
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. 18)   1. 7. 2014 ã. 

С попарени  надежди за до-
бра зърнена година останаха 
стралджанските стопани. Бу-

рите и дъждовете с всеки изминат ден 
променят картината на полето. Ако в 
първите дни на жътвата кооперациите 
регистрираха що годе високи добиви и 
добро качество на зърното, то сега , в 
непрекъсната надпревара с облаците , 
комбайните  трудно влизат  в блоковете 
и  „вадят” по- ниски  средни добиви 
, което  сериозно притеснява хората. 
Според Донка Пенева, председател 
на кооперация „Съгласие” Стралджа, 
почвата  е преовлажнена,   машините 
потъват. „Такава тежка жътва скоро не 
сме имали! Късаме  класовете, зърното 
пада… А и нафтата много „върви”, което 
води до допълнително оскъпяване на 
реколтата…” Обикновено се жъне на 
парче, там където може. Освен в ечемика  
техниката се насочва и към подходящи 
за жътва блокове с пшеница. Само че  
от пробите не се очакват много добри 
показатели. „Полето чернее, колкото 
и да не ни се иска имаме съмнение за 
качеството на пшеницата”,тревожат се 
земеделците. В складовете  все още 
няма нищо, направените проби на 
първите количества пшеница от района 
на Деветак  се определят като „средна 
хубост”, никой не смее да твърди дали   
ще може да се  определи повече като 
хлебна или фуражна. 

Комбайни жънат и в района на 
Недялско, по високото, там където 

Çëàòíî æèòî ãóáÿò  çåìåäåëöèòå, Çëàòíî æèòî ãóáÿò  çåìåäåëöèòå, 
âìåñòî çúðíî - ÿäîâå òðóïàòâìåñòî çúðíî - ÿäîâå òðóïàò

машините могат да влязат. В Люлин 
стопаните все още не смеят да тръгнат. 
Според Андон Христов „ечемика вече е 
изтърван, пада и ще загубим от добива” 
Рапицата също не е в добро състояние 
и не допуска жътва. 

Ядове, вместо богата реколта,  берат 
и в  Зимница, където ту почват ,ту спират 
да жънат. Тревогите са много. Ечемика е 

полегнал, набит в земята на много места, 
рапицата в по-голямата си част също е 
полегнала, тревата изкача над житните 
култури… Как да е спокоен човек при 
това положение, питат вместо да дават 
отговори земеделците. Трудна година! 
Разбираме ги. Става дума за нашия хляб! 
И заедно се надяваме природата да „даде 
ръка” за по- добри жътвени дни.

Двойна дъга улови  над храма Успение Богородично” в Чарда  Мариана 
Добрева. Прекрасна гледка! Мъдрите твърдят, че когато праща дъга Гос-
под доказва на хората съществуването си. Ние, хората, приемаме появата 
на дъга всеки път с надеждата за предстоящо добро. Дано е така и сега!

Äâîéíà äúãàÄâîéíà äúãà

ЧЕСТИТА РАДОСТ!
На 29 юни Митко Андонов, 

кмет на община Стралджа 
отбеляза своя рожден ден. 
Поводът за празнуване беше 
съчетан  с именния ден и 
кръщението на любимата 
внучка Петя. 

Здраве и радост, щастие и 
успехи да съпътстват семей-
ството на г-н Андонов  и об-
ичните дъщеря, зет и внучка!



21 юли 2014 г. ÐÅÏÎÐÒÅÐ

РЕШЕНИЕ
По решение на ОбС в Стралджа 1238 дка общински земе-

делски земи в землището на с. Александрово  ще се продават 
чрез публичен явен търг по одобрена пазарна оценка на целия 
пакет ниви в размер на 524 433 лв, която ще послужи като на-
чална тръжна цена. Паричните постъпления от тази продажба  
ще осигурят допълнителни приходи към общинския бюджет, 
необходими за финансово обезпечаване  на проектите по евро-
пейските програми. 

"Òîíçîñ- ìàãèÿòà íà Òóíäæà”  îòâàðÿ âðàòè  çà òóðèçìà

Êðàñîòè è áîãàòñòâî, 
êîèòî òðÿáâà äà îïàçíàåì

Надя ЖЕЧЕВА
Всяка педя българска земя е 

наситена с история, всяка педя 
земя говори, стига да има кой  
да я слуша.  И да я обича! Стига 
да има кой  да посвещава време 
и средства, за да види следите 
на миналото, да чуе гласът на 
живелите преди нас, да се въз-
хити на майсторството им и на 
любовта към България.

Не е необходимо да пътува-
ме много надалеч. Тук, съвсем 
близо, на ръка разстояние, също 
има от онези възхитителни 
места – мечта за екскурзиан-
тите.  Проектът „ Тонзос - Ма-
гията на Тунджа”-маркетинг 
на туристическа дестинация 
„Тунджа-Ямбол- Стралджа- 
Болярово” открехна вратата 
за първите, които направиха 
своята незабравима обиколка по 
забележителните исторически и 
културни обекти на ямболските 
общини.

Историческият  музей  в 
Стралджа  накара гостите от 
останалите общини да про-
гледнат за богатата история на 
общината, за интересните тра-
диции, за невероятните носии, 
за разнообразните занаяти, за 
следите оставени от Яворов. 
Беседата на Снежана Вълкова, 
директор на музея , беше само 
началото на един диалог, в 

който история и настояще се 
вплетоха, за да родят  идеи за 
нови срещи.  В 150-годишния 
храм „Св.Архангел Михаил” 
всички пристъпиха с чувство-
то за усещане на вечността и 
здравината на вярата. За исто-
рията на храма, за стенописите, 
иконите, дърворезбата разказа 
свещеник Димитър. И палейки 
свещи за здраве гостите споде-
ляха открито възхищението си 
от този исторически и духовен 
паметник- богатство за Страл-
джа. Не скриха и изненадата 
си, че  тъкмо тук са „преспали” 
костите на Г.С Раковски при 
пренасянето им в пантеона на 
Котел. 

Домакините от Стралджа 
все пак имаха с какво още да 
очароват колегите от съседните 
общини. Посещението в модер-
ния Информационен център на 
Бакаджика, представянето му от 
кмета Митко Андонов,  накара 
мнозина да помечтаят тъкмо 
тук да провеждат свои бъдещи 
прояви. Кътовете за почивка и 
барбекю, гнездата за наблюде-
ние на птиците, прекрасните 
природни гледки  са част от 
очарованието на  тази местност. 
И ако в бъдеще тук става по-
оживено, то свой принос ще 
има и този проект.

В с.Генерал Инзово, община 
Тунджа,  домакините посрещат 

според традициите. Старата Ак-
бунарска къща е възстановена 
във вид, който буди възхищение. 
И създава самочувствие. Гайда 
ручи красиво, липи миришат,  
здравец наднича край калдъръ-
ма… Изкачваме се по дървеното 
стълбище , за да направим своя-
та среща с историята на селото. 
Ако експонатите са интересни, 
то триж по- интересна е леля 
Каля, която в своята народна 
носия,  като жив експонат  е 
кротнала на трикракото столче , 
изтегля тънка нишка от къделя-
та. Втренчват се  в пъргавината 
на вретеното  посетителите, 
посядат до нея  , за да разгледат  
още по-отблизо гивеслъка на 
сукмана, шаренията на вадената 
престилка…”На газениче се 
научих да преда, а бях  само на 
10-тина години”, словоохотлива 
е възрастната жена и щастлива, 
че разказва за богатството на 
своя роден край. Обиколката в 
къщата е приятна  и  полезна. 
Посещаваме и селското читали-
ще, едно от наскоро обновените 
и активно действащи в община 
Тунджа. Броим лястовичите 
гнезда  под сайванта, които 
се оказват… над 100! Снима-
ме паметника на площадчето, 
който впечатлява като идея 
и изпълнение. „Ген.Инзово е 
живо село, в него живеят около 

900 души, а историята помни и 
времена когато  са били 4500.” 
, информира  кметът на община 
„Тунджа” Георги Георгиев, кой-
то е сигурен, че младите днес 
трябва да се замислят къде да 
живеят. И да бъдат полезни за 
родния край.

Ей го и  с. Воден, община Ел-
хово. Очите ни обхождат добре 
поддържаните къщи и градини. 
Спират се и на грохналите ста-
ри домове, следи от миналото. 

Тъжно ни е някак, но времето 
върви напред. Няма спиране. 
Не е пожалило и древния храм 
„Св.Георги”, кацнал на един 
хълм, потънал в зеленина. Пъ-
теката  преминава през каменни 

стъпала и железни врати, край 
порутена стара ограда и прекър-
шени от снощната буря клони 
на дърветата в двора. А вътре 
в храма – такова богатство! 
Човек притихва и се умълчава, 
за да успее да обхване всичко 
с очите и със сърцето. В този 
храм българското никога не се е  
предавало пред чуждото. В този 
храм родолюбците са зазидали 
сърцето си. Не можахме да 
видим манастира със светили-

щето, Голямото и Малко Кале, 
Градището….И съжаляваме за 
това! Но пък си обещаваме, 
че следващия път няма да ги 
подминем.

