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Êîëüî Ïåõëèâàíîâ íà 60!

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕХЛИВАНОВ,
С най-сърдечни чувства поднасям своите и на целия колектив при община
Стралджа поздравления към вас по повод 60-я ви юбилей!
Няма шега, шегобиецо! И ти навърши своите 3х 20 колкото и да не
можем да повярваме! Годините , обаче, нямат власт над твоята неукротима енергия и като че ли всяка следваща, заедно с неизменното сребро
в косите, прибавя по още една усмивка на лицето ти. Което те прави
още по-богат и още по-обичан от всички нас.
Ти си не само колегата от отдел „Култура”, не си само великолепния
артист, твореца- автор на хумористична книга, документални телевизионни филми, участника в колоритни радио- и телевизионни предавания,
не си само сценариста или водещия… Ти си приятеля, когото обичаме,
на когото вярваме.
В тази връзка ми се ще да перефразирам една сентенция: „Обичан си,
значи –съществуваш!” И още как! Дните, които преживяваме заедно са
тъй пълни, че край теб, с теб преливаме от емоции и не се насищаме.
Събитията в общия ни живот се преплитат и смесват, за да се получи
едно питие с особен и незабравим вкус. Да пием на щедри глътки! Така
както умеем, по стралджански!
Бъди ни жив и здрав, приятелю! Живей както до сега – силно, щедро, обичливо, със закачка и с много любов! Смей се колкото можеш, че
и ние край теб да прихванем това чувство за остра наблюдателност, за
имитаторско майсторство , остроумие, самоирония и смях, смях, смях,
който подмладява, обогатява, оздравява!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С пожелание за още 3Х20! Те не тежат! Особено когато са на чужд
гръб! Носи си ги! Ние ще ти се радваме!
Наздраве!

Ñúëçà è ñìÿõ
çà ïðåæèâÿíîòî
Ц

елият колектив на
община Стралджа
се събра, за да поздрави своя обичан и уважаван
колега от отдел „Култура” Кольо Пехливанов за 60-тата му
годишнина. Десетте години,
които той посвети на работа в
община Стралджа, се оказаха
не само силни, плодотворни,
но и години богати на приятелства, заради което днес
големия актьор направи признанието: „Аз обичам и уважавам Стралджа! Аз сънувам
Стралджа, защото Стралджа е
моят живот!”
Като че ли за шега съдбата
реши Пехливанов да посвети
1/ 6 от трудовия си живот
на този град, може би , за да
разбере колко силен е местния
патриотизъм, колко дълбок и
здрав е корена на стралджанци, колко богат е речника и
живота им. За да се почувства

НОВО!

НОВО!

НОВО!

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа

един от тази общност.
Кметът на общината Митко
Андонов прочете поздравителен адрес към специалния
човек в отдел „Култура” с благодарност за труда, енергията,
идеите./поздравителния адрес
публикуваме отделно/ „Като
че ли вчера беше!”, възкликна
Иван Георгиев , зам.кмет, припомняйки времето на назначението на артиста. Атанаска
Кабакова, председател на ОбС,
определи работата на Пехливанов като” професионална,
отговорна, работа с желание
и с отношение”. Атанаска
Христова, секретар, стана из-

разител на топлите чувства на
колегите.
На тържеството имаше една
богата и пребогата маса с тежки мезета като за моабет без
парса”, имаше вино от дядо
Кольовата изба, имаше торта
„Сълза и смях”, присъстваше
и неизменния хумор на артисти, закачките, смеха, но
най-важното – имаше атмосфера, имаше доказателства за
обич към Кольо Пехливанов,
което истински го трогна и…
разплака.
Честит празник, Коле!
Продължаваме напред!

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

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

Äîáðèÿò èçáîð!

ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили 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 ваучери за храна
ÕÎÒÅË- двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с
LED телевизори
Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

29 април 2014 г.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

2

Ãîðåùè ïîëèòè÷åñêè
êîíñóëòàöèè â Ñòðàëäæà

Във връзка с предстоящите избори
за представители на България в Европейския парламент кметът на община
Стралджа Митко Андонов покани
лидерите на основните политически
партии в общината за провеждане на
консултациите за определяне съставите
на СИК. Като секретар на общината Атанаска Христова запозна присъстващите с
решението на ЦИК за представителство
на партиите в секционните комисии. За
община Стралджа общия брой на членовете на 29-те СИК е 211. Спазвайки
указанията партиите ГЕРБ, Коалиция
за България, ДПС и Атака трябва да си
разпределят 203 места като на ГЕРБ се

падат 81, на КБ – 71, на ДПС-31, на Атака
-20. За НДСВ и Синя коалиция разпределението предвижда по 4 места. Обсъден
беше и варианта за ръководните места.
Съгласно формулата се оказа, че ГЕРБ
и КБ следва да имат по 29 ръководни
места, 18 – за ДПС и 11 за Атака. От там
нататък започна конкретното разпределение на председателските, секретарски
и зам.председателски места по секциите.
Според броя на избирателите от общо 29
секции 8 ще имат по 9 членове, 17 са
със по 7 и 4 с по 5 членове.
Добрият тон и умереността в началото на консултациите на моменти
беше заменян от горещи коментари и

обясними претенции. Имаше прояви
на неотстъпчивост и на компромиси.
Това удължи срещата до близо 5 часа.
В крайна сметка може да се твърди,
че все пак е намерен най-подходящия
и приемлив за всички вариант, без да
се допуска нарушение на изискванията
ЦИК. Това беше приветствано от кмета
Митко Андонов, който благодари за
активността на политическите лидери
и готовността им за решаване от раз на
въпроса за разпределение членовете на
СИК. Както потвърди Атанаска Христова
днес се очаква подписване на протокола
от заседанието, за да може г-н Андонов
да изготви своето предложение до РИК.

Îáùåñòâåíî
îáñúæäàíå
По покана на Атанаска Кабакова, председател на ОбС, в Страл-

джа се проведе обсъждане отчет по бюджет 2013г. Кметът на
общината Митко Андонов представи анализ по изпълнението на
основния финансов документ на общината за изминалия период
заедно с изводите за балансираната и строго икономична политика
при изпълнение на приходи и разходи. Със свои анализи по различните направления взеха участие Вълка Вълева, директор дирекция
"Местни данъци и такси, Мария Толева, зам.кмет, Мая Димова,
Койка Тодорова, нач.отдели. В залата присъстваха съветници,
кметове и км. наместници, представители на учебни, социални,
здравни заведения, НПО, бизнес -средите, граждани.

Áëàãîñëîâåíè
äà ñòå!
Със здраве да работите, неуморни да сте, весели и добри, да се радвате на

успехи, благословени да сте...С думи и с танци децата от ЦДГ"Мати Рубенова"
трогнаха кметът на общината Митко Андонов и общинските служители, които
наблюдаваха лазаруването на малките, ръкопляскаха на красивите народни
носии, на буенешките шапки, на усмивките, на песните. Спазвайки традицията възпитаниците на ЦДГ "М. Рубенова" бяха добрите гости на общината, за
да връчат своя предвеликденски подарък на г-н Андонов. "Вие сте доброто
доказателство, че в Стралджа традициите никой и нищо не може да прекъсне,
вие сте бъдещето, което ще съхрани богатото наследство на Стралджа. Браво,
деца!", поздрави ги домакинът, дари децата с паричка. Почерпени с бонбони,
изпратени с ръкопляскания малките обещаха и догодина пак да пеят своите
красиви лазарски песни.

Çåìÿòà
íàø äîì
Във връзка с 22 април - ден

на планетата Земя учениците от
средищното училище "Христо
Ботев" с. Войника, работещи по
проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”
проведоха тържество под надслов "Земята наш дом", на което
децата четоха есета написани
за опазване на околната среда,
рецитираха стихотворения, показаха презентация. Имаше и
модно ревю от дрехи и аксесоари
от отпадъчни материали.
С най-голямо желание учениците се включиха в засаждането
на дръвчета и храсти в училищния двор, може би защото всеки

„Êúïàíåòî çàáðàíåíî!”

човек се чувства най-щастлив,
когато от ръката му живот се
ражда. Приеха с готовност да се

грижат за дръвчетата и да идват
при тях даже и когато вече не
са деца.

