът му бе 
посветен на българското народно творчество. Ог-
ромна е загубата му за съхранението и развитие 
на фолклора в паметта на народа, за обработките, 
направени с много тънък усет и разбиране за ав-
тентичността и изящното му претворяване.”

Мая Тодорова, ФА ”Тунджа”:
„България загуби един велик хореограф, носещ 

огъня на автентичното!”
ФА ”Въжички” Стралджа:
„Отиде си една легенда, вдъхновител, бащата на 

ансамбъл „Въжички”. Остави ни таланта, познава-
чът на живописните тайни на българските народни 
традиции, ненадминатия, уважавания, обичания, 
всепризнатата национална величина във фолклор-
ното танцово изкуство. Ще живее в сърцата ни 
като човек, който милееше до болка за Стралджа 
и стралджанското, всели тази любов в стотици 
стралджанци- танцьори, певци, инструменталис-
ти.  Тончо Тончев е един от неповторимите хора. 
Той вгради себе си в стралджанската танцова 
самодейност. Ще живее в песните, танците на ФА 
”Въжички”.И чрез тях в паметта на поколенията.”

Симо Петров, оркестър „Стралджа”:
„Учителю, ние всички музиканти от оркестър 

„Стралджа” се прекланяме пред твоето голямо 
творчество, пред твоя голям талант. Благодарим 
ти за всичката музика, която научихме от теб. 
Завинаги оставаш в нашите сърца! Винаги ще си 
жив за нас!”

Çàâåñàòà å ñïóñíàòà
Òîí÷î òàíöóâà íà íåáåñíàòà ñöåíà
Избра да си отиде в най-богатия и най-шарения сезон. Сезон, в 

който царува  любимия му цвят – жълто-оранжевото. Избра есента, 
в която земята се радва на своя богат плод. 

Отиде си тихо и скромно. Под звуците на гайдата, чиято мелодия той 
винаги определяше като „цвета на музиката”. Изпратиха го мнозина, 
но в пъти повече го споменаваха. В цяла България и извън пределите 
й. Там , където българските танци са взривявали публиката, карали 
са сърцето българско да ликува.

Всеки, докоснал се до този невероятен талант, има своите спомени. 
И всички заедно не могат да създадат истинския му богат колоритен 
образ, който ще остане незабравим.

Изключителен познавач на българския фолклор
 Вървим с него по пътеките на народния събор в Копривщица. 

Край нас преминават стотици, хиляди самодейци, всички в различни 
носии от различни краища на България. Гледката е уникална! Раз-
минаваме жена в носия, която за мен е напълно непозната. Питам от 
къде е. Отговорът идва веднага с конкретно обяснение от кой край, 
дори от кое село е носията. С допълнение какви хора играят там, 
какви обичаи имат. Обръща ми внимание върху народния костюм , 
избора на багрите, формите. Започва от забраждането, за да стигне 
до терлиците , до пращовите на престилката… Не смея да преглътна. 
Слушам и се напрягам да запомня всичко. Имам усещането, че този 
миг е неповторим и велик.

Неизчерпаем талант
Началото на 80-те. Телефонът в студиото на РТВ Стралджа звъни. 

Петъчен ден е. Тончо Тончев с неговия вечно шеговит  и закачлив 
тон ме моли да посрещнем в събота две представителки на БАН. 
„Искат да ме анкетират!”, обяснява той.  В събота дамите пристигат 
с две дебели папки. Започват да разпитват как създава танците, от 
къде намира музиката, какви инструменти включва в оркестъра…
Той разказва търпеливо, те все нещо не разбират. Леко ядосан в един 
момент Тончо оставя догарящата цигара и представя раждането на 
един танц, танцува пред академичките свирейки небрежно, весело 
и красиво с уста. Тайнството трае само 30 секунди. В танца има 
начало, развитие и красив финал. Зрителките онемяха,забравиха да 
пишат и да разпитват. А ние вече се заливаме от смях!

„Танцът е готов!”
Пак там, в легендарното студио на РТВ Стралджа. По радиоточ-

ката пее Манол Михайлов. Красива, обичана темпераментна народна 
странджанска песен. Слушаме, коментираме, наслаждаваме й се, 
Тончо обяснява къде и как е родена. В миг на вдъхновение става и 
забравил за нас започва да танцува, прави някакви стъпки напред 
,назад, ръцете на кръста, после високо горе, над главата, китките 
танцуват като птици… Докато се усетим представлението е свър-
шило. А Тончо заключава доволен:”Танцът е готов!”