Повеждат ни към с. Сте-

фан Караджово, представител 
на община Болярово. Родното 
място на войводата  днес е едно 
от обезлюдяващите български 
селца. Макар че неистово се 
бори срещу това. Спретнатия 
център, поддържаните паметни 
плочи, изворът с лековита вода 
могат да бъдат интересни за 
туристите. А в малката схлу-
пена къщурка , роден дом на 
Караджата, можеш да влезеш 
само  ако се  приведеш на две, 
като че ли предварително трябва 
да отдадеш почит пред героя. 
Тесни, ниски одаи , скромна 
покъщнина и толкова дух! Не 
подминавайте това място! Пий-
нете и от изворната вода. Пък, 
ако може, отбийте се  и до Крас-
тавото кладенче. Местните ще 
ви разкажат интересна легенда. 
И непременно ще си тръгнете от 
тук с шише горчива минерална 
вода. За лек! 

Е, това е само част от бо-
гатството на Тунджалъка. Ям-
болските общини  направиха 
своята крачка към промоциране  
красотите и достойнството на 
този край. Тепърва ще се работи 
още и още, за да може турис-
тическия интерес да се насочи  
тук, където българщината е 
жива , историята дава своите 
уроци, а природата предлага 
своите красоти.

42 ïî ïðîãðàìà „Ñèãóðíîñò”
В началото на юни 42 безработни от Стралджа и 

общината получиха трудовите си договори  по Нацио-
налната програма „Сигурност”. Новите служители по 
опазване на обществения ред ще работят на територията 
на населените места в общината,  като основната им 
работа ще бъде свързана с грижа за опазване реда и 
сигурността в района. По настояване на кмета Митко 
Андонов в програмата са включени хора от почти всяко 
селище на общината.

Работодател по Програмата е областният управител 
на област Ямбол, а подборът на лицата е осъществен 
чрез Бюрото по труда  със съдействието и на  ОД на 
МВР. На всички ангажирани по програмата лица е из-
вършен задължителния инструктаж по охрана на труда. 
Хората са запознати със задълженията, които трябва да 
изпълняват в рамките на 8 ч. работен ден. Снабдени са 
със сигнални жилетки и легитимни карти. Според Иван 
Иванов, зам.областен управител, наред със сигналните  
функции към органите на полицията при възникване 
на инциденти и произшествия, назначените  ще имат и 
ангажимент да оказват помощ на по-възрастните хора 
и на хората с увреждания. Кметовете и км.наместници 
по селата  ще контролират работата на  наетите по 
програмата.

Национална програма „Сигурност” е разработена и 
се изпълнява съвместно от Министерство на труда и 
социалната политика и Министерство на вътрешните 
работи, като целите й са осигуряване на заетост на без-
работни лица и подобряване на сигурността и опазване 
на обществения ред в общини с високо ниво на битова 
престъпност.

Ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèÿ
Секретарят на общи-

на Стралджа Атанаска 
Христова взе участие в 
Десетата практическа 
конференция на Асоци-
ацията на секретарите 
на общини в България /
НАСО РБ/, която се про-
веде от 9 до 15 юни на 
остров Корфу, Гърция с 
основна тема „Актуални 
проблеми в работата на 
секретарите на общини”.

След официалното от-
криване на форума деле-
гатите бяха поздравени 
от сродни асоциации. 
Деловата работа продъл-
жи с обсъждане на въпроси по организация на избори, 
анализ и проблеми , предложения. Интересно за всички 
беше организираното посещение за обмяна на опит в 
общинска администрация Керкира.  Като приятна част от 
конференцията се определя разходката до гр.Каламбака 
и манастирски комплекс „Метеора”.

Âúëíóâàù äåí çà 
îñìîêëàñíèöèòå îò ÎÓ ”Ñâ. Ñâ. 
Êèðèë è Ìåòîäèé” - Ñòðàëäæà

За последен път осмокла-
сниците прекрачиха прага 
на своето любимо училище. 
Развълнувани от така дъл-
гоочкавания момент –полу-
чаване на свидетелство  за 
завършено основно обра-
зование,  децата отправиха 
мили и докосващи дълбоко 
сърцата слова към своите 
учители.

С изненада и интерес изгледаха кратката презентация подгот-
вена от класните им ръководите, която бе кратка ретроспекция 
на тяхното обучение. 

Директорката на учи-
лището връчи 22 свиде-
телства за завършено ос-
новно образование. Бяха 
връчени и грамоти на 
заслужилите и отличили 
се ученици в културната 
и спортната дейност на 
училището. 

На връчването на сви-
детелствата присъстваха 
бивши и настоящи учители на осмокласниците, родители  и 
представители на ПГ по земеделие „ Христо Ботев” и ПГ по ПСТТ 
„Н. Й. Вапцаров” гр.Ямбол 

Открит урок по химия в СОУ”П.Яворов” – Стралджа
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Âðåìåòî îáðè÷à 2014-òà íà áåçïëîäèå
На фона на страшната картина с наводненията през 

юни  в почти цялата страна в стралджанската община   
положението се запази  сравнително спокойно. В рам-
ките на 24 часа в най-дъждовните за страната 18-19 юни  
падналият дъжд в Стралджа бе около 20 л., но градините 
останаха подгизнали от натрупаните количества влага. 
От началото на месеца до 19 юни  в Стралджа количе-
ството дъжд  достигна  125 л  при норма от 63 л за целия 
месец. По сведение на Гражданска защита  не се стигна 
до преливащи  и опасни за населението язовири. В Ато-
лово, където преди две-три години редовно дворовете 
оставаха под вода при подобен дъжд, сега положението 
беше не само  овладяно, но и видимо спокойно. Кметът 
Стефан Сотиров потвърди, че няма нито един сигнал за 
наводнение в къщи и дворове и това е благодарение на 
редовното почистване на отводнителните канали.  Река 
Мараш  вдигна нивото си близо до критичната точка, 
но за ден то падна  с около 50 см. Не беше  критична 
ситуацията и в Лозенец, където  реката беше препълне-
на, но оттичането продължи нормално без опасност от 
преливане, потвърди Петранка Добрева, кмет на селото. 
Във Воденичане в Азмака  водата също бе  повече от 
обичайното за месеца, но дигите са твърде високи така, 
че коритото може да поеме още вода.

 В Тамарино след градушката на 16 юни   и 100- про-
центовите поражения,  района продължава да изглежда   
като  лунен пейзаж. Мнозина счетат,  че загубите на 
земеделските стопани  са за над 2 млн. лв. и едва ли 
застраховки ще възстановят щетите. А що се отнася до 
тамаринци техните загуби в личните градини  никой не 
може да възмезди. 

Попарени са надеждите на земеделските произво-
дители в общината  за  много добра зърнена година. 
Ечемиците и пшеницата са полегнали твърде много, 
влагата няма скоро да се изпари така че комбайните 
ще чакат дни, за да тръгне жътвата, а и през това време 
зърното в съборените класове  ще прокълне. Никакво 
пръскане няма да спаси и лозята, твърдят собствени-
ците. И все повече стават песимистите за които 2014г. 
влиза в графата „безплодна”.  

Надя Жечева

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Ëåäåíà ñòèõèÿ

Áëàãîäàðíîñò
В живота много често ни настигат събития, с които 

сами трудно се справяме. Но точно тогава винаги се 
намират хора, които протягат своята ръка за помощ. Така 
се случи и в зловещия 16 понеделник на юни, когато 
на пътя между Войника и Тамарино ние,  пътуващите 
с МПС, бяхме застигнати от ледена стихия. За минути 
пътят се покри с половин метър лед, колите бяха в 
невъзможност да се придвижват. Уплашени се опитва-
хме да излезем от капана. Помощта дойде с появата на 
Радостин Вълчев. Младият мъж от Войника беше този, 
който ни върна надеждата, че можем да се справим. 
Разбрахме, че той винаги се отзовава да помогне и при 
други подобни случаи – през зимата когато снегът е 
повече по пътищата, или  при възникнал пожар. Явно  
за Радостин Вълчев  това е начин на живот. Благодарим 
му от сърце!