Çà èíòåðàêòèâíèòå ìåòîäè â ÖÄÃ

състващите изслушаха с внимание
г-жа Калчева, която не пропусна да
отбележи новата роля на детските
учители днес, която не се състои в
традиционното твърдение , че „важно е онова, което каже учителя”, а
търсенето на алтернативни прийоми
и практики с подпомагане обръщане
на детето навътре към себе си , провокиране на неговата любознателност
и подпомагане само да открие света.
Не е за подценяване и насочването
на малките към това да назовават
чувствата си, да намират сами отговор
на въпросите си. „Тъкмо в това се
състои смелостта да възпитаваш!”,
категорична е лекторката, което се
превърна и в повод за активен диалог.
Г-н Андонов, който високо оцени
желанието на детските учители да

По настояване на директорите на
двете ЦДГ в Стралджа „М.Рубенова”
и „Здравец” – Денка Йорданова и
Живка Илиева, в Стралджа се проведе обучение на учителките на
тема :Интерактивни методи в обучението”. В присъствието на кмета
Митко Андонов и Мария Толева,
зам.кмет лекторът Анелия Калчева
от ДИПКУ – Ст.Загора презентира
темата в един увлекателен и полезен
вариант. Що е това „интеракции” и
имат ли те почва у нас, има ли място
мозъчната атака в детската градина,
как взаимодействието основано на

диалога променя мисленето на децата, това бяха част от интересните
въпроси подложени на обсъждане
по време на обучението в съзвучие с
европейските изисквания и на базата
опита на местните педагози. Ученето
през целия живот започва от детската
градина , а осемте референтни нива
на това обучение са компетентност,
комуникативни умения на роден и
чужд език, математическа грамотност, предприемачество…Основната
цел, според лектора, остава една: да
се възпитават добри деца, бъдещи
успешни граждани на страната. При-

Със своя заповед кметът на община Стралджа Митко Андонов забранява използването на откритите канали, изкопи, реки, езера, язовири и микроязовири и други площи
за къпане, плуване, гребане и други водни спортове, както и използването на плавателни
съдове и съоръжения с развлекателна цел. Кметовете и кметските наместници по населени
места създават организация за минимално обезопасяване на общинските водни площи и
реките, преминаващи през или край населените места като поставят лесно забележими
знаци, забраняващи къпането. Те са тези, които ще упражняват контрол и ще изискват от
концесионерите, ползвателите или други собственици на водни площи да вземат мерки
по обезопасяването им, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителна дейност
и обезопасяване на водните площи както и в изпълнение заповед на Областния управител на Ямбол. Важна част от заповедта на кмета е директорите на учебни заведения да
провеждат задължителна организация на водноспасителната дейност и обезопасяване на
водните площи , ползвани организирано от децата, съгласно условията и реда, определени
от министъра на образованието и министъра на здравеопазването.
Комисия от специалисти в община Стралджа ще извършат проверка на забранените
за къпане водни обекти на територията на общината относно тяхното обезопасяване.
Заповедта на г-н Андонов е на вниманието на кметове и км.наместници, концесионери,
началника на РУП, на РС ПБЗН, директора на БЧК, на РЗИ, на учебните заведения в
общината. Контролът по заповедта е възложен на Иван Георгиев, зам.кмет.

повишат и актуализират квалификацията си използвайки интерактивни
методи, поздрави участниците в
курса, изрази увереността си , че
обучението ще даде възможност не
само за опресняване на знанията и
квалификацията им, но и ще бъде в
помощ на децата, които на практика

ÃÐÀÍÄ – ÖÅÍÒÚÐ” ÎÎÄ – ÑËÈÂÅÍ

ПРЕДЛАГА
Целогодишно обучение за придобиване на квалификация и преквалификация по 64 професии – сервитьори, огняри, компютърна грамотност и други
професия.
ЗА ВРЪЗКА И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 0887 22 77 27

ще усетят полезността на обучението.
Последвалото практическо занятие
затвърди новите знания на учителите,
които благодариха на г-жа Калчева с
надеждата, че обучението, като част
от практиката „учене през целия живот”, ще продължи с нови срещи през
годината по нови теми.

Îáùèíñêè èñòîðè÷åñêè
ìóçåé - Ñòðàëäæà
ВИ КАНИ НА

Íîù íà ìóçåèòå –
Ñòðàëäæà

10 май 2014 г., събота
от 19,00 до 24,00 ч.
Вход свободен
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Äà ïî÷èñòèì Ñòðàëäæà!

Целият колектив на общинска
администрация Стралджа излезе, за
да участва в почистването на града
по инициативата "Да изчистим България за един ден!"Иван Георгиев,зам.
кмет на общината, направи сутрешният инструктаж и разпределението
на отделите по обекти. Еколозите
връчиха на всяка група ръкавици и
торби. Минути по-късно трудовия
ден започна. Мая Димова, нач.отдел
"Стопански дейности" поведе колегите си към района на Кооперативния

ÎÂÎÑ íà èíâåñòèöèîííî ïðåäëîæåíèå

Разширението на транзитен газопровод за Турция в участъка компресорна станция „Лозенец” – очистно
съоръжение „Недялско” няма да носи
вреди за населението и природата. За
това информира специалистите от община Стралджа , кметовете на селата
Лозенец, Недялско, Маленово, екипът,
който работи по изпълнение на проекта.
Представянето на доклада по ОВОС
за инвестиционното намерение и неговото реализиране , чийто възложител е
Булгартрансгаз, стана в присъствието на
Иван Георгиев, зам.кмет и Анна Грозева,
еколог в общината. Инвестиционтото
предложение касае транзитен пренос
на природен газ от Русия за РТурция.
Строежът „Газопровод Лозенец
- Недялско”, подобект „Транзитен
газопровод № 2 за Турция” е с начало
изходен колектор на КС „Лозенец”. Дължината на линейния участък е 18,3 км.
Включва ново строителство за линеен

участък на газопровода, изграждане
Станция за очистване на газпровода
на съществуваща площадка, изходен
шлейф със шахта, система от общостанционни кранове. Трасето преминава през
територията на община Стралджа като
се засягат землищата на гр.Стралджа,
и селата Лозенец, Атолово, Маленово,
Палаузово. В землището на Недялско
се намира площадката на съществуваща СОГ, която ще бъде демонтирана и
площадката рекултивирана.Превантивно-устройствената зона за защита към
газопровода тангира и отчасти засяга
землището на с.Воденичане. Трасето
пресича р.Мочурица. В тази връзка
ръководителя на колектива инж. Георги
Петров информира подробно присъстващите за изграждане на съоръжението. Не
се очаква замърсяване на атмосферния
въздух, няма опасност и от замърсяване
на водата и почвата. По време на експлоатацията няма да има въздействие

на шума. Установените културни ценности от археологическа гледна точка са
оценени, направени са и необходимите
препоръки за опазване на културното
наследство в района. Като заключение
екипът предлага да бъде одобрено инвестиционното намерение. Във връзка
със засегнатите 123 дка защитени зони
в ЗЗ „Комплекс „Стралджа” - за опазване на птиците и ЗЗ „Р.Мочурица”, ЗЗ
„Стралджа”- за опазване на местообитанията, беше изяснено, че не се очаква
унищожаване на видовете или заличаване на местообитания. Загрижеността
на еколозите на общината за опазване
на черните щъркели по р.Мочурица
беше споделена от специалистите, според които тези обитания са временни ,
основната концентрация на защитените
птици е Стралджанското Блато, което не
е засегнато от строителството на трасето.
Изяснен беше и въпроса за временните
площадки по складиране на отпадъците.

пазар, счетоводителите се оказаха в
един доста труден район на битовия
комбинат, Атанаска Христова, секретар, заедно с целия административен отдел, почистваха в района на
жилищните блокове, Мария Толева,
зам.кмет, сложи ръкавиците и с
представители на отдел Образование,
култура, социални дейности" "покриха" ул."Д.Русев", на отдел "ТСУ" се
падна ул."Хемус"... В почистването се включиха активно Атанаска
Кабакова, председател на ОбС и

Èðå÷åêîâñêè
åíòóñèàçúì
Чистиха иречековци, със

старание и упоритост, но докато разговаряха основно темата
беше за постоянната грижа по
опазване чистотата на селото,
за необходимостта всеки да
проявява съзнание и да не
допуска замърсяване през
всичките 365 дни на годината.
Тогава и да има инициативи
за почистване, те ще бъдат
по-скоро не за чистотата, а за
красотата на всяко селище!