Слънце на сцената
През 70-те ансамбъл „Въжички” неистово се нуждаеше от нови 

народни костюми. Ръководството на общината даде съгласието за по-
ръчка с уговорката, че парите стигат за два модела вадени престилки. 
Тончо Тончев  трябваше да направи избора. В репетиционната зала  
„пристигнаха” автентични модели на стралджански народни вадени 
престилки, една от друга по-красиви, по-богати. На колца и пера, 
на пъстрила, на….Тончев ме кара да  ги опасвам една след друга, 
гледа ги, обяснява за всяка от тях как е създадена, на каква основа, 
защо…Започва спор кои да бъдат предпочетени. Накрая  решението 
е категорично – с риск от наказание ще бъдат поръчани не два, а 
шест модела. Намериха се пари за всичките! И когато „Въжички” 
дебютира с тях на сцената все едно, че слънце изгря. А Тончо беше 
най-щастливия!

Уникален!
Години наред го наблюдавах по време на репетиции и на концерти. 

Познавах мимиките, жестовете му, познавах реакциите му. Макар че 
никога не съм била част от неговия ансамбъл, знаех всичко за танците 
му, защото ми посвещаваше време за да ги представя , ей така, в 
свободен разговор, където може да си позволи пределна искреност. 
Винаги се чудех как успява да ръководи  безпогрешно богатите си 
концерти. Като сега го виждам качен на стола, за да следи всички 
движения на танцьорите. Дирижира отривисто, енергично. Тръгне 
ли танца , следи музиката, затваря очи за секунди дълбоко вглъбен. 
Само мимиките му са достатъчни, за да контролират множеството. 
Уникален! В такива мигове съжалявах, че не съм художник да го 
нарисувам!

Надя ЖЕЧЕВА

Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Стралджа:
„Определяме Тончев като емблема на Стралджа, като синоним на родното. Той го заслужи с работата си, с мно-

жеството успехи на ансамбъл „Въжички”, с красотата на създадените безброй танци. Дирята, която оставя е ярка и 
незаличима.  Всичко, което той създаде е с печат „много българско”!”
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Станислав МАРАШКИ
В конферентната зала 

на Регионална библиотека 
„П.К.Яворов” в Бургас  току-
що бе открита изложба под 
надслов „Среща с рисувани-
те вицове на арх.Вениамин 
Гоцев”. След като писателят 
Драгомир Цеков произнесе 
слово за творчеството на 
художника, той даде думата 
на Гоцев.

- Благодаря на г-н Цеков 
за топлите думи! – започна 
архитектът. – Благодаря и на 
всички, които ме почетоха с 
присъствието си. Съжаля-
вам само , че г-н Станислав 
Марашки не е  тук , а уж 
обеща, но…

- Тук е , г-н Гоцев! – чу се 
женски глас от публиката и 
всички погледи се насочиха 
към г-жа Наталия Гоцева, 
съпругата на художника.

- Как е тук? – обърка се 
художникът. – Не го виждам.

- Грешно се изразих – по-
прави се съпругата. – Исках 
да кажа , че има писмо от 
Станислав Марашки и аз го 
донесох тук.

И госпожа Наталия Гоце-
ва извади от чантичката си 
пощенски плик , след което 
стана, отиде при мъжа си и 
му подаде писмото.

Архитектът пое плика, 
отвори го и се зачете наум 
, забравил къде се намира.

- На глас! На глас! – раз-
несоха се викове от публи-
ката.

Тогава арх.Гоцев зачете на 
глас, произнасяйки високо и 
отчетливо всяка дума така, 
че да  чуят всички:

„Здравей , Вениамин! 
Пиша ти това писмо от 

китната африканска дър-

жавица Мали. Извини ме, 
че не мога да присъствам на 
твоята изложба, но когато 
узнаеш какво ме доведе тук, 
няма и да помислиш да ме 
критикуваш. Слушай сега 
моята история!