 С пожелание да е жив и здрав! 
Стойчо Стоев, от името на гражданите с автомо-

билите, закъсали в леда край Тамарино на 16 юни

Надя Жечева
Като зловеща определят 

стихията в село Тамари-
но, където за минути от 

оловното небе се изсипаха 
тонове ледени късове. 
Улиците, пътищата побе-
ляха, автомобили закъса-

ха в невъзможност да се 
придвижват. Очевидци 
потвърдиха, че натрупала-
та се ледена маса в един от 

районите достигнала 1 м. 
Стопаните видяха с очите 
си как природата унищо-
жава  буквално за минути 

труда им. В дворовете не 
е останал и стрък читави 
зеленчуци, на полето спе-
циалистите от местната 
кооперация определиха 
щетите, които според кме-
тицата Нела Влаева, са на 
сто процента. „Тъжно и 
трудно поносимо, но ще 
трябва да се възстановим 
след бедствието, нямаме 
друг избор!”, тихо мълви 
кметицата и търси думи 
за окуражаване на съсе-
ляните си.
Градушката не подмина 

и съседните села Каменец 
и Саранско, където кмето-
вете потвърдиха тревогата 
на местните хора. Всичко 
ще се пресява наново. 

Така добре подредените 
ниви със слънчоглед са 
като опоскани от зловеща 
ламя. „Ледените късове 

над Каменец бяха ръбести, 
безформени, с най-раз-
лична големина!”, твърди 
Живко Димитров, кмет на 
с. Каменец. Градушката е 
засегнала и с.Поляна. В 
Джинот стихията е пречу-
пила на две орехово дърво  
вследствие на което е пре-
къснато ел.захранването.
В Иречеково пороят е 

отнесъл чакълирани ули-
ци. В Лозенец буквално 
са изпаднали в паника 
при вида на силната вода 
прииждаща от полето към 
къщи и дворове. За час са 
наводнени  почти всички 
домове както и ЦДГ. В 
Стралджа дъждът в пър-
вите 20 минути достигна 

41 л/ кв. м, а по-късно 
надскочи и 50 л. В рамки-
те на няколко часа водата 
навсякъде се оттече.

Здравният медиатор при община Стралджа 
Мильо Добрев е единственият от Ямболска 
област  представител – доброволец във Варна, 
който по инициатива на  Националната мрежа 
на здравните медиатори (НМЗМ) ще помага на 
пострадалите от наводненията. „Веднага след 
като получих предложението от НМЗМ не се 
замислих нито за миг, получих подкрепата и 
на община Стралджа, приготвих се набързо и 
тръгнах. Знам какво означава бедствие, ставал 
съм свидетел на семейни трагедии и съм сигу-
рен, че нашата помощ е необходима.”, сподели 
Мильо очаквайки командировъчната заповед 
от кмета Митко Андонов минути преди да 
потегли за Варна.   

Първата обиколка  на  24 юни  стартира с 
обход по домовете  на пострадалите.  Десетте 
доброволци  на  авангардната  група- медиа-
тори , според думите на Мильо Добрев, вече 
са осъществили срещи  с хората в  един от 
пострадалите квартали  с преобладаващо 
население – уязвими групи от етнически про-
изход. „Положението се различава много от 
това, което се показва по медиите!”- твърди 
стралджанския медиатор, според който във 
Варна хората изживяват една тежка трагедия. 
„ Питаме ги имат ли оплаквания, развиват ли 
някакви болести, имат ли поставени всички 
необходими имунизации… Целта е да подгот-
вим план-график с данни особено необходими 

„Çäðàâåé ëÿòî!”
Последният учебен ден учениците от полуинтернатни-

те групи от прогимназиален етап в ОУ "Христо Ботев" с. 
Войника, работещи по проект BG051PO001-3.1.06. "По-
добряване на качеството на образование в средищните 
училища чрез въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес" по ОП "РЧР", съфинансирана от ЕСФ, 
се забавляваха истински. Техните възпитатели Мария 
Иванова и Николай Желязков им организираха състеза-
ние под надслов "Здравей, засмяно лято!". Двете групи 
мериха сили в различни области на знанието: български 
език и литература, математика, география, история. 
Имаше и много забавни и състезателни игри. При пра-
вилен отговор вместо точки състезателите получаваха 
бонбони. Затова накрая и победители и победени бяха 
доволни и си пожелаха весела ваканция, много игри и 
много прочетени книги.

  BG051PO001-3.1.06 
 „       

        
  “ 

       
  „    ”, 

        
 

 

  
   ! 

  
  „ . .   ”,    

    
 
 

 

 

, 

  

 

 

    
 . 

   „ . .   
”,    

   
 2013/ 2014 . 

    
. „   

     
!”   

  .  
   

 ,  
 ,    

            
   .      ,    

.        ,   ,   
 , 

.  
   „ . . 

  ”  
  ,  

,   
.      

  , 
     

BG051PO0001- 3.1.06 
„    

   
  

   
  

”   . 
    

2014/ 2015           
 ,    .  ,     
         ,  

      

Äîáðîâîëåö - ìåäèàòîð îò 
Ñòðàëäæà â ïîìîù íà ïîñòðàäàëèòå

в този момент на РЗИ, които 
ще   реагират своевремен-
но”, допълва Мильо, който 
е един от дългогодишните 
медиатори и с натрупан 
опит за работа  в подобни 
условия. 

В следващите дни здрав-
ните медиатори, съвместно 
с представители на Нацио-
налния съвет по етнически 
и интеграционни въпроси 
(НССЕИВ) към Министер-
ския съвет, Регионалните 

здравни инспекции (РЗИ) 
към Министерство на здра-
веопазването и Български 
червен кръст (БЧК) ще на-
правят предварителна оцен-
ка на щетите, нанесени от 
проливните дъждове и план 
за тяхното поетапно въз-
становяване. Според пред-
варителната информация в 
рамките на инициативата ще 
бъде обявено и закупуване 
на материали за дезинфек-
ция в наводнените райони.
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Â êúùàòà íà Ñëàâåéêîâè
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áúëãàðñêàòà èñòîðèÿ è ëèòåðàòóðà

Трявна е планински град, 
който никой българин не бива 
да заобикаля. Първо защото 
точно там  може да се усети 
най-пълно българския силен и 
непреклонен дух, второ – за-
щото точно там ще ви дадат 
най-много доказателства за 
майсторството на българина. 
В безброй занаяти. А има и 
още нещо.

В Трявна непременно ще 

се снимате пред паметника на 
Пенчо Славейков и ще мълвите 
стиховете написани от ръката 
му и изстрадани от голямото 
му обичливо сърце.  В Трявна 
ще видите   къщата на рода 
Славейкови. Музеят, с който с 
право се гордеят местните, е 
запечатал времето от края на 
19 и началото на 20 в. с бита 
на българина, въжделенията , 
идеалите. Докато тропате по 

дървените стълби към чардака, 
непременно ще пожелаете по-
дълго да съзерцавате малкото 
дворче потънало в зеленина с 
оазиси от селски цветя. После 
всеки поглед в одаите ще ви 
открива по страница от живота 
на бащата и сина, оставили ярка 
следа в българската история 
и литература. Над 80 000 ръ-
кописни листа на баща и син, 
личната им библиотека, мно-

жество фотографии, мебели, 
вещи са пред очите ви. Ще 
четете ненаситно, ще си пов-
таряте позабравени стихове, 
ще пожелаете да докоснете 
всяка вещ от която диша ис-
торията. Тук е легендарната 
маса на която е подписана 
Търновската конституция, 
тук е мастилницата с паче 
перо и джобния часовник на 
Петко Р.Славейков. Тук ще 
си припомните признание-
то му от 1852 „У злочеста 
земля на усилно време в 
сиромашия роден, бях от 
всички презрен…”

От поколението съм на 
тези, които учеха  наизуст 
най-важното от произведе-
нията на българските гении. 
Но в този дом ми се искаше 
да прочета всичко написано 
от бащата и сина или казано 
за тях. Имах нужда да усетя  

гордия и непреклонен бъл-
гарски дух.  Помнех от уро-
ците, че Петко Р.Славейков 
бил ученолюбив и буден 
младеж, но не знаех, че 
прави препис на Паисиевата 
история и точно тогава стига 
до извода:”До сега аз мислях 
едностранчиво, как да спася 
душата си, а след прочита 
на тая история, аз взех да 
мисля как можа да спася 
народа си…” Припомнях 
си най-красивото от „Из-
ворът на Белоногата”, за да 
„видя” създаването на  кра-
сивата и скромна  Гергана, 
описанието  на   любовта й 
към онази нейна градинка с 
чудни цветя които я правят 
щастлива българка…

Докато проследявам кло-
натото родословно дърво  на 
Славейкови, в тишината на 
този дом съхранен от 1830 

г. до сега , „чувам” скърца-
нето на перото, раждането 
на любими стихове. Сещам 
се за  „Пенчо ,бре чети” 
и  за „Кървава песен”. В 
съзнанието ми оживяват 
заедно образите на Пенчо 
Славейков и П. Кр. Яворов 
и двамата участници в про-
гресивния кръг „Мисъл”…

Всяко време ражда свои-
те герои. Всяко време е 
силно със своите личности. 
Колко много България днес 
се нуждае от нови титани. 
Ще се родят ли родолюбците 
от които се нуждаем. Или 
глобализацията ще погълне 
всяка идея за доказване на 
национална идентичност? И 
не значи ли това, че  скоро 
понятията „род” и „родина” 
ще бъдат просто част от 
историята…

 Надя Жечева

Áèëêîáåð ïðåç þíè èëè ....
Öåëóâêàòà íà ïðèðîäàòà
Надя Жечева
Помислете си само! Когато пътуваме  „хвърчим” с ко-

лата край пътища в зелено и цветно. Не ги забелязваме. 
Бързаме! Толкова сме заети! И подминаваме красота , 
която може да ни зареди  с безкрайна доброта и мъдрост.