Çà ÷èñòî ñåëî Çèìíèöà
Възрастни и деца излязо-

Ìëàäèòå îáñúæäàò áúäåùåòî

Представители на младежката организация на социалистите от Стралджа взеха
участие в среща в Ямбол с кандидатите
за Евро-депутати от листата на Коалиция
за България Достена Лаверн , Катя Колева
и Николай Тишев. Темата за развитието

на българската култура и образование
предизвика активността на стралджанските представители, които задаваха
интересни въпроси, направиха конкретни предложения. „България не е
достигнала до духовна бедност, защото
има приемственост между поколенията”, счита г-жа Лаверн. Коментирайки
проблема с младежката безработица
българската французойка допълни, че „на
страната ни е нужно чрез възможностите
на европейските институции да вдигне
нивото на образованието и културата.
Нужно е да се вложат средства в реиндустриализация, но във високите технологии,

както и в алтернативното земеделие. Ние
имаме чиста земя и можем да произвеждаме биопродукти, ние трябва да си върнем
селското стопанство!” , категорична е тя.
Достена Лаверн която е автор на книгата
„Експертите на Прехода”, беше впечатлена
от стралджанци и избра да подари книгата
си единствено на Янко Добрев с лично
посвещение.
Катя Колева пък се оказа с наследствени
корени от стралджанското с.Маленово. Тя
сама сподели, че има роднини и в Стралджа, което определя сантимента й към този
край. Тя откликна с желание за снимка с
младите представители на Стралджа.

Òåíäåíöèÿ çà óâåëè÷åíèå íà ïðèõîäè îò îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò

В община Стралджа действат
217договора, от които 25 за отдадени
под наем общински язовири, 6 концесионни договора за язовири, 11- за
отдадени под наем общински жилища,
117 договори за наем на общински
земеделски земи, 58- за отдадени под
наем общински помещения. Собствените приходи в общински бюджет за
отчетния период на 2013г. възлизат на
1 958 368 лв., в това число приходи от
управление на общинска собственост
– 761 164 лв. или формират 38,86% от
собствените приходи. Това стана ясно
от отчета на кмета Митко Андонов
пред ОбС, в който той подчерта , че
продължава и стопанисването на 20
000 дка общински горски територии.
Приходите от наеми на общинско
недвижимо имущество възлизат на
259 738 лв. като най-голям е дела от
приходи от наем на земеделски земи
- 215 227 лв. Като извод – приходите
от наеми не само се запазват стабилни
през отчетния период, но бележат и
ръст на увеличение, което се дължи
на предприетите мерки по издирване
на незаконно завладяни общински земеделски земи, сключване на договори
за тях и събиране на дължимите суми
както и ежемесечен строг контрол на

постъпленията.
Приходите от концесии са в размер
на 236 283 лв., в повече от предходната
година със 130 276 лв., което е в резултат на по-големите вноски, получавани
от общината от държавни концесии
като кариера Блатото, Конактърла и
Каменец. Общинските концесионни
вноски за отдадените на концесия
язовири запазват нивата си.
Нетните приходи от продажба са
най-вече от добита дървесина от общински горски територии, обща стойност – 168 274 лв., като нарастването е
с 53 531 лв. Приходите от продажба на
земя са в размер на 69 810 лв.
Продължава добрата практика с решение на ОбС общината да предоставя
за ползване общински пасища и мери
като за изминалата година те са около
15 хил. дка.
Средствата за капиталови разходи
за 2013г. са в размер на 1 610 372 лв.
и се формират от целева субсидия и
от собствени средства. Има и външно
финансиране в размер на 708 693 лв.
В информацията си г-н Андонов
добави, че основните ремонти на
общински пътища и улици през 2013
са били за 165 556 лв. Такива ремонти
са извършени и на ЦДГ – Зимница,

Първенец, поликлиника Стралджа,
водоем х.”Инджови извори”, изграждане сграда на социално предприятие
. Общо 708 693 лв. са вложени за
реконструкция, благоустрояване паркове в Стралджа и улично осветление
Стралджа, Воденичане, Лозенец.
Като извод се налага, че общинската собственост в общината се използва
по предназначение и в интерес на
населението.Като добър стопанин
общината е предприела необходимите
действия за извършване на основни
ремонти и др. СМР на общинските
обекти. Постъпилите приходи се
използват на основание на Закона за
счетоводството и Закона за държавния
бюджет.
Удовлетворени от информацията
съветниците я одобриха както направиха и за отчета по изпълнение бюджета
за 2013г. , отчета по изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги. Без коментар казаха „да” на
предложението за приемане Годишен
план за развитие на социалните услуги
за 2014 и 2015 г. както и за докладите
за изпълнение годишната програма за
развитие на читалищната дейност и
изразходения бюджет от читалищата
за изминалата година.

общинския съветник Петър Йовчев.
Приятно допълнение към еко деня
бяха младежите от НПО"Парабола".
Много скоро по всяка от улиците
имаше натрупани десетки чували и
градът изглеждаше по-приветлив и
привлекателен. „Нека го пазим чист
всеки ден! Това зависи от всички
нас!”, пожелаха си общинарите. В
трудовия ден се включиха кметства,
читалища, клубове по селата , активно почистваха деца и възрастни
от детските градини.

не пестиха похвалите.:

ха в Зимница, за да почистват пролетно. Районът пред
кметството и читалището
е преобразен, градинките
са прекопани, освежена е
маркировката, всички отпадъци са там, където трябва.
Когато ентусиазираната
група привърши работата
и хората се огледаха, резултатът наистина хареса и на
тях, и на зимничани, които

Íà
ðàáîòà, ðú÷è÷êè!
С огромно желание де-

цата от ЦДГ"Здравец" заедно с учители и възпитатели
се включиха в почистването на града. Ентусиазираната група с настроение
предприе почистване в
двора на детската градина и
района навън. Много скоро
десетки чували бяха изпълнени с отпадъци, натоварени и изнесени където
трябва. Малките получиха
специални поздравления от директора Живка Илиева. Отговориха
с обещание, че скоро пак ще излязат, за да поддържат постоянно
чистота в градината и около нея. Браво!

È â Ïîëÿíà ñå ðàçøåòàõà ïðîëåòíî
Населението на

с. Поляна се отзова н а п р и з и ва з а
участие в инициативата "Да почистим
България за един
ден!"Представители
на пенсионерския
клуб "Единство" под
р ъ ко вод с т вото н а
председателя Митка
Дакова, почистиха
подхода към селото
и района на Старата чешма, която се
свързва със създаването на селището. Групата почисти и част от
площадното пространство, докато други еко последователи под ръководството на Пенка Иванова обърнаха внимание върху почистване
района на г.парк. По-голямата част от жителите на Поляна излязоха, за да почистят районите около дворовете си и всичкиостанаха
доволни от резултата.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Åäèíñòâî â ìíîãîîáðàçèåòî
В рамките на патронния празник
СОУ ”П.Яворов” Стралджа отбеляза Деня на Европа под мотото „9
май – единство в многообразието”.
Празникът , организиран от община
Ямбол и Областен информационен

център Ямбол в изпълнение на проект „Създаване и функциониране на
ОИЦ в община Ямбол”, финансиран
по Оперативна програма „Техническа
помощ”, събра деца и ученици в двора
на училището. Приятно начало на съ-

битието беше решението да се засеят
три бели брези в двора на училището
като символ на младостта, надеждата
и продължаващия живот, стремеж
към духовно просветление, носител
на здраве и късмет. Децата заедно
с директора Валентина Маринова и
гостите Мария Толева, зам.кмет и
Мария Никова, управител на ОИЦ
Ямбол,старателно посадиха младите
фиданки с пожеланието да растат
силни и здрави, да красят училищния двор.
На фона на „Одата на радостта”
и развятото знаме на ЕС, тържеството продължи с поздравлението на
директора Валентина Маринова. Тя
изрази увереността си, че учениците
искатда бъдат конкурентноспособни
на връстниците си от страната и от
Европа. Отправи пожелания за още