    Запознах се по интер-
нет с едно момиче от Мали и 
завързахме кореспонденция. 
Тя се оказа лекарка, завър-
шила медицина в България, 
така че езикова бариера 
между нас нямаше. За да 
се изфукам  с това какъв 
приятел имам в твое лице, 
взех, че и изпратих като на 
шега една твоя карикатура. 
И реакцията не закъсня:   
Жюстин бе така възхите-
на, че горещо ме помоли 
за втора Изпратих и още  
една твоя карикатура, по-
сле  и трета, и четвърта, и 
пета , но всеки път моята 
африканска приятелка ми 
искаше все още и още. Тво-
ите рисунки я разсмивали 
и и помагали да се пребори 
с мъката по мен. Накрая и 
изпратих всички твои кари-
катури , с които разполагах 
и този път отговорът и 
надмина всичките ми очак-
вания! След като показала 
твои творби на пациент, 
болен от СПИН, той  се 
разсмял и така подобрил на-
строението си, че тутакси 
оздравял. От вируса на ХИВ 

нямало и следа! Тогава д-р  
Жюстин Карно осъзнала, 
че може да лекува СПИН  , 
като показва на спинозните 
твоите картинки. Започна-
ла смехолечението и скоро 
бизнесът и така се разрас-
нал, че станало възможно 
дори да открие собствена 
клиника по смехотерапия. Тя 
се наричала „Арх. Вениамин 
Гоцев” и била  боядисана в 
светложълт цвят.В нея се 
лекували   серопозитивни не 
само от Мали, но и от всич-
ки държави на африканския 
континент. И ето, че един 
ден бях поканен от моята 
любима да замина за Мали, 
където госпожица Жюстин 
Карно много скоро стана  
г-жа Жюстин Марашка. За 
да не се чувствам подти-
снат като съпруг и мъж, 
Жюстин ми подари 50% 
от акциите на клиниката 
и сега аз богатея на твой 
гръб и си живуркам. Забра-
вих само да ти споделя, че 
моята африканска съпруга е 
нещо като черния вариант 
на Клаудия Шифър. А бе с 
една дума, всичко е наред, 
като изключим само това  
че напоследък лечението 
поскъпна, тъй като се нала-
га да закупуваме  и памперси 
за някои пациенти, които се 
подмокрят още като влязат 
във фойето на клиниката 

по смехотерапия и зърнат 
първата твоя карикатура 
над рецепцията. В този 
плик наред с писмото при-
лагам и чек за един милион 
евро. Тази сума  е предпла-
та за всички рисунки от 
твоята изложба, които 
аз и Жюстин  молим да ни 
продадеш за нуждите на 
смехолечението.Останали-
те два милиона ще получиш, 
след като получим стоката. 
Аз възнамерявам да остана 
тук до тогава, докато аз и 
Жюстин напълно ликвидира-
ме СПИН-а в Африка. Хайде, 
остани си със здраве и много 
поздрави от жената!
Искрено твой
Станислав Марашки ”.
- Тук съм, Гоце! – извика 

някой от последните редове. 
– Върнах се!

Разпознали гласа на Ма-
рашки, всички обърнаха 
глави към входа, пред който 
беше застанал влезлият то-
ку-що сатирик.

- Но как …ама нали … 
- преплете се езикът на 
архитекта-художник., дока-
то новодошлият скъсяваше 
разстоянието между себе си 
и автора на изложбата.

- Голяма беда, Гоце! – още 
повече усили изумлението 
на всички Марашки , щом 
доближи. – Обявен съм за 
общонационално издирване 

от полицията в Мали. Добре, 
че успях да се измъкна и ей 
ме  тук , при вас!

- А-а-а-а-а…. – излезе 
като дихание от десетки 
гърди.

- Ама как така за общо-
национално издирване? – не 
повярва на ушите си Драго-
мир Цеков. – Разкажи!

- Ще разкажа … -  започ-
на бизнесменът от Мали. 
-  Един от нашите пациенти 
в клиниката по смехотера-
пия умря от смях. Започна 
следствие и обвинението 
падна върху мен като главен 
вносител на медикаментите 
, на карикатурите де! Благо-
даря на съдбата, че смогнах 
да избягам.

- А жена ти? – попита 
съчувствено Гоцев. – Какво 
се случи с нея?

- Тя, естествено, ме пос-
ледва  - вече по-спокойно 
обясни бившият африканец. 
– Сега лежи вкъщи и се 
възстановява след стреса. 
Поздравява те и желае да се 
срещне с теб , за да обсъдите 
откриването на клиника по 
смехотерапия и в Бургас.Но 
преди това вземи  този чек 
за два милиона евро , с кой-
то окончателно изкупуваме 
изложбата! 

Бурни аплодисменти заг-
лушиха последните думи на 
сатирика.