Аз опитах да „изгубя” малко време в …билкобер. 
Там, някъде в полето край Стралджа, където изобили-
ето на полски цветя и аромати е огромно. Помня го от 
детството си когато дядо ме водеше със скърцащата 
магарешка каручка по едни меки пътища. Докато леко 
потупваше с пръчката  дългоухото, докато в гърлото 
си усещах прахолята  на юнското поле, добрият ста-
рец сладкодумно ми разказваше за онова с  което Бог 
щедро е надарил ливадите ни. Още тогава се запознах 
с аромата на мащерката, целунах жълтото на кантари-
она, усетих горчивото на равнеца…Днес отново бях 
сред ливадата, която помня от детството. Загубих се 
в трева до коленете, правех крачка по крачка бавно и 
внимателно, за да видя как се вдигат облаци от живинки 
нагоре – пеперуди, щурци, пчели, бръмбари и какво ли 
не. Като за награда пред мен се ширна една вълшебна 
кантарионова  прелест. Спрях, за да се порадвам. Дишах 
с пълни гърди от ароматите.  Нейно величество приро-
дата плисна пред очите и сетивата ми неизчерпаемата 
си  красота и свежест, сила и многобагрие …Усещах се 
лека и щастлива. Някой ме зареждаше щедро с мъдрост 
и познание, с вдъхновение, с живот.  И слънцето като 
че ли  празнуваше с мен.

В този ден набрах  билки за цяла зима. Навързах кан-
тариона на снопчета, провесих го на сянка. И сутрин и 
вечер си го наглеждам, за да видя в съзнанието си още 
и още пъти онази прелестна поляна, която природата 
ми подари. 

Това е селото в което от 
далечно време пазят, обичат и  
разпространяват  един древен 
обичай – „Еньова буля”. Това 
е селото, в което енергични и 
патриотично настроени жени 
увлякоха всички в подготовка-
та и провеждането на „Празник 
на традициите”, това е селото, 
в което умеят да работят в 
екип, защото за всички тях 
добротворството е част от 
живота. 

На Еньовден  Джинот се 
събуди окъпан в слънчеви 
лъчи. Знаеха джинотки, че това 
е особен, тайнствен и магичен 
ден. Затова сутринта облякоха 
новите премени и тръгнаха 
към клуба. Очакваше ги изне-
нада- председателят Николина 
Филипова подари на всяка  
вазичка с босилек- за лек и за 
вяра, добави  и стръкче невен- 
за радост и за настроение. 

 „Ние имаме усещането, 
че сме преносители на тради-
циите във времето. Обичаме 
всичко онова, което насле-
дихме от нашите родители 
– песни, танци, обичаи, пого-
ворки, приказки…Богати сме, 

Â  Äæèíîò

Áèëêè áðàëè è çàêè÷âàëèÁèëêè áðàëè è çàêè÷âàëè

силни сме и желанието ни е 
да предаваме всичко това на 
децата и на младите”, каза в 
поздравлението си към члено-
вете на клуб „Втора младост” 
г-жа Филипова припомняйки 
успехите на самодейците в 
редица фолклорни прояви 
в общината, в областта и в 
страната. И тук не става дума 

само за обичая „Еньова буля”, 
но и за не по-малко прекрасно 
пресъздаваните „Зажънване”, 
„Игнажден”, „Полазник” и др. 

Годината се търкаля като 
колело на каруца. Дните летят. 
И като утре ще дойде новия 
„Празник на традициите”, ко-
гато джинотки отново ще има 
с какво да изненадат гостите. 

Отбелязването на Еньовден бе 
само припомката, че са заедно, 
че мислят с една и съща любов 
за селото и че имат готовност 
да осъществят и най-смелата 
идея. 

Да, Еньовден премина с 
песни, с ухание на билки, 
с богата трапеза и с танци. 
Могат го джинотки, правят го!

Очаквано тържествено 
и с много настроение  за-
едно с приятели  отбеляза 
своя 80-ти рожден ден 
Мартин Жечков, извес-
тен повече като Душата. 
Активният деятел на пен-
сионерски клуб „Дълголе-
тие”  събра заедно пред-
ставители на Стралджа, 
Алфатар и Калипетрово 
- еднакво близки до сър-
цето му хора, еднакво 
скъпи. Празникът стана 
повод Георги Алексан-
дров да представи целия 
жизнен път на Мартин 

с успехите, радостите и 
трудностите, с активните 
изяви на сцената, с шега-
джийските истории.

 „През всичките тези 
години успяхте да запази-
те заразителното умение 
да разсмивате, да ободря-
вате, да създавате настро-
ение и радост. Качества, 
които помагат за по-леко 
преодоляване на всякакви 
трудности. Познаваме и 
обичаме хуморът на Мар-
тин Душата! Радваме се 
на непресъхващата любов 
към местния фолклор, на 

желанието за пресъзда-
ване на различни народ-
ни обичаи, ръкопляска-
ме при изпълнението на 
обичани народни песни. 
Браво на този неуморим 
дух!” се казва в поздра-
вителния адрес на кмета 
Митко Андонов към рож-
деника. Поздравителен 
адрес  прочете  и Донка 
Атанасова, председател 
на клуб „Дълголетие”, за 
да последват сърдечните 
поздравления, подаръци  
и пожелания от всички 
участници в празника. 

Äóøàòà íàâúðøè  80!
С  народни песни 

, погачи и наздравици 
отбелязаха рождените 
си дни в клуб „Дълго-
летие”  10 членове на 
организацията. Така 
беше спазена традици-
ята за съвместни праз-
ници с посвещение на 
личните годишнини. 
Христо Андонов, Ве-
личка Петрова, Стой-
ка Маринова, Мария 
Ганчева, Николинка 
Стойчева,  Радка Чер-
нева, Радка Костова, 
Дора Топчиева, Делка 

Куртева и Добра Кой-
чева чуха за себе си 
най- топлите слова 
поднесени от ръко-
водството на клуба. 
Специални поздрав-
ления за виновниците 
на тържеството имаше 
както от председателят 
на клуба Донка Атана-
сова така и от Георги 
Александров, който 
оригинално  и  пое-
тично поздрави всеки 
от приятелите. Мило 
прозвуча отговорът на 
рождениците подне-

Ðîæäåíèöè â „Äúëãîëåòèå”Ðîæäåíèöè â „Äúëãîëåòèå”

сен от Николинка Стойчева. В 
продължилата часове програма 
активно се включиха  и Любка 
Александрова, Донка Мирон-
ска. Оригиналните идеи за дос-
тавяне истинско удоволствие на 

всички участници в празника 
не бяха една и две. Веселбата 
продължи с традиционните 
стралджански хора и ръченици 
, когато възрастта отстъпи пред 
настроението.
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Ìîèòå äóìè çà ÀÅÖ „Êîçëîäóé”
Åñå çà ÀÅÖ Êîçëîäóé

Ìÿðàòà íà åäèí ìëàäåæ 
çà æèâîòà îêîëî íàñ

 „Кое е по-силното – словото или меча? Това питаше 
майка ми, когато ми помагаше по история. Каквото 
и да кажех тя винаги беше на обратната позиция 
и като че ли,все беше права. И сега се питам, ако й 
задам въпроса „За или против АЕЦ?”, сигурно пак ще 
заеме обратната на моята позиция. Научих едно от 
нея – че да взема правилното решение, трябва да се 
поставя и от двете страни на дилемата, да осмисля 
силните и слабите страни на проблема, да преценя и 
тогава да застана зад позицията си.” Това е началото  
на есето „Моите думи за АЕЦ”Козлодуй”, с което 
Ангел Райнов  от СОУ ”П. Яворов” Стралджа спечели 
награда в Национален конкурс посветен на 40-годиш-
нината атомната електроцентрала.  По-нататък 
18-годишния младеж много сполучливо  представя раз-
съжденията си за опасностите около нас, за средата 
в която живеем и възможностите  да я променяме, за 
значението на силното и достойно управление. За да се 
ориентира към заключението: „Дали думите или дела-
та ще надделеят в днешно историческо време относно 
АЕЦ зависи от нас, младите. Ако моите връстници 
са имало добри учители като мен и семейство, което 
винаги иска да аргументираш мнението си, вярвам, че 
има бъдеще и то е в нашите ръце. Вярвам на хората 
работещи в АЕЦ Козлодуй, защото са отговорни и 
квалифицирани, каквито трябва да бъдат всички, в 
чиито ръце е „атомът”.

