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Със своя заповед от 26 март 2014г. кметът на общината Митко
Андонов определи 29 избирателни секции на територията на общината за произвеждане на изборите за членове на Европейския
парламент от РБългария на 25 май т.г.
Обичайно секциите в гр.Стралджа са седем, в Зимница – две
и във всяко от останалите села – по една. Както на всички избори
помещенията за гласуване в достъпни за всички места. Избирателите от І секция в Стралджа ще гласуват в ритуалната зала, от
ІІ,ІІІ, ІV и VІІ секции – в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”, а от V и
VІ – в СОУ”П.Яворов” Стралджа. В Зимница гласуването ще се
проведе в училището и читалището. В зали на местни читалища
ще гласуват избирателите от селата Александрово, Атолово, Джинот, Иречеково, Маленово, Лозенец, Люлин, Недялско, Палаузово,
Първенец, Правдино, Тамарино, Чарда. В класни стаи на училища
ще дадат своя вот гласоподавателите от Богорово и Войника. Зали
в кметствата ще ползват за гласуване във Воденичане, Леярово,
Поляна, Саранско.

Ñèëåí ñòàðò íà
ïðèõîäíàòà
êàìïàíèÿ
От началото на кампа-

нията за събиране на местните данък сгради и такса
битови отпадъци в община
Стралджа са събрани близо
300 000 лв. В това число
140 хил. лв. от имуществени данъци и около 120
хил. лв. за такса битови
отпадъци. Служителите от
Дирекция”Местни данъци
и такси” на ден обслужват
десетки клиенти - жители
на града и общината както и наследници от други населени места.
Регистриран е ден, в който в касата са постъпили 18 хил.лв. Сериозен дял за тази активност имат изпратените по пощата съобщения
на всички съсобственици за текущи и стари задължения.
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С

лед приключилото
монтиране на осветителните тела за
улично осветление в Стралджа, Зимница, Лозенец и Воденичане, в общината започна окончателната проверка и
поетапно задействане на системата. Новата придобивка в
четирите селища е по проект
„Чиста енергия за осветление
на обществени места в Стралджа и Кавакли”. Изпълняван
по Програма Трансгранично
сътрудничество той е на обща
стойност 675 хил. евро като
само за община Стралджа
средствата са 392 737 евро.
Фирма „Седия” ЕООД, която
извърши доставката и монтажа успя в предвидените
срокове да монтира общо 220
лампи в четирите населени
места. Използвайки слънчева енергия те ще осигуряват
светлина през цялата нощ.

НОВО!

НОВО!

НОВО!

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
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Ìèòêî ÀÍÄÎÍÎÂ, êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:
Стралджа. Поддържаме такива бройки
във Войника и Каменец. Инициирани
са и утвърдени редица общински наредби от ОбС, някой от тях се определят като едни от първите в страната
по темата. Става дума за промени в
Наредба № 1 за глобите и мерките
в помощ на контролните органи, за
движението и регистрацията на ППС
с животинска тяга. Не е без значение
фактът, че в изпълнение на съвместен
проект на МВР с Финландски фирми
беше осъществено едно сериозно изследване по темата”престъпност” с
конкретни предложения за постигане
на резултатност. Знаете за обществения
договор, който изпълняваме съвместно
с полицията както и за подписаното с

такова наблюдение в парковете и района на читалището. Ще продължим
работата и за контролиране видимостта
в целия град. Уверявам ви, че мислим
и действаме по въпроса. Всичко е в
изпълнение на целта за ограничаване
на престъпността и осигуряване спокойствието на гражданите.
- Как се измерват резултатите
от провеждания контрол?
- От м.октомври м.г. до сега полицаите от РУ”Полиция” по Наредба
№ 1 са съставили 25 акта, по ЗОСИ
те са 15, по Наредба № 17 - 16 бр…
Събраната сума от общо 86 акта тази
зима е 4 010 лв. Като имаме пред вид
трудното време, безработицата може
да кажем, че събираемостта е твърде