от бр.25
Доц д-р Милю Петров 

е роден в с. Попово, Боля-
ровска община, Ямболска 
област. Учи в родното си 
село, гр. Елхово и В. Тър-
ново/Завършва Българска 
филология с втора спе-
циалност История/. Бил 
е редовен докторант, а 
после преподавател в ШУ 
„Епископ Константин Пре-
славски”/сега е пенсионер/. 
Автор е на около 300 публи-
кации и 22 книги, от които 
12 са за Индже войвода.

   
Нужно е да поясним.
Според Раковски Тихол 

войвода е от Попово село. 
Смятам, че с него се визира 
известният Митре войвода/
Домитър Стоянов Костов/, 
който е от Попово село, 
от рода на Тиките. Знаем 
за двама негови четници: 
Христо Джибето и Тодор 
Лалковски.

Хубен войвода има мно-
жествен прототип: Хубан 
войвода от народната „Пе-
сен за Хубан войвода от 
българската порода”, „Ху-
бавият Индже”/според ня-
кои песни за Инджето/, са-
мият Г. С. Раковски, други 
фолклорни и литературни 
образци.

По въпроса за родното 
място на Инджето Раковски 
казва, че всичко е изди-
рил/проучил/. Разговарял 
с редица стари хора, които 
са виждали и още помнят 
Индже то/Също – цяла нощ 
имал приказка с брата и 

сина на Кара Кольо/. Спо-
ред едни старци, Инджето е 
роден в гр. Сливен, а според 
други – в Попово село, на-
миращо се срещу Войниш-
кия Бакаджик.. Сведението 
е съвсем точно, обективно, 
макар видимо да е противо-
речиво, двузначно.

Старците удостоверяват, 
че Инджето е реална/дейст-
вителна/ личност. Тяхното 
свидетелство е със стой-
ността на документ – то е 
научно-документално. Не 
само в Османското законо-
дателство, но и днес све-
денията на „белите глави” 
има неопровержима сила. 
Примерите могат да бъдат 
и от Цани Гинчев, Й. Йов-
ков и пр.

Раковски е бил сред мно-
го българи, той е човек с 
широки връзки. В „Пока-
залец-а” си упътва как да 
се издирят/ и проучат!/ 
фолклорни творби. За Ин-
дже пише последователно 
и в широк времеви обхват. 
Книгите и статиите му са 
били много популярни по 
онова време. В-к „Дунавски 
лебед”/тук е една от най-ха-
рактерните публикации на 
Раковски за Индже/ е спис-
ван на български и френски 
езици. Четат го българите 
в страната и в чужбина. В 
Румъния, Бесарабия/части 
от Молдова и Украйна/,  
Чехия има българи, които 
пишат за Индже по Г. С. 
Раковски: Д. Войников, А. 
Зехиров, К. Иречек и др. 
Дописки са изпращани от 

различни краища не само в 
България. Ако имаше дру-
ги становища за родното 
място на Индже, Раковски 
щеше да ги знае и непре-
менно отрази в следващите 
си публикации.

Баш сливналията П. Хи-
тов не казва, че Инджето 
е от Сливен. А знаем, че 
има богат житейски опит 
и специален интерес към  
хайдушките войводи не 
само от Сливен, с които 
– напълно естествено, чо-
вешки естествено   – ще 
да се съизмервал. И пише 
за тях.

Той знае напр. народ-
ните песни и предания за 
Индже в Елховския край 
и допуска, че Инджето е 
оттук./Хитов пише и за 
„Инджевите камъни” при 
с. Раздел/.

Само ще споменем, че 
според Балчо Нейков „дър-
жавата” на Индже обхваща 
района на Попово, Елхов-
ския край, цяла Равна гора/
Някога Елховската каза-
околия е била голяма като 
вилает или област/.

Редица информатори – 
сред тях проф. Александър 
Попов, ст. н. с. Милчо 
Желев/двамата от Попо-
во/, Н. Джевизов/Джевизов 
Младши/ и Янка Милчева/
те също са от с. Попово/, 
Ташо Костадинов/с. Грани-
тец/, някогашният учител 
Георги Златев от с. Поляна 
– писмено свидетелстват, 
че „столица” на тази дър-
жава е било Попово село. 

Те сочат и родословието на 
Индже в Попово.