Ó÷åíèöè ïðåïîäàâàò óðîöè

Със строгостта на взискателни
и отговорни учители учениците от
СОУ”П.Яворов” в Стралджа преподаваха уроци по история и математика,
по биология , български и английски
език… В Деня на ученическо самоуправление децата смело влязоха в
ролята на педагози и доказаха, че
оценяват високо тази професия. „Целта
на този традиционен ден , когато учители и ученици сменят местата си, е
да накараме нашите възпитаници от
друг ъгъл да погледнат на живота в
училище, да почувстват колко важно и
отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците”, подчерта директорът Валентина Маринова
и припомни, че преди разпределението
всеки от учениците е кандидатствал с
мотивационно писмо за участие в Деня
на самоуправлението. Тя посрещна с
усмивка в своя кабинет Силвия Йорданова, за да й отстъпи директорския
стол. В едно мило и приятелско общуване през целия ден г-жа Маринова

успя да даде ценни съвети
на Силвия заедно с конкретни познания за ролята на
директора. В кабинета по
история Андон Николаев
беше изключително сериозен в преподаването на
урока и г-жа Таня Вълчева
не спести похвалите си за
него. Влюбения в математиката Стефан Кодев скромно застана пред дъската,
за да разкаже, че точната
наука за него не е трудна
и иска да убеди в това съучениците
си. В кабинета по биология Силвия
Йорданова не прости закъснението на
някой от съучениците си за часа, умело
започна преподаването на урока като
изискваше пълно внимание от класа.
Не по-малко интересно беше във всеки от останалите кабинети. Смяна на
местата между възрастни и деца имаше
дори в счетовоството, където Жанка и
Симона разпитваха за практическите

задачи на деня, включиха се активно
в попълване на документи и работа с
компютъра.
В края на дена всички бяха доволни. Учениците споделиха, че са
научили някой от тайните на професията „учител” и гледат с други
очи на педагогическия труд. Някой
от най-ентусиазираните се заканиха,
че ще изберат точно тази професия,
за да бъдат максимално полезни на
обществото.

повече старание в овладяване на
знанията, за да имат самочувствието
и смелостта да мечтаят, да се борят
за постигането на целите.
Ученици от горен етап разказаха
за създаване на Европейския съюз,
целите, символите, девиза, институциите на съюза. В паузите деца от
СОУ ”П. Яворов” и ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” повишиха настроението
с песни и стихове. Ръкопляскания
имаше за най-малките приятели
на английския език с р-л Евелина
Костова, за вокалната група с р-л
Желязка Тончева, за лазарките с р-л
Веселина Шикова, за квартета с р-л
Гроздалина Атанасова. Щастлива да
покаже майсторството в изпълнение
на народни песни беше и чаровната
Анита Красимирова, родена на 9 май.
На финала особено вълнение пре-

дизвика момента по връчване грамоти
и награди на учениците участници в
конкурса „Децата на Ямбол и региона
рисуват Европа”. С приветствени
думи към отлично представилите
се ученици и всички участници в
празника се обърна Мария Толева,
зам кмет, която от името на кмета
Митко Андонов изрази увереност,
че възпитаниците на стралджанските
училища имат самочувствието на
европейски граждани и стремежа
към знания които ще бъдат пътя към
изпълнение на поставените цели.
Грамоти и награди за участниците в
конкурса за изготвяне на фотоколаж
и компютърна презентация връчи
Мария Никова, управител на Областен информационен център, Ямбол,
която добави топли приветствени
думи към децата.

ПРОЛЕТНА СЕДЯНКА В СОУ”П.ЯВОРОВ”

ÇÚÐÍÀ ÎÒ ÍÅÎÁßÒÍÀÒÀ
ÍÀÐÎÄÍÀ
ÍÈÂÀ
"Гълъб ми гука в китна градина

като ми гука, гука и говори,
че моми и момци са на седянка,
на седянка у Борянка
там пеят, още играят
здраве и плодородие желаят".
В дните посветени на празника на СОУ "П. К. Яворов" - Стралджа учениците от IIб клас подготвиха Пролетна седянка така както
са я подреждали прабаби и прадядовци. Децата предварително
подготвиха битова обстановка - донесоха от раклите на бабите си
престилки, възглавници, глинени, медени и дървени съдове, губери,
вълнени чаршафи. Показаха и народна носия от преди 100 годинисъхранена от майката на г-жа Йорданка Петрова.
В деня на седянката момичетата и момчетата облякоха народни
носии, извезани с дъга от цветове и мотиви. На главите на момичетата момците поставиха венчета. Попяха, тропнаха ръченици
със съпровод на гайда, играха буенек. Момчето - славей Петър
Толев изпя хороводната песен "Мене ми е драго" и всички гости и
участници извиха кръшно хоро.
Вълнението на присъстващите родители, ученици и учители
беше голямо. Този празник на българщината ще се помни дълго.
Тъй както житният клас ни дава зърната си, но част от тях се връщат отново в земята, за да покълнат нови класове, тъй и народното
творчество ни връща към себе си, за да се раждат нови кълнове и
родитбата на необятната нива да не секва.

Íà ÷àøà ðóñêè ÷àé è
áúëãàðñêà
áàíèöà
Äåöà
ðèñóâàò Âúçêðåñåíèåòî
Всичко, което е свързано с повече знания, може да се превърне в празник.
В кабинета

Доказаха го учениците от СОУ "П.Яворов", които за пореден път организираха
празника "На чаша руски чай и българска баница" Успяха да впечатлят гостите
с познанията си за историята и културата на българския и руски народ, да
съпоставят минало , настояще и бъдеще, да покажат стремежа си към повече
знания. Щастливи от постигнатото учениците приемаха поздравленията на
зрителите с обещанието, че догодина ще подготвят още по-красив празник
с нови изненади.

Àç
îáè÷àì Áúëãàðèÿ!
Във връзка с патронния празник на училището ученици от СОУ

"П. Яворов" участваха в състезание на тема "Аз обичам България!".
Освен знанията, които демонстрираха учениците от VІ,VІІ,VІІІ,ІХ,
Х и ХІ клас по различните учебни предмети, те сполучливо се
докоснаха до богатата българска история, култура, запознаха се с
природни забележителности и доказаха, че обичат своята родина.
И първолаците проведоха свое тържество под същия надслов. На
сцената те рецитираха стихове за България, изпяха своите любими песни, танцуваха. Учениците от ІІІ клас при СОУ "П. Яворов"
пресъздадоха пролетните празници и обичаи, свързани с чудото
Възкресение - Лазаровден, Цветница, Великден. Танцуваха лазар,
показаха красиви народни носии, изпяха песни за здраве и берекет.

по трудотерапия в Центъра за социална
интеграция и
рехабилитация
в Стралджа
деца рисуваха
Възкресението.
Под грижите на
трудотерапевта
Стоянка Георгиева и целия
екип в Центъра
малките научиха основните техники за
боядисване на
яйца, слушаха с внимание историята за отбелязване на празника Великден,
Децата умело пресъздадоха народна обстановка по задаваха въпроси, за да получат интересните отговори на възрастните. Празпосрещане на Великден и Гергьовден. Тържеството никът завърши с подреждане на изложба, която ще остане на вниманието на
посетителите.
завърши с танци и много настроение.