като гражданин. Въпреки стореното ,
обаче, битовата престъпност остава
проблем и нашата настойчивост с
РУП за присъствие на жандармерията
се промени за периодичност от 20
дни. Напълно подкрепям решението
на ОбС, радвам се и на отговорността,
която проявява и полицията . Благодаря
за съдействието на жандармерията от
Бургас. Цялата тази подкрепа ми дава
основанието и куража да взисквам от
РУ”Полиция” още по-сериозни мерки
за намаление на престъпността в района. Вече провеждам контакти с МВР и
ОДМВР за увеличаване щата на местното управление „Полиция”. На ясно
съм с проблемите там по отношение
на съкратения щатен персонал. Този

РУ”Полиция”в началото на годината
Споразумение за обществения ред и
сигурност. Освен това има значение,
че общината поддържа една бройка
към РУП „инспектор ДПС”, работата
на който се оценява като много добра.
Наша е грижата да обръщаме внимание
на младото поколение. Превантивните
мерки имат значение, това е доказано
и в отчета на МКБППМН.
- И в началото на тази година
имаше конкретни Ваши действия в
това направление?
- Да, въпросът непрекъснато стои
на вниманието ми. Гражданите знаят,
че уличното осветление в гр.Стралджа
вече остава през цялата нощ, което
действително изиграва своята роля
за по-добра видимост и по-добра
охрана. От миналата година започнахме въвеждане на видеонаблюдение,
продължаваме работата, разширяваме
обхвата на това наблюдение на възлови и критични точки в града. По мое
предложение съветниците утвърдиха
разходи в бюджета за увеличаване
ареала на видеокамерите, в процедура
е избор на оферти от изпълнители за

добра. За което трябва да благодарим
и на кметовете по селата.
- Голяма е настойчивостта за
по-често присъствие на жандармерията в Стралджа. Ще може ли да
се осъществи? И доколко това ще
помогне за намаляване на битовата
престъпност?
- Това не е изненадващо предложение. А един изпитан начин за
превенция и контрол над престъпността. И използван нееднократно в
Стралджа! Още преди инициативата
на МВР, през есента , по мое лично
настояване, осигурихме присъствие
на жандармерийски части тук. След
прогнозата за тежка зима и големия
процент безработица, настоявах това
присъствие на Специализираното
звено „Жандармерия”- Бургас да се
поддържа ежемесечно. Разбира се, не
беше необходимо за това да се тръби,
а да се изпълнява с очакването за
добре свършена работа. Не съм имал
никакви намерения за политически
фойерверки, или да се изживявам като
борец за правда. Просто изпълнявам
задълженията си като кмет и дълга си

въпрос беше активно разискван и по
време на проведената по мое настояване среща на консултативния съвет
за обсъждане обстановката в града и
общината. Ще извървим целия път,
който трябва, ще търсим въвеждане на
иновативни практики, ще поддържаме
екипност с различните институции
заинтересовани от решаването на проблема „престъпност”. Но, за всички ни
е ясно, че един от начините за справяне
е намаление на безработицата. А това
няма да стане с магическа пръчка.
- Как бихте искали да приключим
този разговор?
- С един призив към хората от
града и общината за проява на повече
гражданска активност, за активно съдействие на общината и полицията,
за съпричастност в решаването на
проблемите, за мобилизиране усилията
на РУП и всички останали институции,
за да можем с общи усилия и обща
нетърпимост към нарушителите да
постигнем по-голямо спокойствие и
сигурност в града и по селата.
- Благодаря Ви за този разговор,
г-н Андонов!

Ñèãóðíîñòòà è ñïîêîéñòâèåòî íà
ãðàæäàíèòå – ïúðâîñòåïåííà çàäà÷à

- Г-н Андонов, темата за осигуряване обществен ред и сигурност
на гражданите винаги е била приоритетна във Вашата работа. Влизането й в дневния ред на ОбС предизвика да информирате съветниците за
подробности в конкретната работа
на общината. Така ли е?
- Да, наистина, аз приветствам
повдигането на този важен въпрос от
страна на съветниците, защото той
винаги е бил болезнен за обществото.
Не съм съгласен, обаче, с мнението
на съветника Гроздан Иванов, че
,видите ли, кметът и общината нехаят
за решаването на този важен въпрос.
Приемам много отговорно и като
първостепенна задача въпроса за ох-