Някогашният журналист 
Велико Калчев/с. Бояново – 
сега покойник/ има редица 
публикации за Индже от 
Попово. Сведенията са  от 
баба му, която е от Попово 
село/с. Попово/. И в писмо 
до мене казва, че повод за 
отделянето на Индже от 
кърджалийската орда на 
Кара Феиз била гаврата 
на няколко кърджалии/
османци/ с три поповски 
момичета, едно от които е 
било първа братовчедка на 
Инджето – дъщеря на леля 
му Тодора. Балчо Нейков 
неправилно пише за „две 
попски момичета”от съсед-
ното село Башатлий/ дн. С. 
Жребино/.

Нека спомена, че в ба-
щиния двор на Инджето 
или близо до него/в наслед-
ствена нива/ сродникът на 
Инджето – Стоян Николов 
Бахура, открива съд със 
злато. Всички в Попово 
казват, че това е „Инджеш-
кото злато”.

В този род – по-късно е 
известен като „Чушките”/те 
са високи и люти като чуш-
ка/, има много делии/луди 
глави/, побойници. Някои 
от тях обичали да казват: 
„Хайдутин съм, защото съм 
от джинса на Инджето!”.

Информативно ще кажа 
и това, че от с. Гранитово, 
Княжево, Срем и др. села 
записах народни песни и 
предания или преписах 
написаното в ученическа 
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тетрадка на стареца Вичо 
Жеков/с. Срем/ - сведенията 
в тях са, че Инджето е от 
Елховските села. За този 
край „най-много милувал”. 
Същото се казва от някои 
старци от М. Търновско, 
напр. от с. Граматиково. 
В някогашния Елховски 
край обаче само с. Попово 
претендира, и то напълно 
основателно, да е родно 
място на Индже.

Отдавна „инджеведи” 
като Горо Горов и Дим. 
Осинин са констатирали, 
че в Сливен няма предание 
Индже Стоян да е оттам. 
Осинин пише, че Инджето 
е от с. Попово. Горо Горов 
се отказа от предишните си 
твърдения и е склонен да 
приеме нашето становище.

След като се запозна 
отблизо с живото предание 
в с. Попово и с някои пуб-
ликации, Ради Боев/автор 
на книга за Инджето/ също 
се отказа от предишните си 
твърдения и прие истината 
– Инджето е от Попово/.

Фолклористи от БАН из-

дадоха специален сборник 
за Сливен и Сливенския 
край. Те свидетелстват с 
изненада, че  там няма на-
родни песни за хайдутина 
Индже.

Всъщност преданието 
от с. Попово/ и не само 
оттам!/ свързва и логично 
обяснява всичко: Инджето е 
роден в Попово село. Баща 
му Христо е от Попово и 
умира рано/от болест или е 
убит/. Чрез майка си/Пена/ 
той е свързан със Сливен. 
– налага се твърдението, че 
тя е оттам/Останала рано 
вдовица, тя се прибира в 
Сливен/. Когато бил на 
около 6/7 години малкият 
Стоян е „откраднат” и да-
ден в еничарска школа. Но 
той помни баща си.

Сведенията за Индже 
Стоян от с. Попово са мно-
го – предостатъчни, дори в 
излишък. Те са логически 
свързани, съгласуващи се 
и единни в твърденията 
си. Смятаме ги за неопра-
вержими.

 Доц. д-р Милю Петров
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Ï Ð Î Ã Ð À Ì À
25. ОКТОМВРИ 2014 Г. – СЪБОТА

ХРАМОВ ПРАЗНИК НА СЕЛО  ЗИМНИЦА

10.00 Ч. -  СТАДИОНА НА СЕЛОТО –
ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИ  И  НАРОДНА  ТОПКА.

16.00  - ПРЕД  НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ - 1926”-  ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА
С УЧАСТИЕТО НА ФА  „ЗЛАТЕН КЛАС”  И  ОРКЕСТЪР  „СТРАНДЖА”  -
СОЛИСТИ – СЛАВКА КАЛЧЕВА И ЖЕЧКА СЛАНИНКОВА.