18-годишният Ангел Райнов, възпитаник на СОУ”П.
Яворов” Стралджа е един от десетте отличени  в На-
ционалния конкурс за есе на тема „Моите думи за АЕЦ 
Козлодуй”. В конкурсът, който е част от инициативите 
посветени на 40-годишнината на българската атомна 
централа, взеха участие повече от 40 ученици от 9 до 
12 клас от цялата страна. Журито с председател проф. 
д-р Николай Недков осъществи класацията и разпреде-
ли наградите. Между едни от най-добрите текстове се 
оказа и есето на Ангел Райнов, който на 20 юни участва 
в церемонията по връчване на наградите  в Козлодуй. 
Организаторите осигуриха и една много приятна раз-
ходка  в Информационния център на АЕЦ с разглеждане 
на машинната и командна зала на 1000 –мегаватовия 
пети блок и отдел „Радиоекологичен мониторинг” на 
централата. 
Кое е по-силно – словото или 

меча? Това питаше майка ми 
когато ми помагаше по история.
Каквото и да кажех тя винаги 
беше на обратната позиция и 
като че ли все беше права. И 
сега се питам, ако й задам въ-
проса – „За или против АЕЦ?” 
сигурно пак ще заеме обратната 
на моята позиция. Научих едно 
от нея, майка ми: че да взема 
правилното решение трябва да 
се поставя и от двете страни на 
„дилемата”, да осмисля силните 
и слабите страни , да преценя и 
застана зад позицията си.

И така, да споделя моите 
думи. Живея в малък град, в не-
говия край, до самото сметище. 
Козлодуй е далеч, а може би и 
проблемите му. Сега за пръв път 
пиша за АЕЦ. В училище сме 
говорили много за тях и то като 
за нещо, което е необходимост 
за развитието на икономиката 
на една страна. Спомням си 
дори, че ни казваха, че Франция 
е страната която е най-голям 
консуматор на енергия от АЕЦ и 
ние съответно сме питали  защо 
имаме само една АЕЦ. Днес 
вече мисля, че знам. Тези елек-

троцентрали ги „ нарочиха” за 
най-опасното нещо в държавата, 
но едва ли е така. 

Аз живея на място, което е 
по-опасно. Моят живот е по-за-
страшен от бомбите, които все-
ки ден „взривяват” / утилизират/ 
в база „Мараш”. Този кошмар 
е всекидневен през последния 
месец. Утилизацията дори не 
спря в деня, когато отбелязоха 
две години  от взривовете край 
Петолъчката. От две години 
насам хората при всеки гръм 
се стряскат и се молят нещата 
да спрат, но , уви, имаме още 
да чакаме. Така че, за мен , за-
плахите са тук, до мен защото 
винаги ще помня 5 юни  2012г. 
Друго, което ми се набива в очи  
последната година е внедряване-
то на алтернативните източници 
на енергия. Зад нашата къща 
имаше още един двор, който 
беше последен имот, купиха 
го „предприемачи”, събориха 
старата керепичена къща и хоп, 
зад оградата ни се появи фото-
волтаично съоръжение. След 
още няколко месеца улицата ни 
се изпълни с огромни камиони 
и кранове. „Предприемача” 
пристигна с лъскавата си кола 
и започна разтоварването  на 
огромните перки и стойки на 
ветрогенератори, които заеха 
почти цялата улица. Всички се 
ужасихме, че вероятно и тях ще 
сложат до нас, но, слава Богу, 
преди седмица ги преместиха 
някъде другаде.

Защо ви разказвам това? 
Защото в страната ни постоянно 
се говори „за” или „против” 
АЕЦ. При нещата, които се 
случват около мен аз съм „ЗА”. 

Защото за мен това е по-добрия 
избор. За това, че до дома ми 
има алтернативен източник на 
ток родителите ми не плащат 
по-малко, а мисля, че само дър-
жавата плаща на „предприемчи-
ви” българи, които превърнаха 
хубавата ни плодородна земя в 
негодна заради своите интереси. 
Смятам, че строейки Козлодуй, 
преди 40 г., хората са пресмет-
нали плюсовете и минусите на 
такъв голям проект. Строенето 
на АЕЦ преди толкова години в 
България е било повод за радост, 
че не сме изостанала балканска 
държава, каквато станахме в 
днешно време. Държавниците 
ни трябва да стоят зад думите и 
делата си, за да имат тежест. Ако 
всички махаме с ръка и зачерк-
ваме постиженията на прежде-
живящите  и управляващи, сме 
обречени на забвение. България 
има достолепна история, която 
се крепи на взетите правилни 
решения, а решенията, както 
казах, мисля, че са правилни, 
ако всеки стои зад него аргу-
ментирано.

Дали думите или делата 
ще надделеят в днешно исто-
рическо време относно АЕЦ, 
зависи от нас, младите. Ако мо-
ите връстници са имали добри 
учители като мен и семейство, 
което винаги иска аргументи-
ращ искането или мнението си, 
вярвам, че има бъдеще и то е в 
нашите ръце. Вярвам на хората, 
работещи в АЕЦ, защото са 
отговорни и квалифицирани, 
каквито трябва да бъдат всички, 
в чиито ръце е „ атома”.

Ангел РАЙНОВ, 18 г., 
СОУ ”П. Яворов”, Стралджа

Националният ученически конкурс „Не се гаси туй 
що не гасне“, организиран от Национално движение Ру-
софили, с подкрепата на Фонд "Русский мир", Съюза на 
българските писатели, Съюза на българските журналисти, 
Съюза на офицерите и сержантите от запаса, Синдиката 
на българските учители навлезе в заключителната си фаза 
- награждаването. Със заповед № РД 09-975/13.08.2013г. 
на Министъра на образованието и науката, конкурсът 
под № 33 е включен в Националния календар за извъ-
нучилищни дейности на МОН за учебната 2013/2014г.

С участието си в конкурса учениците обогатяват 
своята обща култура, получават широка информация за 
българо-руските отношения. В тях се формира способ-
ност да изразяват собствено мнение, да имат позиция по 
важни въпроси на обществения и духовен живот на стра-
ната. Над три хиляди ученици разработиха оригинални 
реферати, създадоха мултимедийни проекти, сътвориха 
прекрасни рисунки, написаха чудесни разкази и стихове и 
пробваха перото си в журналистически очерци, пътеписи 
и интервюта посветени на 135 години от Освободител-
ната руско-турска война и 1025 години от приемането 
на християнството в Русия.

На 14 юни 2014 г. в Руския културно-информационен 
център в град София, се проведе официалната церемония 
по награждаването на победителите. Официални гости на 
тържеството бяха първият български космонавт Георги 
Иванов, председателят на Синдиката на българските 
учители г-жа Янка Такева, известни учени, журналисти 
и обществени дейци. Раздадени бяха награди на ученици 
от цялата страна, състезавали се в различните категории. 
Шестокласникът Петър Райнов от СОУ"П.К.Яворов" 

„Íå ñå ãàñè òóé ùî íå ãàñíå“

гр. Стралджа получи лично от космонавта 
ген.-лейтенант Георги Иванов грамота и 
таблет за първото място, което спечели в 
раздел "Мултимедийни продукти". В катего-
рия отличени по региони грамота и мобилен 
телефон получи Симона Георгиева, ученичка 
от 10 клас. Стотици учители от цяла България 
оказаха конкретна помощ на учениците, като 
станаха научни ръководители на разработките 
им, а 17 получиха и отличия за това. Сред тях 
е Боряна Георгиева, учител по информационни 
технологии в СОУ"П.К.Яворов".

След своя успех в Стралджа, 
Лозенец и Маломир театрална-
та постановка „Вражалец” на 
невероятния Кольо Пехливанов 
достави истинско удоволствие и 
на жителите на стралджанското 
село Първенец. Възрастните 
стопани, свикнали ежедневието 
им да е обсебено само от селски 
труд, признаха , че тръгнали да 
видят „театрото” като чудо в се-
лото. Защото повече от четвърт 
век в Първенец театрали не са и 
стъпвали. На столовете в наско-
ро обновеното читалище чинно 
приседнаха с новите си одежди  

„Âðàæàëåö” ðàçâåñåëè è Ïúðâåíåö 
баби и дядовци от 
50 до 80 г. Разбира 
се, не липсваха деца 
и  по-млади  при-
върженици на това 
изкуство. Да видят 
„Вражалец” прис-
тигнаха зрители и от 
съседните села Не-
дялско и Правдино. 
Необичайна тишина 
и едно неподпра-
вено преклонение 
пред професията на артиста 
посрещна участниците в пи-
есата, които дадоха всичко от 

себе си, за да зарадват 
зрителите. Постигнаха 
целта си. Публиката се 
отблагодари с горещи 
ръкопляскания. Накрая 
всички бяха приветства-
ни  топло от секретаря 
Роси Колева, която под-
несе и кошница с цветя с 
пожелание такива срещи 
да има и в бъдеще. За 
необходимостта театърът 
да присъства и в най-
малките населени места, 
за жаждата на местните 

хора да се срещат с изкуството 
говори и  Йонка Митева, секре-
тар в кметство Първенец.