раната в общината! Това е факт още
от първия ден на постъпването ми в
длъжност като кмет. Още през 2003г.
първата заповед, която подписах, беше
за забраняване движението на ППС
с животинска тяга в тъмната част на
денонощието в района на лозовите
масиви. В последствие в различни
периоди сме осигурявали охрана на
лозята и цялата селскостопанска продукция, общинското имущество чрез
наети за това фирми, които да бъдат
в помощ на полицията. По различни
програми са назначавани хора в помощ
за поддържане на обществения ред и
сигурност, охрана на парковете и други
райони. Така още преди 3-4 години
назначих пазач в района на лозята в

ÒÐÓÄÎÂÀ ÇÀÅÒÎÑÒ ÇÀ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÈ

Чрез Регионалната програма за заетост 2014 г. 10 безработни
от община Стралджа получиха одобрение за трудова реализация.
Те са част от общо 50-те утвърдени със заповед на министъра на
МТСП за област Ямбол.
Назначението ще бъде за 6 месеца. Работодателят , община
Стралджа, ще определя задълженията на новонаетите . Те ще
бъдат свързани с дейности по почистване и благоустрояване, поддържане и опазване на общинската собственост и др. обществено
полезни работи.

Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÚÂ ÔÎÐÓÌ ÍÀ ÐÀÎ”ÒÐÀÊÈß”

Кметът на общината Митко Андонов и Атанаска Кабакова, председател на ОбС, взеха участие в Общото събрание на РАО”Тракия”,
което се проведе на 4 април в Поморие. В изпълнение на дневния
ред делегатите изслушаха и приеха отчетните доклади на Управителния и Контролния съвет за изминалата 2013г. Заедно с отчета по
изпълнение на бюджета бяха приети бюджета за 2014г. и работния
план на асоциацията на общините за новия период.

ÊÌÅÒÚÒ ÃÎÑÒ ÍÀ „ÍÎÂÎ ÑÅËÎ”

На 3 април т.г.по покана на ген.майор Нейко Ненов, Командир
на Сухопътните войски, кметът на Община Стралджа Митко Андонов взе участие в Деня на високопоставените гости по време на
многофункционалното компютърно подпомагано учение SAVER
GUARDIAN 2014. Като кмет на община, която е в близост до полигона „Ново село”, г-н Андонов имаше възможност да се запознае
с местата за работа на участниците в учението. Той поднесе своята
благодарност към домакините и организаторите на срещата за осъщественото сътрудничество със Сдружение „ Традиции Стралджа” и
успешно реализирания базар на занаятчийски стоки на територията
на полигона. Г-н Андонов изрази увереността си, че тези полезни
контакти ще продължат и ще се обогатяват за в бъдеще.

Ñðåùà ñ íàðîäíè ïðåäñòàâèòåëè

Íà ôîêóñ – îáðàçîâàíèåòî

Педагози, читалищни дейци, представители на младежки организации,
социални заведения,кметове, кметски
наместници и съветници от Стралджа
и общината присъстваха на срещата
с народните представители Ваня Добрева, председател на комисията по
образование и наука към НС, Милчо
Багдасаров,зам.председател на същата
комисия, Кирчо Карагьозов. Веднага
след представянето им Мария Толева, зам.кмет, направи кратък обзор на
общината и покани гостите за встъпителни слова. Интересът беше насочен
най-вече към проблемите на образованието и неговото финансиране, приложението на делегираните бюджети,
които „са в основата на спокойствието
в цялото ни средно образование, защото всяко училище само определя
своите приоритети”, както подчерта
г-н Багдасаров. Според г-жа Добрева
„големия проблем на образованието е
свързан със социално-икономическото развитие на държавата. Бедността
оказва огромно влияние върху равния
достъп на децата до образование.”
Интересно прозвуча коментарът за
връзките „образование- доходи” и „
образование- производство”.Темата
беше разширена с разговор за ролята

на учителя. Обсъждайки въпросите за
евентуална автономия на училищата
и детските градини г-жа Добрева
определи тази идея като” доста екстравагандна и ще разруши доказани
образователни традиции у нас”. Не помалко интересни бяха разсъжденията
по предложението за задължително
влизане в училище на 4 -годишните
деца. Отричайки такъв принцип гостенката беше категорична,че „такава
матрица предполага отглеждане и
възпитание на децата като бройлери!
Тя ще формира болно поколение!”
Последва обсъждане на необходимостта от професионално образование,

формулиране на т.н. защитени професии, разяснения по дуалната система ,
което на практика означава въвеждане
принципите за учене на работното
място. Последвалите не малко въпроси
от страна на публиката доказаха живия интерес към повдигнатите теми,
имаше конкретни предложения в
образователната , културната сфера,
:младежта и спорта. Кирчо Карагьозов,
който обърна внимание към работата
в Народното събрание, подчерта , че
500 млн.лв са насочени за развитие на
регионите и общините, което цели те
да достигнат до всички региони, до
всеки човек.