26. ОКТОМВРИ   2014 Г  - НЕДЕЛЯ
С.  ЗИМНИЦА
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА СЕЛОТО

08.00 Ч.  -  ХРАМ   „СВЕТИ ДИМИТЪР” - СВЕТА ЛИТУРГИЯ,
ВОДОСВЕТ И КУРБАН  ЗА ЗДРАВЕ

С. ЛОЗЕНЕЦ
ХРАМОВ ПРАЗНИК НА СЕЛОТО
10.00 Ч. - ЛИТУРГИЯ В ХРАМ „СВ.В.М. ДИМИТЪР”

27. ОКТОМВРИ   2014 Г  - ПОНЕДЕЛНИК
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СТРАЛДЖА

11.00 Ч.  -  ФОТОИЗЛОЖБА  45 ГОДИНИ ГРАД СТРАЛДЖА

29.  ОКТОМВРИ  2014 Г  -  СРЯДА
ГРАД  СТРАЛДЖА
13.30 Ч.  -  – 100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА  П.К. ЯВОРОВ.
ПОДНАСЯНЕ   НА  ВЕНЦИ  ОТ  ПРИЗНАТЕЛНОТО ГРАЖДАНСТВО  И  СЛОВО
ПРЕД     ПАМЕТНИКА НА П.К. ЯВОРОВ

30. ОКТОМВРИ    2014  -  ЧЕТВЪРТЪК
С. ВОЙНИКА
09.00 Ч.  - НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ  -  1928” -  КОНЦЕРТ
С УЧАСТИЕТО НА ФГ „ЛАТИНКА”    ПРИ  ЦДГ „ЗДРАВЕЦ”
И  ОУ „ХРИСТО  БОТЕВ”

14.00 Ч.  -  „МОЯТА ЗЕЛЕНА ИДЕЯ”  КОНЦЕРТ
НА  УЧЕНИЦИ
ОТ ОБЩИНА СТРАЛДЖА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ  -
„ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ”

01. НОЕМВРИ.2014 Г.  -   СЪБОТА
С. ПРАВДИНО
10.30 Ч. -   НЧ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ   -  1928”  -
ОТБЕЛЯЗВАНЕ   80 ГОДИШНИНАТА  ОТ ПРЕИМЕНУВАНЕ  НА СЕЛОТО  -
ПРАЗНИЧЕН   КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА АНСАМБЪЛ
"ЗЛАТЕН КЛАС"  ПРИ  НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ   -  1926”  -   С. ЗИМНИЦА

С. КАМЕНЕЦ
14.30 Ч.  -  СТАДИОНА НА СЕЛОТО
ФУТБОЛНА СРЕЩА
ФК  „ЧЕРВЕНА ЗВЕЗДА”   С. КАМЕНЕЦ  -  ФК «ЗИМНИЦА»

С. ЧАРДА
18.30 Ч.  -  НЧ „ПРОБУДА  -  1934 ”   ОТБЕЛЯЗВАНЕ   80 ГОДИШНИНАТА  НА  ЧИТАЛИ-

ЩЕТО   И  5  ГОДИНИ ОТ   ОТКРИВАНЕ НА ХРАМА
„УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА".
ПРАЗНИЧЕН  КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО
НА ФГ „РОСНА КИТКА”  

02. НОЕМВРИ.2014 Г.  -   НЕДЕЛЯ
12.0 Ч. КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  ГРАД СТРАЛДЖА  
„ЗЛАТНА СВАТБА”

3.  НОЕМВРИ   2014 Г.  -  ПОНЕДЕЛНИК
ГРАД СТРАЛДЖА
11.00 Ч.    КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА - ФОТОИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА
НА 100 ГОДИШНИНАТА
ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
4. НОЕМВРИ   2014 Г.  -  ВТОРНИК

ГР. СТРАЛДЖА
11. 00  Ч.  -  НЧ”ПРОСВЕТА- 1892” 
-  ДКТ  „Г. МИТЕВ”  - ЯМБОЛ  –
СПЕКТАКЪЛ ЗА      ДЕЦАТА  НА  СТРАЛДЖА

05. НОЕМВРИ   2014 Г.  -  СРЯДА
ГРАД СТРАЛДЖА  
10.00 Ч.  -   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА -
КЛУБ  „НАДЕЖДА”  ПРЕДСТАВЯ  ИЗЛОЖБА
„ПРОИЗВЕДЕНО В ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

ГРАД СТРАЛДЖА  
10.30 Ч. -  РИТУАЛНА  ЗАЛА  
ОТКРИВАНЕ НА ИЗЛОЖБА ЖИВОПИС,
ПОСВЕТЕНА НА 105 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
 НА  НАШИЯ СЪГРАЖДАНИН  ХУДОЖНИКЪТ