 „Читалищното ръководство 
и публиката в Първенец ни из-
ненадаха с топлото посрещане 
и засвидетелстваната  любов 
към изкуството!”, сподели въл-
нението на самодейците Кольо 
Пехливанов. „Благодарни сме 
за това, че ни създадоха една 
предразполагаща обстановка 
да играем с радост и въоду-
шевление. Първенец доказа, че 
няма значение къде се намира 
сцената, по-важно е зрителите 
да докажат отношение към 
театъра!”
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ÄÎÊËÀÄ
от Добромир Деянов
ученик от 10 клас

Относно: извършено проучване дейността на 
„ЗПТ“ АД гр. Стралджа 

и съоръженията за пречистване на отпадни 
води и въздух

„ЗПТ" АД притежава цех за горещо поцинковане. 
Във връзка с това към него има включени съоръжения 
за пречистване на отпадни води и въздух, като пре-
чистените такива са в абсолютни норми, изискани от 
МОСВ, а именно: 

- локална ПСОВ - всички промивни води от кисели-
ни, основи и соли 

преминават през нея, което не позволява никакво 
замърсяване.

- скрубер за киселинни пари - благодарение на който 
киселинните изпарения се неутрализират.

- Химическа водоочистка на изгорелите газове от 
процеса - горещо поцинковане – при самия процес, 
който е при Т- 446 С, се отделят газове от неусвоен 
флюс (двойна сол на цинков хлорид и амониев хлорид), 
както и цинк - метал. Всички гореописани вещества се 
засмукват от аспирация, която ги отвежда към охла-
дителна кула с постоянно течаща вода (оросяване от 
дюзи), като от оросяването се отлагат всички неусвоени 
тежки метали (цинк) и (флюс), които по тръбопроводи 
преминават към ПСОВ. В атмосфера излиза само вода 
в агрегатно състояние - пара.

Провеждането на открити 
уроци в СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа не е необичайно. 
Напротив, много често се случ-
ва по време на редовен уче-
бен час  гости да проследяват 
преподаването. И учениците 
знаят, че това е поредното пре-
дизвикателство за тях. Както 
и за преподавателите, които в 
ежедневието си се стараят да 
въвеждат нови и оригинални 
идеи.  Проведеният открит 
урок по химия  „Тежки метали 
и околна среда”,в рамките на 
„Парад на природните науки” 
организиран от РИО Ямбол,  
беше на вниманието на Емилия 
Григорова, ст.експерт по химия 
и опазване на околната среда 
при МОНМ и Пенка Илиева, 

началник на РИО. Гости в ка-
бинета по химия бяха   кмета 
на общината Митко Андонов, 
заедно със зам. кмета Мария 
Толева. С очакване да станат 
свидетели на един иновативен 
урок в класната стая влязоха 
учители и директори на учебни 
заведения от областта, жур-
налисти. 

„Здравейте бъдещи колеги!” 
поздрави с усмивка учениците 
г-жа Григорова веднага след 
като беше представена от ди-
ректора Валентина Маринова.  
Урокът започна без видимо 
притеснение от страна на уче-
ниците за което може би своята 
роля изигра непринуденото и 
лъчезарно поведение на Диана 
Георгиева, преподавател по 

Ïðåäèçâèêàòåëñòâî çà 
áúäåùè õèìèöè

химия.  Неусетно в рамките 
на учебния час тя увлече уче-
ниците в дебрите на науката, 
предизвика любопитството 
им, за да покажат не само 
отношение, но и активност в 
опознаване на тежките метали. 
Станислав, Данчо, Вальо, Доби, 
Недко, Жанет, Ани, Симона…се 
надпреварваха да вдигат ръка, 
за да бъдат част от урока. В 
предварителна домашна работа  
младите химици бяха пригот-
вили своите доклади за някой 
от тежките метали. Разказваха 
увлекателно за оловото, цинка, 
желязото, даваха интересни 
подробности за значението на 
среброто или медта. Изклю-
чително интересно прозвуча и 
информацията на Доби за  това 
доколко безопасно е производ-
ството на ЗПТ в Стралджа. 
И всички  добре запомниха, 
че в човешкото тяло  има 76 
елемента от които само 14 не 
са метали.  Докато попълва-
ха работния лист с поставе-
ни от г-жа Георгиева задачи  
Х-класниците  не допуснаха 
нито веднъж грешки за което 

заслужиха поздравленията. 
Спокойни, уверени в знанията 
си, с видим интерес към тази 
трудна наука учениците дадоха 
заявка, че могат да продължат 
образованието си в тази посока. 
Поставяйки 6-ца както на г-жа 
Георгиева така и на целия Х 
клас гостите  потвърдиха еди-
нодушно :”Химията не е наука 
за всички, но определено е 
наука за учениците на СОУ ”П. 
Яворов!”

 „ Помнете, че за вас е 
привилегия да се обучавате в 
такъв кабинет! Заслужавате 
тази среда. Усвоявайки тайните 
на химията вие  се учите да 
разбирате света около себе си , 
да познавате опасностите. Този 
час бе илюстрация, че вие се оп-
итвате да опознаете в дълбочина 
една много необходима наука. 
Щастлива съм, че днес бях сред 
вас!”, поздрави участниците в 
урока г-жа Григорова, която не 
спести добрите думи и за пре-
подавателката Диана Георгиева , 
и за директора Валентина Мари-
нова, прибавяйки благодарност и 
към кмета на общината Митко 

Андонов за вниманието към учи-
лището и осигурените прекрасни 
условия за образование в града. 
Не по-малко щедра в оценката си 
беше и г-жа Пенка Илиева, както 
и останалите гости. „Урок за 
приложение на добри практики”, 
„урок, който изгражда лично-
сти”, урок с практико-приложен 
характер”… това бяха част от 
определенията на педагозите за 
видяното в кабинета по химия.

„СОУ ”П. Яворов” Стралджа 
непрекъснато дава гаранции за 
добра подготовка на ученици-
те!”- потвърди г-жа Маринова. 
Близо 90 % от завършващите 
всяка година продължават във 
ВУЗ, завършващите VІІ и VІІІ 
клас категорично предпочитат да 
продължат средното си образова-
ние в родния град. Като бъдещи 
планове г-жа Маринова сподели 
готовността на ръководството да 
се разкрие паралелка за профи-
лирано обучение в 9 клас, което 
ще се предхожда от проучване  
мнението на учениците.

 „Видяхме  един урок под-
несен много професионално, 
модерно. Сериозно подготвен, 

оригинално поднесен, с всички 
етапи на класическия учебен 
урок., с непренудени преходи.  
Приложените методи са бъ-
дещето  и вие много добре се 
справяте!” категорична беше 
г-жа Григорова с което предиз-
вика и кмета на общината Митко 
Андонов да пожелае ученици 
от съседните селища и областта 
да проявят желание да учат в 
СОУ”П.Яворов”. А приятно 
развълнуваната г-жа Георгиева 
сподели: „Много си обичам ра-
ботата! Обичам да правя уроци, 
които предизвикват интереса 
на учениците, щастлива съм, че 
работя в такова училище, където 
са предоставени всички условия 
за един преподавател.!”

Откритият урок отмина. Със 
сигурност за него ще се говори 
в преподавателските среди, ще 
се обсъжда, ще бъде пример за 
мнозина. По-важното все пак е , 
че този урок остави своята следа 
в съзнанието на учениците. И в 
следващия час те ще влязат още 
по-подготвени и мотивирани 
да бъдат част от „химията” на 
преподаването. 

Полето е по юнски весело 
шарено. С огромните жълти 
цветове на слънчогледите, 
с нежността на синчеца, с 
песента на чучулигите, със 
закачливото протягане на 
малките щръклета от гнезда-
та… Също както и преди 70 
г. И не съвсем. Защото тогава 
за един 19 г. младеж с чисти 
идеи, животът свършва. 

Иван Кондов е най-го-
лемият син в едно обикно-
вено стралджанско семей-
ство- умен, жаден за знания 
и с огромна вяра, че може 
да промени света към добро. 
Желанието му е хората да са 
щастливи, дните да са спокой-
ни, решенията – справедливи, 
истината – водеща. Посветил 
се на борбата за своя справед-
лив свят младият мъж прежи-
вява трудностите на явната и 
нелегална битка с врага. По 
нелепа случайност загива от 
невнимателно произведен 
изстрел на свой другар.  Не 
доживява да види мечтите си 
изпълнени. Но  роднините, 
приятелите, съратниците до 
днес, на 25 юни се събират 

на лобното му място край 
с. Савино, за да се поклонят 
пред паметта, да си спомнят, 
че със своята смърт всъщност 
Иван Кондов става спасител 
на останалите 12 нелегални в 
скривалището на ятака.