Ó×ÈËÈÙÅ
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

април - 2014 година
Бр. 6 - година ІІІ
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
Гр. Стралджа

Издава Клуб «Млад журналист» при ОУ «Св.
Св.Кирил и Методий» град Стралджа
е-mail: ous1@mail.bg

Â áðîÿ ùå ïðî÷åòåòå:

Приветствено слово на г- жа Дора Найденова – директор на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” по случай 30 годишния
юбилей на училището
Път през годините / Из летописната книга на училището/
Заедно с нас на празника/интервю с бивши и настоящи преподаватели от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”/
Който успява тук, успява навсякъде
Приветствено слово на г- жа Дора Найденова – директор на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” по случай 30 годишния
юбилей на училището

УВАЖАЕМИ ГОСТИ,СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ,
Вълнение и трепет изпълват сърцата ни, защото днес е нашия празник, нашият 30 годишен юбилей.Училището ни пази скъпи спомените на поколения ученици и учители, учили,
работили и творили в него. Така познавайки и почитайки миналото съзиждайки днешния
ден, устремили поглед към бъдещето, ние си даваме сметка за извървяния път за поколенията учили, мечтали и градили историята на училището ни. Спомняме делото на десетки
педагози работили и оставили частица от себе си, очертавали пътя за поколенията след тях.
Част от тях са сред нас и в спомените си се връщат назад към отминалото време. Онези,
наши колеги и приятели, които не са сред нас не забравятме, те са останали в сърцата, мислите и споените ни. Останали са завинаги в сърцата на своите ученици, приятели и колеги.
Поклон пред всички вас минали, настоящи и бъдещи учители, хора раздаващи се и търсещи.
Утвърдено като водеща образователна институция в града ни училище „Св. св. Кирил и
Методий” е притегателен център за поколения ученици и родители.
Храм на знанието, мъдростта и мечтите, то е свято за всички поколения, прекрачили прага
му деца завършвали, като големи хора ,създали приятелства и натрупали знания, готови да
продължат своя път
В днешния тържествен юбилеен ден сме горди, че училището има свой символ, свое знаме,
извезано с ликовете на светите братя Кирил и Методий. Помнете девиза му: "Който успее
тук, успява навсякъде "Да ни е честито и нека с гордост го показваме и пазим. Нека всички
следващи поколения го пазят и се прекланят пред него.
На всички нас ученици, учители и служители денят започва и завършва със звън, и това
е звънът на училищния звънец. Събрал различни поколения заедно ,ние живеем и споделяме
ние растем и остаряваме, ние мечтаем и вярваме. Обединява ни отговорността , обединява ни