ПРОФ. ПАНАЙОТ ПАНАЙОТОВ

ГРАД СТРАЛДЖА  
11.00 Ч.  -   КЛУБА НА ПЕНСИОНЕРА
ВРЪЧВАНЕ НАГРАДИТЕ НА ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ    
ВЪВ ВТОРИЯТ
НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
„СТАНКА  ПЕНЧЕВА”

С. ВОДЕНИЧАНЕ
18.00 Ч.  -   НЧ „ПРОСВЕТА  -  1928” -
-    КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА ОТ С. ИРЕЧЕКОВО,
ПЕВЧЕСКАТА ГРУПА «ВТОРА МЛАДОСТ» С. ВОДЕНИЧАНЕ
И   ФА «ВЪЖИЧКИ» ГР. СТРАЛДЖА 

6. НОЕМВРИ  2014 Г.  -  ЧЕТВЪРТЪК
ГРАД СТРАЛДЖА  
13.30 Ч.   -   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  -  ПРЕДСТАВЯНЕ  НА  КНИГАТА   „100  ПРИЧИНИ 

ДА СЕ ГОРДЕЕМ, ЧЕ СМЕ ОТ  СТРАЛДЖА” И ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПОСВЕТЕНА  НА
45  ГОДИШНИНАТА  НА ГРАД    СТРАЛДЖА

ГРАД СТРАЛДЖА  
15.00 Ч.  -  КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА    - 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГИТЕ – „ ИСТОРИЯТА НА ГРАД СТРАЛДЖА” –
ВТОРО ПРЕРАБОТЕНО  И  ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ
И     „ОБЩИНА  СТРАЛДЖА  И  ПРЕДИ  ТОВА”.

ГРАД СТРАЛДЖА  
16.00 Ч.   -   ГРАДСКИ СТАДИОН.   ФУТБОЛНА  СРЕЩА – ДЕЦА
4 -  5  КЛАС

7. НОЕМВРИ  2014 Г.  -  ПЕТЪК
- 15. 00 Ч. ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ
РОЖДЕН ДЕН НА ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ГРАД СТРАЛДЖА  
- 15.00   СПОРТЕН КОМПЛЕКС СОУ „П. К. ЯВОРОВ“
СПОРТНА  СТРЕЛБА – ПИСТОЛЕТ И ПУШКА

ГРАД СТРАЛДЖА  
18.00 Ч.    -   СПОРТЕН КОМПЛЕКС СОУ „П. К. ЯВОРОВ“
ВОЛЕЙБОЛНА  СРЕЩА 

С. ДЖИНОТ
17.00 Ч.  НЧ „ИЗГРЕВ - 1958” - „ПРАЗНИК НА ТРАДИЦИИТЕ”

8. НОЕМВРИ  2014 Г  - СЪБОТА
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ГРАД СТРАЛДЖА
8.30 Ч.   -   ПАРК „МЛАДОСТ“ -   ПОДНАСЯНЕ ВЕНЦИ НА
ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД   ПАМЕТНИЦИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА
РОДИНАТА  СТРАЛДЖАНЦИ.

9.00 Ч.   -    ЦЪРКВА „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“    ГРАД  СТРАЛДЖА
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН

ГРАД СТРАЛДЖА
9.30 Ч.   КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА  - ТЪРЖЕСТВЕННА СЕСИЯ
10.00 Ч.  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
-  ОТКРИВАНЕ НА  КООПЕРАТИВЕН  ПАЗАР  ГРАД СТРАЛДЖА
ГРАД СТРАЛДЖА

10.30 Ч. - ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
–   РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА 

СТРАЛДЖА И ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
–   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА.
–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  - КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО  НА  
 АНСАМБЪЛ "ВЪЖИЧКИ "  ГРАД СТРАЛДЖА
 И ПОП ФОЛК ПЕВИЦАТА   -   ИВАНА

С. ИРЕЧЕКОВО
ОТ 19.00 Ч. -  НЧ „ПРОСВЕТА  -  1927”  -    
80  Г. ОТ
ПРЕИМЕНУВАНЕ    НА  СЕЛОТО –
КОНЦЕРТ НА   АНСАМБЪЛ  „ТУНДЖА”

09. НОЕМВРИ  2014 Г  - НЕДЕЛЯ

ГРАД СТРАЛДЖА
10.00 Ч.  -  РЕСТОРАНТ „ХЕМУС”  
-  ТУРНИР ПО СПОРТЕН БРИДЖ

С. ИРЕЧЕКОВО
ТРАДИЦИОНЕН  СЪБОР   НА СЕЛОТО
12.00 Ч.  - НАРОДНИ  БОРБИ НА СТАДИОНА
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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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 О Р Г А Н И З И Р А

ÓÈÊÅÍÄ Â ÈÑÒÀÍÁÓË – 
22-23 íîåìâðè 2014 ã.