Õàíäáàëèñòêèòå îò Çèìíèöà –
âòîðè íà çîíèòå â Áóðãàñ

На 11 април 2014 г. в
Бургас се проведе Зоналното първенство по хандбал в
рамките на Ученическите
спортни игри 2014 год.
Гордост за ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, с. Зимница, а и за нашата община,

са момичетата от възрастова група V- VIII клас.Те
бяха достоен противник
на отбора от Поморие
и
заеха челното II място.
Състезателките на
г- н Иванов- техният дъгогодишен треньор и учител

по физическо възпитание и
спорт, с когото са постигнали многобройни успехи, се
представиха блестящо и за
пореден път доказаха своя
талант и своите възможности. Ръководството на
училището изказва най-

сърдечна благодарност на
г-н Иван Иванов - старши
учител – за усилията и
всеотдайността,с които е
създал десетки млади спортисти и поддържа на ниво
традициите в развитието
на хандбала в Зимница.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ïîêëîí ïðåä çíàíèåòî, áëàãîäàðíîñò êúì ïðîñâåòèòåëèòå

Юбилеят на ОУ "Св. Св. Кирил
и Методий" в Стралджа се превърна
в едно запомнящо се , впечатляващо
събитие, което докосна сърцата на
мнозина. Подготвен с много старание,
любов и вълнение празникът започна
в точно уречения час като първата
изненада за гостите беше подаръкът
- юбилейна значка на училището. Не
по-малко интересно за всички гости
беше да видят богатата изложба във
фоайето на читалището с която деца и
учители успяха да представят своя училищен живот възможно пълноценно.
Снимки от различните прояви, отличия
на талантливите ученици , предмети на
труда изпълнени в часовете и по проект
"УСПЕХ" - макраме, впечатляващи
макети, плетива и разбира се, една
богата великденска украса по идея на
учителите и деца.
Дора Найденова, директор на ОУ
"Св. Св. Кирил и Методий", лично
посрещаше всеки гост на празника.
Приемайки поздравленията, цветята и
подаръците, г-жа Найденова отправи
благодарност за вниманието от страна
на кмета на общината Митко Андонов,
Атанаска Кабакова, председател на
ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева,

зам. кметове, секретаря
Атанаска Христова, Добра
Шопова, областен координатор на СБУ, директори на УЗ
от общината, общественици,
ветерани - учители. За всички имаше подарък- юбилейна значка на училището.
30-годишния юбилей на
ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Стралджа е празник,
който доказва един достойно
извървян път, припомня
успехи, чертае нови цели. В
своето слово г-жа Найденова изрече с гордост девиза
на училището: "Който успее
тук, ще успее навсякъде!" Приветствайки всички в залата тя изрази
всеобщата благодарност на колектива
към кмета на общината Митко Андонов за съпричастността, подкрепата и
готовността да помага за развитието на
училището. Добави добри думи и към
РИО, към всички учители, дали своя
труд в името на децата.
Мило приветствие към учители,
родители и ученици поднесе кмета на
общината Митко Андонов. Той определи труда на педагозите като упорит,

съзидателен, плодотворен. Обърна
внимание върху ролята на родителите,
които трябва да дават личен пример
за отношение към училището, увери
всички за готовността на общината да
обръща сериозно и постоянно внимание
на образованието и училището да бъде
наистина привлекателно, обичано и
желано от децата. Прикани децата да
бъдат упорити в усвояване на знанията, да не забравят, че без труд няма
сполука, без знания - няма успехи.
"Бъдете здрави, бъдете упорити, бъдете
решителни, стремете се към повече

Íàäåæäè âúçòîðæåíè

С великите стихове на гениалния
Яворов започна тържествения концерт
на СОУ ”П. Яворов” Стралджа с посвещение на патрона. Гости на празника
бяха Атанаска Кабакова, председател
на ОбС, Пенка Илиева, нач.на РИО,
Мария Толева, зам.кмет, Атанаска
Христова, секретар, Боряна Атанасова,
председател на училищното настоятелство, директори на учебни заведения
от града, общественици, ветерани-учители, спонсори на училището.
„Стралджа не роди Яворов, но му
даде криле за полет!” С това твърдение започна своето слово Валентина
Маринова, директор на училището,
за да припомни, че тази година се
навършват 100 г. от трагичната смърт
на поета и 115 г. от пребиваването му
в Стралджа. Училището отбелязва и 30

г. от построяването на внушителната
сграда с която градът се гордее. „Ние
сме сред 50-те училища в страната
включени в базата на Опън дискавъри спейс , като иновативно училище
за въвеждане на нови образователни
технологии”, подчерта тя описвайки
накратко прекрасната база в която
се обучават над 500-те ученици. Тя
отправи специална благодарност към
учителите, като ги определи не само
като изключителни педагози, но и
като вдъхновители, като хора които
успяват да открият детските таланти,
да ги развиват. Не напразно СОУ ”П.
Яворов” всяка година отчита много
висок процент на приети студенти в
различни ВУЗ. Г-жа Маринова отчете
специалния принос на кмета на общината Митко Андонов за възходящото

развитие на училището и добави горещата благодарност на целия колектив
за подкрепата и готовността да подпомага училищния живот.
За да докажат ,че училището е едно
магическо пространство в следващите
минути ученици и учители представиха
един богат концерт, в който имаше
песни и танци, имаше стихове, хумор
и забавления. Приятна изненада беше
участието на малката балерина Ирина
Андонова, публиката аплодира щедро
буфосинхронистите от ІІ а клас, както
и изпълнението на Симона Данева в съпровод с ненадминатия Матю Добрев,
Истински таланти са децата от групата
за руски песни, гайдаря Стоян Росенов,
певците от вокална група „Белканто”.
В цялото си великолепие грейнаха и
лазарките с ръководител Веселина
Шикова… Безспорно най-много овации имаше за прекрасните мажоретки,
които грейнаха като слънца на сцената.
„Вие, мили млади хора, сте тези,
които през следващите години ще се
образоват максимално, ще придобият
квалификация, ще усвоят занаят и ще
работят, за да вървим напред и заедно
да променяме облика на нашия град, на
общината, на нашата България!” каза в
приветствието си Мария Толева, зам.
кмет на общината. От името на кмета
Митко Андонов тя поздрави ученици
и учители, благодари за старанието, за
родолюбието, за ентусиазма и добави:
„Гордеем се с вас!”

знания, мислете какво и как
го правите, мечтайте смело,
накарайте ни да се гордеем с
вас!" каза в заключение г-н
Андонов след което прочете
заповед за награждаване на
училището с Почетен знак
на общината - плакет - за
принос в развитието на образователното дело. Заедно с
него Дора Найденова получи
грамота, почетна значка на
общината и парична награда.
Във връзка с юбилея на
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" директорът Дора Найденова връчи награди - почетен плакет за дългогодишен и всеотдаен
труд на педагозите: Мима Йорданова /
посмъртно/, Ваньо Пасков /посмъртно/,
Иван Димитров, Мария Димитрова,
Радка Тодорова, Дора Рибарова, Стойка
Велева, Йордан Тошев. Вълнуващ момент беше и решението на колектива
да поднесе специален почетен сувенир
на директора Дора Найденова и на зам.
директора Виолета Андонова
30-годишнината на ОУ "Св. Св.
Кирил и Методий" беше отбелязана
с един великолепен спектакъл - дело

на учители и деца. Подготвен с много
труд, старание, с богатство на идеите, с участие на всички таланти на
училището. Дългият извървян път от
създаването на училището до наши дни
беше показан много сполучливо в съчетание с поклон пред първоучителите
братята Кирил и Методий. Разходката
в миналото даде ясна представа за
множеството успехи на училището,
за празниците, за състезанията и цялостния учебен процес. За да завърши
с категоричното твърдение, че това е
училище с минало, богато на спомени,
училище с красив нов ден, училище - с
бъдеще. На сцената се сменяха деца в
различни носии, представиха се изпълнители на песни, танци, спортни
композиции. Имаше ревю и куклен
театър, имаше лазаруване , ръченица,
мажоретки... Всички изпълнители бяха
красиви, самоуверени, горди, развълнувани и щастливи. Публиката, която
откликваше на всяка изненада с бурни
ръкопляскания, допълнително повиши
настроението в залата. На финала величествено прозвуча "На многая лета!",
а отзивите от видяното, от чутото,
от преживяното беше събрано в една
дума "Браво!"

ßïîíñêà
âèøíà ïîñàäèõà äåöà
Във връзка с 30-годиш-

ния юбилей на ОУ ”Св. Св.
Кирил и Методий” Стралджа, учениците работещи по
НП”На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствия”,
посадиха дърво – японска
вишна, в зелените площи на
НЧ”Просвета-1892” с посланието „За чист и красив
град за нас и поколенията!”.
Пред дървото е поставен и
паметен знак с логото на училището. Деца и учители си дадоха дума
, че ще поддържат растежа на вишната, ще се грижат за дървото, за
да му се радват всички.
Японската вишна, която ще краси Стралджа, е дърво за което
се твърди, че който е виждал на живо ефирните му и нежни цветове,
никога не ги забравя. Според философията на японците, дървото
предразполага към духовен мир и блаженство, а вишневия цвят е
една от вечните метафори за кръговрата на живота.