надеждата, че правим най-полезното, даряваме знание, даваме
опит ,градим и чертаем пътека към бъдещето.
Нашето училище се радва на добра материално техническа
база, на отлични педагози и служители, радва се и на много
деца. С опита си учителите създават личности, развиват
уменията и дарбите им.
През изминалите години сме имали много поводи за радост
и гордост. Имали сме и не малко тревожни моменти,но
благодарение на сплотеният ни дух, на общата ни цел сме
успявали, защото работим със сърцата си, защото сме приятели, защото се обичаме.
За тези 30 години сме се учили и грешили, развивали и
обогатявали и винаги сме намирали подкрепа и опора в общината. Благодарим на кмета на общината г-н митко андонов
за съпричастието, подкрепата и готовността да подпомага
дейността на училището във всичките и измерения. Благодарим за съветите и подкрепата на началника и експертите
от РИО гр. Ямбол.
Сътрудничество и приятелство ни свързва и с всички училищата и детските градини от нашата община.
Благодарим ви.
В живота на учителите на хората работещи с децата има
празнични дати, които стоят неотлъчно до рождените дни на
децата им като15 септември и 24 май, училищните празници
и мероприятия.Учителите са хора с щедри сърца. Те даряват
знание те са приятели, те не остаряват ,защото винаги в тях
е живо детето.
За това мои колеги, мои приятели, с вълнение се прекланям
пред вас, бъдете такива ,каквито сте - отговорни, търсещи,
талантливи, емоционални и все така сплотени в името да ни
има и да успяваме, да сме на ниво и да сме горди от това,
което устояваме.
В днешният тържествен юбилеен ден , поздравявам всички
ученици ,целият екип на училището, родителите и гостите ни.
Бъдете здрави, дарявайте знание и обич и чертайте историята
на нашето училище и нашия град, за да може и бъдещите
поколения се радват на юбилеии. И така стъпка по стъпка да
се стигне до стотния юбилей с поглед напред в бъдещето.
На всички вас мили малки и големи ученици пожелавам
да сте любознателни, отворени към знанието ,да израснете
достойни и можещи личности. Макар пораснали, да помните
,че вратите на училище”Св.св.Кирил и Методий” са винаги
отворени за вас и в него винаги ще намерите подкрепа, помощ, разбиране и обич.
Никога не забравяйте това.
Едва ли можем да пресъздадем всичко онова, което наднича
зад думите- чувства, трепети, очаквания, усилен труд вложен
в името на образованието и възпитанието на децата.
Но без знание и мечти не се живее, нека мечтаем и да
вярваме, че направеното от нас остава.
ДА НИ Е ЧЕСТИТ 30 ГОДИШНИЯТ ЮБИЛЕЙ.

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!
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Първите сведения за съществуването на училището,
което се намира в ромските
квартали се споменава в
книгата на Добрина Берова
„Стралджа –история, традиция, духовност. Там е записано, че в учебната 1911/12г.
в трите стралджански училища се обучавали 459 деца,
от тях в турското училище
15 момчета и 17 момичета.
Турското училище -така е
било наричано първото училище в ромските квартали на
Стралджа. Разказите сочат,
че в училището се обучавали деца от турски произход
и затова жителите на тогавашното село Стралджа го
наричали така.
По данни на стари жители, бивши учители училището
през 1929г. е носило името” Сабахатин Али”, на името
на турски поет.
От разкази на бивши ученици се споменава как в
ромските квартали на Стралджа бръснаря на кварталабай Исмаил в свободното време, когато нямал клиенти
ходил да учи децата да четат и пишат.
Следващите сведения за училището получаваме от
книгата на Добрина Берова „Стралджа –история, традиция, духовност. Там се споменава,че през учебната
1938-1939г. в селото има две начални училища „ Отец
Пайсий” и „Кирил и Методий”.
През 1960-1961г. училището се включва в грижите
на Общината за ограмотяване на по-възрастни стралджанци, ограмотяват 20 неграмотни и 10 малограмотни.
След този период се губят сведения за процеса на
работа на училището. Според Йордан Тошев-бивш директор, в периода 1966-1977г. не е имало директор на
училището, а само отговорник. Като дейността на училището се е ръководила от ръководството на местната
гимназия „Васил Коларов”
Йордан Тошев / на снимката/ разказва, че през 1974г.
му се предлага на стане
директор на училището,
но отказва поради лични
причини.
„ Отидох до училището
в ромският квартал, беше в
ужасно състояние-полуразрушено, със счупени прозорци, надраскани стени и
тогава им отказах, но три
години по-късно нямаше
вече как да откажа.”
Така през 1977г.
Йордан Тошев става директор на училището. Неговата
отговорност е да го превърне в притегателен център за
децата от ромски произход. Първоначално се заема с
подобряване на материалното състояние на сградата.
„ Всяка нова учебна година исках от Общинският
съвет пари за ботуши и манти. Заделях ботуши и за
учителите и така всяка сутрин в 6:00 часа обикаляхме
калните улици на кварталите „Дъбрава „ и „Морава”
, за да изведем учениците. Бяха трудни години. „

традки и помагала.
Извършват се вътрешни ремонти на училището-подмазване на стаи, смяна на счупени врати и прозорци.
През учебната 1996/97г. е премахнато засиленото
изучаване на трудово обучение и това води до съкращаването на около 15 човека от колектива.
През януари 2000г. директор на ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий”-гр.Стралджа става Дора Димова Найденовадългогодишен учител по математика и физика. Помощник директор на училището е Виолета Андонова.
В ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” започва един нов
етап –на промяна и подем в учебно-възпитателната
дейност и подобряване на материалната база.
В този период учители са: Георги Каравичев, Стойка Велева, Мария Димитрова, Иван Димитров, Ваньо
Пасков, Янка Шидерска, Бинка Събева, Панайот Андонов и други.
На бригадирски начала са построени четири нови
класни стаи, детска градина и организирани групи за
подготвителен клас. Въвежда се присъствена книга на
класовете. Тогава учениците са били на брой 120-123.