70 години след трагичните 
събития представители на 
БАС/Български антифашист-
ки съюз/ от Стралджа , Ямбол 
и с.Савино отново останаха 
смълчани край паметника,  из-
слушаха  с внимание разказът 
на братът Николай Кондов. 
Изразена беше заслужена 
благодарност към организа-
тора на възпоменателното 
тържество Величко Кадиев от 
Савино и дарителите за въз-
становяване на паметника  ко-
операция „Спасител”- Савино 
с представител Мария Бонева.  
Венци и цветя поставиха 
кмета на общината Митко 
Андонов, представителите на 
антифашистките организации 
от Ямбол и Стралджа, на 
местната кооперация „Спа-
сение”, близки на загиналия. 
По традиция вино и хляб раз-
дадоха за помен роднините. 

Êîãàòî ñëúí÷îãëåäèòå öúôòÿõà…

И благодариха на всички  за 
изразената почит към паметта 
на героя. 

„Колко много човечност ни 
е нужна в този наш объркан 
свят! Нека сведем глави. Нека 
не потъва в забрава само-
жертвата в името на народа, 
за един по-добър и хуманен 
свят!”, каза в Стралджа , пред 
паметниците на загиналите 
партизани в парк „Младост,  
Мария Толева, зам.кмет и 
председател на ОбС на БСП. 
За да припомни, че паметта 
българска отново и отново 
е поставена на изпитание. 

Това, което знаем трябва да 
се разказва на по-младите. Да 
помнят! Това, което правим 
е проверка за съвестта ни и  
дали сме съхранили човеч-
ността и себеуважението си. 
Защото всеки живот, посве-
тен на идеята за справедлив 
и свободен свят, заслужава 
признание и уважение.

 „Днес трудно може да се 
намерят толкова чисти хора 
като онези момчета, които 
загинаха …Жалко, че се прос-
тиха с живота в името на една 
идея, която днес е унизена!” , 
думите на 86-годишната Ири-

на Чапърова, жив паметник на 
историята от преди 70 години, 
идват като предупреждение, 
че нещо грешим ние, днеш-
ните, че нещо не правим 
както трябва, че допускаме 
много неправда…А от това 
боли! Самата тя, укривател 
на партизани, събеседник 
на хора като ген. Николай 
Чернев, ген.Каракачанов, ген.
Зиколов, Стоян Сюлемезов , 
Недялко Царев.., пази толкова 
много спомени, които могат 
да бъдат уроци за младите. 
„Вече нищо не разказвам!”, 
тихо мълви ветеранът. Мо-

жеш да дадеш на този, който 
иска. А днес малцина са тези, 
които се интересуват от онази 
бурна българска история…” 
Сигурно и това е грешка. За-
щото ако знаем какви хора са 
живели тук, на тази земя, ако 
знаем, за какво са мечтали, за 
какво са се борили и ние ще 
се чувстваме по-богати, а и 
по-силни. 

Времето е едно непрекъс-
нато чудо. Всеки миг „сегаш-
ното” умира, за да освободи 
място на „бъдещето”. А ако  
утрешния човек задгърби  и 
нашето „днес”?   
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Íàöèîíàëíà ïðîãðàìà „Íà ó÷èëèùå áåç 
îòñúñòâèÿ", ìÿðêà „Áåç îòñúñòâèå”
През 2013/2014 учебна година СОУ "П. К.Яворов" гр. Стралджа е финансирано по 

НП "На училище без отсъствия", Мярка "Без отсъствие". Целите на програмата са:
- Намаляване на отсъствията на учениците.
- Разработване на мерки за превенция на преждевременното напускане на образо-

вателната система на учениците, както и за реинтеграция на отпадналите от училище.
В изпълнение на дейностите по НП "На училище без отсъствия", мярка "Без отсъст-

вие" със заповед на директора на СОУ "П. К. Яворов" гр. Стралджа бяха раздадени 
материални стимули на учениците показали положителни резултати и повлияни от 
мерките по програмата.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Äîáðå äîøëè  íàÄîáðå äîøëè  íà  
ñòàäèîí – Ñòðàëäæà!ñòàäèîí – Ñòðàëäæà!
Äåòñêà ôóòáîëíà ðàäîñò
Областният съвет на БФС Ямбол бе организатор на едно емоционално футболно 

състезание  на най-малките футболисти. Четвъртокласници от Ямбол, Елхово, Страл-
джа и Чарган се състезаваха  упорито, за да докажат кой е най-добър на терена.  За 
удоволствие на Альоша Лужецки, председател та ОС на БФС, Сашо Методиев, се-
кретар, треньори и ветерани футболисти , които наблюдаваха спортната надпревара, 
по време на всяка от срещите имаше не малко интересни моменти и доказателство 
за бъдещи майстори на Голямата игра. Въпреки горещото време на двете игрища на 
стадиона в Стралджа се разгоряха истински футболни битки. В крайна сметка все 
пак класирането поведе отборът на Стралджа, на второ място остана Ямбол, а на 
трето и четвърто се наредиха Елхово и Чарган. Ангел Тахчиев приветства малките 
футболисти за старанието и показаното майсторство, връчи купите и екипи на всеки  отбор.

Òðàäèöèÿ è áúäåùå
ОФК „Стралджа” има своята дългогодишна и богата история. Още от създаването 

поставената цел е популяризиране на най-обичаната игра, привличане на повече при-
върженици и участници в различните възрастови групи, постигане на успехи, които да 
носят радост и самочувствие.

През 2005г. в Стралджа отбелязахме 70-годишната история на футболното движение. 
През този период най-значимите победи на отбора  бяха постигнати благодарение на 
множество талантливи, изявени футболисти. През 50-те години  Димитър Пенев , Камъ-
ша, превърна името си в  легенда. През 60-те  всички заговориха с респект за Панайот 
Русев, през 70-те на върха на славата е един футболен феномен – Андон Въндев, който 
до днес остава един от най-признатите футболисти в общината. От по-новото поколение 
най-добрия футболист, представял се на високо ниво остава Атанас Киров, спортист от 
ФК „Славия”, шампион на България от 1996г., носител на купата на България от 1996г., 
преминал през „Малага” и „Ла Коруня” Испания, както и с успешно представяне в 
елитни отбори като ЦСКА, „Локомотив” и др. 

Âàêàíöèÿ, óðà!
На 11.06.2014г. учениците от ПИГ V-VIII клас, включени в Проект BG051РО001-3.1.06 „По-

добряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз, проведоха 
заключително мероприятие, представиха сценка на тема - „Щурият клас“, като ролята на учителката 
изпълняваше Христина Георгиева, играеха и представяха самите себе си.

Всички ученици взеха участие и в написване на стихотворение на тема-„Ваканция, здравей!“

В изпълнение на проект „Въвеж-
дане на механизми за наблюдение 
, контрол и последваща оценка 
при изпълнение на политиките на 
Община Стралджа”  по ОПАК в 
Пловдив се проведе двудневен дис-
кусионен форум  с представители на 
работни групи от  общината. При 
откриването кметът на общината 
Митко Андонов припомни целта 
и задачите, които участниците 
трябва да решат в хода на работата. 
Атанаска Христова, секретар  и 
ръководител на проекта, представи 
програмата и формата, в който ще 
се проведат обсъжданията. 

Тема на първия панел беше 
„Обсъждане предварителния про-
ект на Общински план за развитие 
на община Стралджа за периода 
2014-2020г.” Валентин Киров, пред-
ставител на изпълнителя „Велдер 
Консулт”ООД, заедно с арх.Белин 
Моллов направиха презентация по 
свършеното до момента като акцен-
та бе поставен върху  мерките по 
приоритетните области за развитие 
на общината, съобразно целите на 
ОПР. В последвалият диалог  бяха 

обсъдени различни предложе-
ния, препоръки, изказвания. Не 
по-малко интересно премина 
обсъждането  което потвърди 
деловата и отговорна работа 
на форума.

Във втория панел „Обсъж-
дане предварителен проект 
на разработените Правила за 
мониторинг, контрол и послед-
ваща оценка при изпълнението 
на политиките по управление 
на отпадъците в община Страл-
джа” работата беше разширена 
с представяне на основни-
те отговорници и структура 
за управление на отпадъците 
както и предложенията за оп-
тимизацията им. Обърнато беше 
специално внимание на избраните 
индикатори за наблюдение и оценка 
на цялостната система за монито-
ринг и контрол. Обсъдено беше 
предложението  във всяко селище да 
има определено място за растителни 
отпадъци.