Â2014ãîäèíàòà
íà Ãàëèëåé
г. е обявена за година на Галилей във физиката. Галилей

е първият учен, който наблюдава небето с помощта на направена
от самия него зрителна тръба, наречена телескоп. Наблюдавайки
звездното небе, Галилей се убеждава, че броят на звездите е много
по-голям, отколкото се вижда с невъоръжено око и така се потвърждава смелата мисъл на Джордано Бруно, че звездите са безброй,
което значи, че Вселената е безгранична. Римската църква привлича Галилей на съд. Насила е заставен да се отрече от учението, че
Земята се върти.. Разказва се, че след като се отрекъл, Галилео свел
поглед към земята и промълвил: „И все пак тя се върти."
По случай празника на СОУ "П .К. Яворов" и навършването на
450 г. от рождението на учения, на 11.04.2014г. в СОУ "П. К. Яворов" бе излъчен научнопопулярния филм "Битката на Галилей за
небесата" изготвен от Н. Панайотова и В. Тенева.
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ßíêî Ñòåôîâ, òâîðåö, äúëãîãîäèøåí ïðåäñåäàòåë íà ÷èòàëèùå
”Âúçðàæäàíå” Âîéíèêà:

Èñêàì äà ñúì ïîëåçåí
íà ðîäíîòî ñåëî
- Когато се
завърнах, не
бях наясно с
какво конкретно ще се зани-

- Преди около 17 години животът
наложи промяна и творецът Янко Стефов трябваше да напусне Пловдив и да
заживее в родното Войника. С какво това
промени творческата Ви личност ?
- Резките промени в моя живот са ми
присъщи. Струва ми се, че те идват от
чувството за изчерпаност в даден момент и
оттук нататък природата ми започва да търси нови цели с други предизвикателства.
Почти половин век съм живял и работил
в различни градове. Но носталгията по
Войника навсякъде ме е преследвала. Аз
съм сантиментален човек , в портфейла
си нося камъче от Войнишкия Бакаджик
и парченце керемида от родната ми къща,
Не познавах живота във Войника.
Когато дойдох тук, установих, че това не
е „моето село”, което винаги съм носил
в спомените си и на което съм посветил
десетки стихотворения. Намерих друго
село, с други хора, казвам го в добрия
смисъл на думата.
- Посветихте 15 години от това
време тук на активна дейност в читалището. С кои постижения се гордеете
най-много?

мавам тук. Само едно си повтарях, че
искам да съм полезен на родното си село.
Включих се незабавно в инициативата за
възстановяване на църковния храм във
Войника. После бях избран за председател
на местното читалище. Заварих в него двама
души , които деляха една щатна бройка. По
начало аз съм бил винаги противник на това
административно понятие „половин щатна
бройка”, защото в живота няма половин
човеци, нали ? А и каква работа ще даде
човек, който идва да работи само до обяд
или след обяд? Установих тесни контакти с
Министерството на културата. Там научих
за първите програми, в които можехме да
участваме със свои проекти. Така разработих първия си проект, с който спечелихме
малка субсидия за издаването на сборника
„Фолклорното богатство на село Войника”.
Това беше през 2001 г. Още на следващата
година завоювахме нов успех – нашият
проект „Преодоляване на социалната изолираност на възрастните хора в село Войника”
спечели субсидия от ПРООН. Последваха
още 5 успешни проекта, които заедно с
възходящото развитие на традиционната
читалищна дейност ни утвърдиха сред най-

добрите читалища в общината и областта.
Освен това създадох Стратегия за развитие
на читалището в две насоки – традиционна
и иновативна, увеличихме щатния персонал
на три бройки. Бяхме поканени и участвахме
в конкурса на Платформа „Агора” в София.
От 49 участвали читалища, ние бяхме сред
десетте номинирани и се класирахме на
седмо място. Преди няколко години на
традиционния събор „Богородична стъпка”
пък журито ни даде сертификат за Група
за автентичен фолклор Първа категория.
Така, че аз се гордея с всичко, което съм
постигнал заедно с читалищния колектив
през тези 15 години.
- Читалищната дейност Ви обсеби
напълно. Не беше ли това за сметка на
творчеството?
- Не. Защото аз винаги съм гледал на работата си творчески. Особено в читалището.
- С оттеглянето от поста председател на читалище „Възраждане 1928”
всъщност размразявате Ваши творчески
проекти. Кои са те?
- Новото Войника, което заварих
след едно тъй дълго отсъствие, се оказа
интересно предизвикателство. Бързо пренастроих лирата си и написах доста стихове
и разкази, започнах и роман. Подготвям

второ издание на сборника „Фолклорното
богатство на село Войника”, а също така
исторически очерк за родното ми село през
годините на социализма. Завършвам новата
си стихосбирка, както и сборник с разкази
и една книжка със стихове за деца. Както
виждате, промяната ме натовари с много
творчески задачи.
- Как преминава сега един ден на Янко
Стефов?
- Да си призная, през последните няколко месеца загубих равновесието си в
неприятни конфликти с недостойни хора.
Намирам се в състояние на реанимация, но
аз вече преосмислям бъдещето си и скоро
пак ще бъда в стремената на своя Пегас.
Моят ден преминава в решаването на битови
проблеми, а те никак не са малко. Докато
работех всеотдайно за читалището, аз бях
занемарил грижите за дома си. Сега се
опитвам да наваксам пропуснатото. Тъй, че
нищо възвишено творчески няма в деня ми.
Изпратил съм музата си в безсрочен отпуск.
- Какво Ви задържа във Войника?
- Творческата ми амбиция да натрупам
колкото си може повече теми и герои от
живота на днешно Войника.
-Вашите изследвания за местния
фолклор са известни, спечелените и

реализираните проекти – също. Откъде
черпите тази стимулираща енергия, кои
са хората, които Ви вдъхновяват?
- На първо място това е семейството
ми. А също така приятелите ми и особено
моите герои от бъдещите ми книги. Полето
на българския фолклор все още е една неразорана целина. Да, трябва да събираме,
съхраняваме и популяризираме най-добрите
образци на нашия фолклор. Но и това не е
достатъчно. Необходимо е специалистите да
изследват, анализират и класифицират това
огромно богатство, което се таи в недрата
на нашия народ.
- Като поет много пъти посвещавате
творби на българското село. Реалист или
песимист сте за неговото бъдеще?
- Искам да бъда оптимист, но не мога.
Гледам на българското село песимистично.
То е обречено на изчезване. Защото неговата
икономическа база рухна през последните
десетилетия и селата се обезлюдяват с космическа скорост . А и Европейският съюз,
на когото гледахме като на панацея, вече
дава сигнали, че няма никакво намерение
да подпомага финансово малките населени
места. Какво добро да очакваме тогава?
- Да завършим ли с въпроса какви са
бъдещите Ви планове ?
- Аз вече казах, те са свързани с моето
творчество и със семейството ми, с дома
ми. Дано Бог ми даде още години живот,
за да ги осъществя!
- Благодаря Ви за това интервю, г-н
Стефов! С пожелание за нови творчески
успехи!

Ot Áaxamèòå …äî Âðàöà!