Учениците са отсъствали рядко, по двама-трима на ден.
По решение на ОбнС и ОСНП начално училище Кирил
и Методий през учебната 1984/85 година прерасва в
основно и е преместено в бившето ЕСПУ"Васил Коларов" - триетажна сграда с помещения и за полудневна
детска градина, училищна работилница в отделна сграда
и голям физкултурен салон.
Пред колектива е поставена отговорна задача: утвърждаване на училището като институция с решаващо
значение за интелектуалното, нравствено, трудово и
физическо израстване на децата на българските роми.
Директор на училището става Донка Апостолова, а
Йордан Тошев-зам.директор.
Най-важна задача е прибирането и задържането на
учениците и тяхното ограмотяване и повишаване на
социалната и битова култура на учениците, а чрез тях на
техните родители. Във връзка с това са приети принци
в работата-редовни /понякога ежедневни/ обхождания
по домонете, разговори с родителите.
Въпреки трудностите, благодарение на всеотдайният
труд на учители и възпитатели успехът на учениците
се увеличава сравнение с предходна година. Методическите обединения влагат много труд за подобряване на
образованието в училище.
През учебната 1991/92г. училище „ Кирил и Методий”
настъпват промени в ръководството. Директор на училището става Стоян Атанасов, дългогодишен зам.директор.
Същевременно базата на училището е обогатена с
2 големи работилници по производствено обучение,
след което то получава статут на Основно училище
със засилено изучаване на трудово обучение, в което
учениците придобиват и професионална квалификация
- шлосер и шивач.
Директор на ОУЗТО „Кирил и Методий” през учебната 1995/96г. става отново Донка Апостолова/ първият
директор на училището, когато получава статут основно/.
Годините са трудни, България е в преход и пари няма
за образование.
Работи се със стари учебници, липсват учебни те-

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

Чрез Корпуса на мира е подновена спортната площадка, която става привлекателна за децата.
Първите два компютъра в училището са предоставени,
като дарение от Булгартрансгаз" ЕАД.
През 2005г. е оборудван компютърен кабинет,
предоставени от МОН.
През 2006г. е голям проект на ФАР, свързан с вътрешен ремонт на сградата, цялостно оборудване на
учебните кабинети, дирекция, учителска стая..
Осъществяват се редица други проекти :
• Бюрото по труда за ограмотяване на роми в начален