По трети панел „Обсъждане на 
предварителен проект на Програма 
за управление на отпадъците за 

периода 2014-2020г. работата бе 
свързана както с презентация на 
прогреса  на документа и последва-
ща дискусия  относно генерирането 
и обособяването на нерегламен-
тирани отпадъци и санкциите, 
които трябва да се налагат. Не беше 
подминат и въпроса с таксите за 
битови отпадъци, необходимостта 
от повече свобода на кметовете, за 
да изпълняват вменените от закона 
ангажименти в тази посока.

Äèñêóñèîíåí ôîðóì

Ãîäèøåí ñëåäîáåä - 
ÏÈÃ VI-VIII êëàñ
На 10.06.2014г. учениците от ПИГ- VII клас, включени в Проект BG051РО001-3.1.06 

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеж-
дане на целодневна организация на учебния процес”, с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европей-
ския социален фонд на Европейския съюз, проведоха заключително мероприятие 
на тема: „Ваканция, ура!“. Учениците бяха научили стихчета за лятото, а на фона на 
презентация обобщиха наученото по всички предмети, решаваха кръстословица, пяха 
песни и подреждаха пословици. Всички бяха развълнувани и очакваха с нетърпение 
следващият въпрос. С песента „И пак е лято!“ учениците закриха тържеството и с 
усмивка сложиха край на този импровизиран, забавен, последен час!

ÍÎÂÈ ÍÀÄÅÆÄÈ ÐÀÑÒÀÒ
В подготвителната група на 

ОФК”Стралджа” растат млади 
спортни надежди. Пламен Де-
янов, вече изявен голмайстор в 
групата, с всяка следваща среща 
на отбора доказва качествата си 
и дава заявка за големи очаква-
ния. След успешно представяне 
на турнири в Ямбол и две асис-
тенции момчето вече е прието 
в „Берое” Ст.Загора, където ще 
продължи обучението и разви-
тието си. / Вече втора година 
в”Берое” Ст.Загора успешно се 
реализира Николай Йорджев, 
момчето, което също тръгна от 
стадиона в Стралджа, с огро-
мното желание да бъде следващия Бербатов./

Добри са перспективите и пред Пеньо Веселинов. Ревностният славист обожава футбола, по-
знава най-различни ефектни и полезни трикове за постигане успех на терена. Знае , че футболът е 
колективна игра и всеки от 11-тицата на терена трябва да комбинира успешно, за да се стигне до 
победа на отбора. По всяка вероятност Пеньо догодина също ще отпътува за града на липите, за 
да достигне максимално майсторство.

Марин Недялков е друга футболна надежда на ОФК ”Стралджа”. Изявите му в подготвителната 
група се определят като интересни. Според треньорите той е перспективен играч и има какво да 
се желае в развитието му.

Момчетата, които дължат добрата си подготовка на личния треньор Стефан Танев и Христо 
Колев, гл.треньор, твърдят, че истински се забавляват при всяко излизане на терена. Обещават, че 
и занапред ще се трудят упорито, за да овладеят напълно футболната техника, бързина и комбина-
тивност. Мечтаят да приличат на своите спортни идоли Ван Бастен, Лионел Меси, Швайнщайгер, 
Кристияно Роналдо, а това вече може да се определи като истинско предизвикателство за тях. Факт 
е, че имат високи цели, достатъчна гаранция за още по-високи очаквания. Подарявайки на всеки 
от кандидат-майсторите на топката шалче на ОФК”Стралджа” секретарят Иван Папукчиев поднесе 
пожеланията на ръководството да са здрави, да се развиват все по-добре и да постигнат мечтите си 
за радост на ОФК”Стралджа”, който да се гордее с тях.

С цел поддържане интереса на децата към футбола ОФК и лично неговия президент Митко Ан-
донов създават възможно най-добри условия за непрекъснати тренировки на момчетата. Така през 
ваканционните месеци на стадиона в Стралджа ще се провежда традиционното „Футболно лято”. 
Целта е младите надежди от подготвителната група, както и новопостъпили любители на футбола, 
да тренират, да укрепват и да се забавляват. И Стралджа постепенно и упорито да подготвя своята 
нова млада, така необходима смяна за мъжкия отбор.



Êóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿÊóïóâà è íàåìà çåìåäåëñêà çåìÿ â â 
çåìëèùàòà íàçåìëèùàòà íà Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, Ñòðàëäæà, Çèìíèöà, 
Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, Âîäåíè÷àíå, Ã. Àëåêñàíäðîâî, Òðàïîêëîâî, 
ÄðàãîäàíîâîÄðàãîäàíîâî ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!ÍÀ ÍÀÉ-ÂÈÑÎÊÈ ÖÅÍÈ!

 
 

 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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Всяко завръщане в уче-
ническите години е повод за 
радост. Защото там са най-
красивите и неподправени 
спомени, там са истинските 
приятелства, там е първата 
любов, там са часовете с 
любимите предмети и тру-
пането на знания…

Набор 1976 , възпита-
ници на СОУ”П.Яворов” 
Стралджа, поканиха на своя-
та среща класната ръково-
дителка Лиляна Стойчева. 
35-те пораснали момичета 
и момчета се опитаха да 
си спомнят най-веселото от 
ученическия живот. Не се 

размина без споделяне на 
постигнатото в образова-
ние и професия,радостите в 
семейството, грижите за де-
цата.  Гордост за випуска са 
завършилите ВУЗ. В Страл-
джа и в различни по-големи 
градове на страната работят 
педагози, административни 
специалисти, банкери. Не 
са малко и  тези, които 
осъществяват мечтите си 
в чужбина. Випускът има 
представители в Англия, Ис-
пания, Германия, Италия… 

Красиви моменти, въл-
нение и радост от срещата 
преживяха и представители-

те на набор 1949. Снегът в 
косите, мрежестите бръчки 
по лицето издаваха години-
те, но затова пък усмивките 
бяха същите, както и през 
ученическите години. С най-
голямо внимание беше по-
срещната кл.ръководителка 
на випуска Дженка Дра-
голова.

Да си спомнят своя град 
Стралджа пожелаха набори-
те и заедно направиха едно 
вълнуващо посещение в 
Историческия музей, където 
жадно изслушаха лекцията, 
спираха се във всеки от 
кътовете, задаваха въпроси. 

Âðåìå çà ñðåùèÂðåìå çà ñðåùè

Âäúõíîâåíèå áåç âúçðàñò
Екскурзия до старопрестолния град Велико Търново организира читалището на с. 

Първенец. С очакване за среща с легендарните старини на България, вдъхновени и 
развълнувани тръгнаха млади, стари и деца. Общо 41 екскурзианти които успяха да 
разгледат всички исторически , културни забележителности на Велико Търново. Без 
да признаят умора между най-ентусиазираните бяха най-възрастните като пример 
за това даваше 83-годишната баба Велика. В ролята на гид влезе секретарят на чи-
талището Роси  Колева, която увлекателно разказваше за историческото минало  на 
старата българска столица, за крепостта Царевец, за църквите и царете на България. 

Кметът на с. Иваново, об-
ласт Русе, връчи Специалната 
награда на ансамбъл „Въжич-
ки” за отличното представяне 
на  празника „Златната липа” 
2014. Поредно отличие за тан-
цьори, оркестранти и певици, 
които впечатлиха журито и 
публиката в лесопарк „Лип-
ник”. Провеждан за първи път 
фолклорния празник в най-
големия липов масив на Бал-
каните е по проект на община 
Русе. Включва оригинална 

чаена церемония, приготвяне 
на медовина, пчеларско изло-
жение, винария, свещолеене 
и грънчарство и дори хранене 
на мечките в зоокъта с ябълки 
и мед. Стралджанските само-
дейци се вписаха прекрасно 
в тази народна атмосфера. 
Впечатлиха всички с автентич-
ните народни носии, прекрас-
ните танци и великолепната 
народна музика. Грамота за 
участие получиха и предста-
вителите на женския хор към 

читалището.
   Съчетавайки приятното 

с полезното групата посети 
скалната църква в Иваново 
и  Басарбоския манастир. Ве-
личествени природни гледки, 
интересни исторически места, 
чудотворни икони запечатаха 
на снимките самодейците. 
Своите впечатления от пъту-
ването те ще запазят за дълго. 
С надеждата, че отново ще се 
върнат в този прекрасен край 
на България.

Óñïåõèòå íà „Âúæè÷êè” íå ñâúðøâàò!

Áúäåùåòî íà Ñòðàëäæà

Ïðåäâàêàíöèîííî
С радостен и щастлив Ден на детето приключиха  годината в ЦДГ – Първенец. Празникът беше 

чудесен повод малчуганите да покажат какво са научили. Стиховете и песните , изпълнени  със 
старание и вълнение, дадоха старт на поздравленията, почерпката и подаръците от кметството и 
читалището.  