Цена 100 лв. – Незабравимо преживяване в магията 
на Ориента!

Програма:
Ден 1- Тръгване от Стралджа 3,30 ч. Пристигане в 

Истанбул– 9,30 ч. Настаняване в хотела, провеждане на 
допълнителни екскурзии/срещу допълнително запла-
щане/, възможност за разходка и пазаруване в „Капалъ 
чарши”. Вечерта по желание посещение на ресторант 
с шоу програма. Нощувка в хотела.

Ден 2 – Закуска в хотела, по желание разходка с 
корабче по Босфора, посещение на двореца „Долма 
бахче”, египетския пазар и качване на небостъргача 
„Сапфир”. По обяд – напускане на хотела и посещение 
на търговския комплекс „Форум Истанбул” с аквариума 
„Тюркоазу”. В късния следобед отпътуване за България.

Цената включва:
- транспорт с луксозен автобус на фирма „Ди-

чони” Ямбол
- една нощувка със закуска в хотел три звезди
- гранични и магистрални такси
- медицинска застраховка
- водач по време на пътуването
Цената не включва:
- лични разходи
- медицинска застраховка за лица от 65 до 75 г. 

възраст се доплаща по 5 лв. , за лица над 75г. – по 10 
лв.

- допълнителни екскурзии 
Необходими документи:
- за лица над 18 г. валиден задграничен паспорт
- за лица под 18 г. пътуващи с двама родители 

се изисква задграничен паспорт, оригинал и копие от 
акта на раждане на детето

- за лица под 18 г. пътуващи с един родител или 
без родители се изисква декларация, заверена от нота-
риус и две ксерокс копия на тази декларация, както и 
оригинала и две копия на акта за раждане.

Срок за записване – 30.10.2014 г.
Гаранционна такса – 50 лв.
Справка: Петко Атанасов, 0894722132

В изпълнение програма-
та на общината  посветена 
на 8 ноември, Празник на 
Стралджа,  под патронажа 
на кмета Митко Андонов 
тази година ще се проведе  
Втория Национален лите-
ратурен конкурс „Дървото 
на живота”. с посвещение 
на  голямата българска 
поетеса Станка Пенчева. 

Конкурсът с посвещение 

на голямата българска пое-
теса Станка Пенчева си по-
ставя за цел да стимулира 
творческия потенциал на 
български поети и писате-
ли, чието творчество носи 
духа на нашето време. До 
момента в отдел „Култура” 
вече са пристигнали над 
20 творби, очакванията са   
да  се увеличат още. Прави 
впечатление, че участници-

те са от всички краища на 
страната, между тях има 
много интересни хора с бо-
гата творческа биография, 
което предполага сериозно 
вдигане на летвата.     Ли-
тературният конкурс се 
финансира от бюджета на 
община Стралджа. За кла-
сираните на   първо, второ 
и трето място се предвиж-
дат грамоти и парични на-

гради . Статутът предвижда 
и Специален приз на кмета 
на общината. 

Класацията определена 
от жури   ще бъде  обявена 
публично  на 5 ноември от 
11 ч. в Клуба на пенсионе-
ра в Стралджа. Тогава ще 
бъдат връчени и наградите. 
Конкурсът ще завърши 
с литературно четене на 
отличените творци.    

„Äúðâîòî íà æèâîòà” ïðåä Âòîðî èçäàíèå

По идея на кмет-
ство и читалище 
в Тамарино беше 

организирана една интерес-
на изложба, в която всеки 
жител на селото можеше да 
покаже творчество. Темата 
"Произведено в моята гра-
дина" се оказа обединяваща 
и тамаринки се доказаха за 
пореден път като добри гра-
динарки и цветарки. На из-
ложбата грейнаха в своето 
многобагрие цветя, зелен-
чуци и плодове. Жените се 
надпреварваха да покажат 
как домати, краставици, 
чушки и магданоз могат да 
изглеждат прекрасно. "Из-
ложбата е нашият реверанс 
към всички, които обичат 
труда в градината!", споде-
ля Нела Владева, кметски 
наместник.