В продължение на една седмица
Станислав Марашки измина огромни
разстояния от една географска точка
до друга и от един литературен жанр
– до друг.
На 11 април т.г. роденият в Стралджа бургаски сатирик получи специалната награда на БНР за проза на Осмия
национален конкурс за хумор и сатира
в Кубрат. Церемонията се състоя на
11 април т.г. в залата на читалище
„Св. Св. Кирил и Методий”. При
получаване на грамотата и паричната
премия Марашки предизвика смеха на
публиката, обявявайки в свойствения
си шеговит стил:"Държа да ви уведомя, че аз не съм Станислав Марашки,
а неговият двойник. Истинският
Станислав Марашки в момента е на
Бахамските острови и маже с плажно
масло гърба на една осемнадесетгодишна милионерка. Предвид на това
важно занимание той упълномощи
мен, неговия двойник, да получа наградата от негово име, така че можете
да ми я предадете. Благодаря ви от
негово име!"Сред останалите имена
на отличени се открояват това на
Петър Софрониев – София и Дулинко
Дулев - Разград.
Творческата история на разказа
„Тракийци”, с който писателят покори
журито на тазгодишния конкурс, е
свързана с град Казанлък. По време
на посещение на бившия финансов
министър Симеон Дянков в града на
розите той отправя призив съм местното население да учи тракийски език,
което буди недоумение в интелектуалните среди.По този повод предишният
главен редактор на в-к „Долина” Радостина Байчева се обръща към Марашки с молба да напише хумористичен
текст по темата.Така се ражда разказът
„Тракийци”, публикуван за пръв път
върху страниците на в-к „Долина”.
Но явно нито климатът на Бахамите, нито чарът на неговата милионерка допаднаха много на сатирика
, защото само три дни по-късно той

вече пътуваше към врачанския Балкан.
На 15 април т.г. Станислав Марашки,
влязъл рязко в амплоато на литературен
критик , представи сборника с разкази
на Валентина Панова „Налъмите и
белият петел”. Събитието се състоя
във врачанското читалище „Развитие”.
Презентацията на книгата, излязла
под редакцията на Марашки, беше в
рамките на 65-годишния юбилей на
писателката. Той започна със спомени
на учителката по литература Богдана
Андреева, която разказа за първите опити на авторката да записва мислите си
върху белия лист, продължи с рецитал
по стихове на Панова и приключи с
пространното литературно -критическо изложение Станислав Марашки.
Вечерта продължи в задушевен кръг в
старинна къща сред колеги от Съюза на
свободните писатели и творци от местния хумористичен клуб , където нито
тясното пространство, нито внезапният
зъбобол на госта от Бургас попречиха

на веселото настроение!
Преходът от хумор към литературна
теория не е необичаен за твореца ,закодирал родния Мараш във фамилията
си. Неведнъж той е споделял, че не се
е родил с ухилена физиономия, а при
него хуморът е израснал от задълбочените анализи на комичното”Аз влязох в
къщата на хумора и сатирата през вратата на литературната критика”, обича
да уточнява по този повод Марашки..

Äî ðåäàêöèÿòà íà â-ê "Ñòðàëäæàíñêè âåñòè"

Приятели, зная, че няма
да приемете като самохвалство от моя страна и
ще споделите радостното
за мен събитие: след дълго
време „отлежаване” успях
да издам новия си исторически роман „Кан Пресиян
и славянката”. За романа изявеният български
художник Васил Горанов
нарисува картина, която показва „момент от живота”
на големия /но останал в
сянка/ кан ювиги Пресиян- бащата на княз Борис Първи. Картината е на корицата. Някои
от важните факти съм споделила с леля Ванга, която не само не ги отрече, но ме накара
да й доведа от Германия германския българист д-р Михаил Маргаритов, от когото аз бях
научила точно тези исторически факти. Между впрочем, това аз съобщавам в предговора. Използвам случая да изразя благодарността си към художника Васил Горанов, към
издателя Анго Боянов и към преводачите на анотациите: Владимир Черкезов, Даниела
Константинова и Миглена Егуе. Премиерата ще организирам по-късно, може би през юни.
С обич: Ваша Елена
Елена Димитрова е автор на един прекрасен филм за Стралджа.
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и направеното днес. А какво ли ще
бъде утре, когато младото поколение ще поеме щафетата и ще напише новата история на лозенските
народни традиции.

Традициите в малкото село Лозенец са по-силни от закон. Те се
предават от поколение на поколение, за да превръщат в празнични
дните, да носят радост , вяра и
очакване за плодородие. Така е
било преди сто години, така е и
днес. Очарователни са в своята
нежност лазарките, които всяка
пролет се гиздосват като кралици
с пищните буенешки шапки, с вадените престилки, с чукманите…
Умело поставят накитите. От там
нататък всяка стъпка на момите се

Георги Рахнев: „ Традицията
за лазаруването в нашето село е
от древни времена. От спомени на
възрастни хора знаем, че песните,

придружава от чудния звънтеж на
среброто, всяка усмивка е като дар
небесен, всяка среща с лазарките е
настроение и радост.

които до днес се изпълняват , са
автентични. И това е най-голямото ни богатство. Съвсем дете,
на 9-10 г. аз съм бил кошничар на

Чуят ли лазарски песни стопаните от Лозенец бързат да отворят
широко вратите. Защото заедно с
момичетата във всеки дом влиза
слънцето.

лазарките и от тогава помня този
обичай. Щастлив съм, че и сега
всичко се повтаря!”
Прекрасен е пролетния сезон.
Той носи със себе си събуждането
на природата. Всеки стрък тръгва
нагоре, всяка живинка се радва и
ликува. А хората, те всяка пролет
вярват, че с песента на лазарките
иде надеждата, любовта и вярата.
Иде плодородието.
Вита баница, погача по лозенски,
бяло и червено вино – с това посрещат лазарките по традиция лозенци.
Върбови венчета украсяват челото
на стопаните, И няма сила, която да
спре това желание в дома да пристъпят красивите момичета, за завъртят
буенека, да се разсмеят кръшно, да
поседнат на зеленото, да хапнат по
залък, че да е берекетлия годината.
Кметицата Петранка Добрева е особено щастлива да каже „Добре дошли”
на своите скъпи гости. И да припомни
своите спомени когато и тя обличала
буенешката носия: „ „Прехвръкна сокол”, „Излез, излез булка Стоенце”…
до днес помня тези лазарски песни,
защото и аз съм обличала носията ,
и аз съм пристъпвала буенек. Този
обичай е прекрасен! Лозенец успя
да съхрани и носията такава каквато
е била в далечното минало. Длъжни
сме да съхраним това богатство!”
Малко село е Лозенец, но с богати
и добри хора. В дома на Иван Митев като че ли времето е сложило
отпечатък и от днешния и от миналия
век. С много старание домакинът е
възстановил бащината къща, създал
истински народен музей с поклон
към предците и с огромна любов към
традициите. Докато приема дарената
кърпичка, докато поднася според
традицията пара и яйца , домакина
щедро благославя:” Бъдете живи и
здрави, момичета!
Пазете и обичайте народните
традиции! Пожелавам ви много любов, много пролетна радост, много
щастие!”
Цветница да бъде народния празник на Лозенец. Цветница да събира
спомените, надеждите и радостите
на домакини и гости всяка година.
Цветница да бъде модел за възстановяване на пролетните момински танци
в района. Това решиха лозенци и се
почувстваха щастливи.
Богато и пребогато е миналото на
малкото стралджанско село. Много
е оставеното от дедите, но много е

Митко Андонов, кмет на Община Стралджа: „Лозенец е пример за съхранение на българските

традиции! Подкрепям и се радвам
на намерението на селото да превърне Цветница в свой празник.
Сигурен съм, че всяка година тук ще
има групи лазарки от различните
селища, ще пеят, ще танцуват, ще
благославят… И това, което сме
наследили от дедите ще живее
вечно!”

Ñëåäïðàçíè÷íî â Ëîçåíåö

Някаква пасторална тишина и кротост
е полегнала през тези
празнични дни в малкото стралджанско
село Лозенец. Като
че ли укротени и
успокоени след тържествената църковна
служба в обновения
храм, след веселбите
по Лазар и Цветница,
след тежките трапези
на Великден, дошло е
времето на тиха семейна радост, на спокойствие и светли мисли. Шарената
пролет е украсила всеки двор с безброй уханни цветя. Жените посвещават
часова за присаждане на мушки и сардели, сеят френчи и фужи, а на разговорка и отдих се застояват под цъфналия на облаци люляк.
Искам да бъда гост на лозенци по това време. Ако прекрача дома на Георги
Рахнев, непременно ще срещна усмивката на Йовка и Радостин. Няма да ме
пуснат без да спазят традициите за почерпка с домашна баница и лозенско
вино. Ще се отпусне душата на родолюбеца Георги Рахнев, страстен почитател
на местните обичаи и радетел за тяхното съхраняване. Ще отвори приказка
за стари и отколешни времена, ще припомни легендите за Кадън Мариина
кория и Сарая… И току ще въздъхне по отминалата младост!
Някъде малко по- на север, потънал в зеленина е домът на Петранка
Добрева, кмет на селото. Макар че има малък апартамент в Стралджа, тя и
семейството й предпочитат всяка свободна минута да бъдат на село, където
всичко е хубаво и душата празнува. Възстановената стара къща днес изглежда
като приказна. В далечината е силуета на Мараша, смесват се зелено и жълто на фона на синьото небе, гледаш и не можеш да се нагледаш…Цъфнали
овошки, цветно многообразие, живинки наоколо – кокошчици, зайци, в съседство стадо овце дори. Куче ще пролае, гугутка ще загука, славей ще запее…
Мило и драго е в такъв дом! Синовете също оценяват това богатство и са
първи ако се налага градината да се обработва, зеленчук да се посее. Нали
и хлябът на трапезата трябва да се услади, само трудът може да направи
това, сигурна е стопанката.
Не подминавам дома на още един местен родолюбец. Иван Митев, който
с много любов е успял да превърне дядовата си къща в старинен музей. Там
, долу в мазето е спретнал огнището като преди сто години, на полиците са
подредени сахани, тави, дървени лъжици, стомни… На изток е кандилцето с
иконата на Богородица. До сами тях – снимки на дедите, за които разказва с
почит и признателност. Достоен наследник на достойни предци. Няма как да
не се почувстваш като у дома си в такава среда, няма как да не поискаш на
такъв човек поклон да сториш! Защото на такива хора се крепи българското.
Те дават примера, от тях черпим силата и вярата си, че ще ни бъде. Присядаме на прустчето и разговорката тръгва – за рода, за знайните и незнайни
подвизи, за легендите, за селото, което помни и добри, и трудни времена, но
упорито се съхранява и отстоява на предизвикателствата на новото време.
На ръка разстояние до нас е плетнята с познати битови предмети, до сами
тях, в центъра на дворчето, е герана с жива вода, ползван преди сто години,
съхранен и до днес.
Не ми се тръгва, не искам да прекъсна разговора със сладкодумците на
Лозенец. Зная , че има и други домове, които мога да посетя, зная, че навсякъде ще ме посрещнат с усмивка за добра среща, зная, че има още какво да
науча. Но, нали за това са празниците! Да се навиждаме, да си гостуваме, да
се поразговаряме. И да си припомним, че сме добри хора, със светли мисли
и топли сърца. Българи!
Надя ЖЕЧЕВА
Излъчено по радио Ст.Загора в предаването на Мила Маринова
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Когато се почувствате тъжни, разтревожени, омерзени от
това което се случва около вас
в родината, когато загубите вяра
в доброто бъдеще на България,
когато усетите неистов глад
за българщина, тръгнете към
някой от многобройните български домове на родолюбието.
Има на близко и на по-далечно
разстояние. Там ще ви посрещнат като скъпи гости, ще ви
нахранят с вяра и с надежда,
ще ви подарят любов и гордост,
ще ви подсилят с родолюбие,
самочувствие и оптимизъм. И
ще се почувствате преродени.

българския народ, там, където
в тясното дворче получават
Кървавото писмо от Копривщица, там, където до днес се
пази една светиня – копие на
въстаническото знаме, развято
при обявяване на Априлското
въстание в Панагюрище. Повярвайте ми, тук има толкова
много история, че ноздрите
усещат мириса на барут и
съзнанието неусетно възпроизвежда героични сцени. Стараеш
се да запомниш всичко тук,
до най-малките подробности.
„Българино! Ти влизаш в дома
на родолюбието. Притихни и

Èäå
Ãåðãüîâäåí
Гергьов-

деец, участник в Априлското
въстание. Дом, посещаван от
Апостола на свободата, дом,
пред който не може да не се
възхитиш на българската възрожденска архитектура. Човек
с оригинално мислене и богато
творческо въображение бил
стопанина. Същият, който на
една от стените в своя дом е
изографисал колелото на живота при това с впечатляваща
житейска философия! Чудно са
обособени отделните периоди
в живота на човека. По-наблюдателните ще забележат, че в
началото е сезона …зима , а в
края на есента е финалът на
жизнения човешки път и то на…
90 г.! Още една оригиналност е
проявил стопанина. Скромна
на вид рисунка пресъздава
европейската принадлежност
на българина от онова време.
В Европа България винаги се е
чувствала като в свой дом! Кой
ще смее да твърди обратното?

Моята пътека ме отведе в
сърцето на планината. В Панагюрище за мен историята
отвори вратата си с престъпване
прага на легендарната къща
на Иван Тутев. Там, където на
20 априлий 1876 г..в гостната
стая апостолите пишат историческото Възванието към

А Панагюрище продължава
да ни изненадва. С внушителния комплекс „Априлци” и
историческия хълм „Маньово бърдо”, където са водени
кръвопролитните сражения на
въстаниците. Хотел „Каменар”
и читалище „Виделина” създават една особена атмосфера в
центъра, а моста над р. Луда
Яна, църквата „Свето Въведение Богородично” с чудотворната икона и златните кубета
не се подминават от гостите
на града. Тук е и катедралата
„Свети Георги” чиито камбани
са отливани в Русия и подарени
от Марин Дринов. Току до нея
е паметникът на 20-годишната
безстрашинка Райна княгиня
ушила знамето на въстаниците
със златните букви „Свобода
или смърт”, малко по-на запад
е и къщата- музей. Който е
стигнал до Панагюрище се
отбива неизменно и в природонаучния музей.

си спомни 20 априлий на 1876та… Нека тръпка на гордост
изпълни сърцето и душата ти.
Тук се роди подвигът!”, четеш
и от вълнение чуваш ударите
на сърцето си.
Много близо е домът на
Иван Леков, панагюрски богат търговец и революционен
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ден е свързан със
с е л с кото
стопанство
(Джордж на
гръцки означава "земеделец"),
с животновъдството и
по-общо с
пролетта и
обновяването на природата. В България Св. Георги се
смята за един воин, защитник и покровител на овчарите
и добитъка им.
В нощта преди празника се организира тържествено
доене на млякото от овцата, която първа роди агнетата
през тази година. До кофата с червен конец вързват букет
от пролетни цветя, а в кофичката поставят монета, за да
бъде млекодобива висок през цялата година. Също така,
заплитат с черен конец венец от див здравец, коприва,
къпина, глог, и с него украсяват главата на овцата. Същият ореол закачят и на вратата на кошарата. Една от
младите жени ритуално отпива глътка мляко чрез кухите
стъбла на оман за да раждат овцете женски агнета. На
Гергьовден за първи път в годината се приготвя прясно
сирене, но не го солят, за да не пресъхне овчето млякото.
Смята се, че в нощта преди празника съкровищата
заровени в земята започват да "играят". Нощта е също
подходяща за всякакви догадки и ходене на гледачки.
Като цяло, магията придружава празника във всичко. В
древността вярвали, че на този ден може да се отнеме
плодородието. Следователно, за да се предпазят хората
поставяли през нощта извън къщите на входа шепа
сол (на сутринта тя се слагала в яденето на овцете и
колана на жените), и рано сутринта мъжете бързали да
заровят в средата на своите ниви червено великденско
яйце. От особено значение в този ден е утринната роса.
Смята се, че ако се освежиш на тази сутрин с майската
роса, тогава през цялата година ще бъдеш жив и здрав.
Дъждът, който вали на този ден се цени като златото.
Гергьовден е свързан с традиционната и богата
трапеза. За празничната трапеза домакинята приготвя
специален обреден хляб ("боговица"), на която тя вае
от тестото фигурки на овчаря и овцете. В чест на Св.
Георги във всеки дом (в селата това е традиция) колят
младо агне. Преди това, на главата му поставят венец
от цветя, които са били събрани сутринта, а на левият
рог запалват свещ и се прочита молитва. Обикновено,
агнето го колят пред входната вратата и кръвта я изливат
в реката или в някой мравуняк (овцете да се плодят като
мравките). Кожата на закланото агне, според обичая,
отива като дар на църковният храм. Традиционното
ястие на празничната трапеза - "агне печено на шиш" и
"агнешка дроб сърма". На масата се пие вино и се пеят
песни. След като хапнат, хората се хващат на хорото. То
се води най-известният овчар или бременна жена със
зелено клонче в ръка.
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– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:
за 4 гуми
– 20% отстъпка
За 2 гуми
– 15 % отстъпка

 безконтактно измиване, машинно пастиране
 продажба на пълна гама нови
гуми
 при закупуване на 4бр. задължително
отстъпка, монтажа и балансабезплатни
 авточасти за всички видове
западни и японски автомобили

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