етап са два, като в края учебната 2011/2012г. нов от
подобно естество.
•
С грижа за ученика се осъщесвяват три проекта,
през 2011/2012г. в подготвителен етап.
•
Оптимизация на училищната мрежа
•
Приятели на природата към ЦОИДЕУМ и други
•
Проект „Успех”
•
На училище без отсъствия
•
Училищен плод
•
Проект „Квалификация на педагогическите
кадри
През 2010г. се прави саниране на училището.
Извършен е основен ремонт на спортната площадка, а
по – късно е саниран и обновен физкултурният салон.
Осъществява се видеонаблюдение в училището, СОТ
система Извършен е ремонт на парната инсталация, оборудван е медицински кабинет. От 2010г. към училището
има дневна охрана.
Прекрасният, сплотен екип на училището работи
неуморно и с неугасващ ентусиазъм, за да гради и утвърждава името на училището. Крачи с уверени стъпки
напред в името на просвещението и за просперитета на
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”
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- Г-н Атанасов, Вие сте
един от дългогодишните директори на ОУ”Св.св. Кирил
и Методий”.С какви спомени
свързвяте работата си като
негов директор.
- Започнах трудовата си дейност в ОУ”Св.св. Кирил и Методий” на 18.09.1986 година.Преди
това през първия срок на 1985/86
г. преподавах по български език
в същото училище временно.Заработих с голямо желание като
заместник директор, но нямах опит.Директор тогава беше г-жа
Елена Камбурова.
- Какви трудности съпътстваха вашата работа?
- Трудностите тогава бяха свързани с прекалено остарялата
материална база, постоянните проблеми със столовата и нередовното посещение на учениците на учебни занятия.Аз самият
даже не подозирах, колко трудно , които хем да управляваш, и с
които всеки четвъртък да ходиш в ромската махала , да събираш
ученици.Но благодарение на опита на по- възрастните колеги /
няма да посочвам имена, за да не обидя някого, когото бих могъл
да пропусна /, но мисля , че се справихме с трудната задача. И
подчертавам, че без помощта на колегите с по- богат опит , не
бих могъл да бъда успешен директор.
- Често пристъпвате прага на училището при изпълнение
на насоящите си служебни задължения, какви са вашите
впечатления?
- Сега, когато пристъпвам прага на училището, аз изпитвам и
радост и носталгия. Радост за това, че сградата е обновена и има
много ученици.И за това, че почти няма контингент сред тези,
които посещават редовно учебни занятия.А носталгия затова, че ,
защото най – хубавите ми години преминаха тук. И вече не работя
с прекрасните си колеги, с които бяхме на по 20 – 30 години и
работехме с огромен ентусиазъм. Радвам се , че ръководството на
училището е от тези кадри.
- Вашето пожелание по повод тридесетгодишния юбилей
на училището.
- Първото име на училището е било „Сабахтин Али”.Този велик
турски писател ни е изпратил едно послание „Човекът е временно
явление, човечеството е вечно”.Това ни учи на толерантност към
всички хора.
Пожеланието ми към всички мои бивши колеги, бивши и
настоящи ученици е да бъдат преди всичко здрави и да вярват в
бъдещето на страната ни.
Нека има поне сто тридесет годишни юбилея за ОУ”Св.св.
Кирил и Методий”.
- Г-жо Велева, Вие сте една
от дългогодишните учители в
нашето училище, как и кога
започна всичко.
- Завърших средно педагогическо училище за начални учители
в Стара Загора през 1960 година.
Като ученичка получавах стипендия и след дипломирането си
бях изпратена да работя в окръг
Кърджали.През есента на 1962
г. се върнах в Ямболски окръг и
работих две години в с. Тамарино.
В Стралджа започнах работа през
есента на 1964 година в началното
училище към квартала.
- Разкажете за старото начално училище, чийто правоприемник е ОУ”Св.св. Кирил и Методий”.
- Директо на училището по онова време беше Стойчо Коев.
Мои колеги бяха Димка Богданова,Руска Атанасова,Атанас
Минчев,Денка Куртева, Йордан Тошев, Елена Георгиева, Георги
Вичев, Мария и Иван Димитрови, Радка тодорова и много други. Бяхме сплотен колектив, в който колегите с по- голям стаж
помагаха на младите.
Работата в училище не беше лесна.Имаше деца, които са ходили
на детска градина и се справяха добре с материала, такива, които
рядко идваха и трета група, която почти не посещаваше училище.
Работеше се в условията на слят клас.
За да има по- голямо присъствие в клас, а от там и по- добри
резултати , всяка сутрин обхождахме квартала и ги водехме в училище.Голяма част от родителите бяха неграмотни, но изпращаха

децата си с желание на училище.
- Колко випуска сте научили на четмо и писмо. Разкажете
ни за тях.
В това училище работих двадесет години - от 1964 до 1984
година, което се равнява на пет випуска. После продължих да
работя още тринадесет години в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”
- Вълнувате ли се все още от училищния живот , от съдбите на своите ученици?
- Доволна съм, че ежедневно се срещам с мои ученици, които
бяха добри деца, поздравяват ме, разговаряме.Кавалджията Матьо
Добрев е мой ученик.
- Пожелайте нещо на учениците от училището...
- Пожеланието ми към днешните ученици е да бъдат по- добри,
да уважават своите учители, да уважават възрастните хора, да се
държат възпитано на улицата.
- Г-н Димитров, съдбата
Ви е свързана със развитието и
утвърждаването на ОУ”Св.св.
Кирил и Методий”Разкажете
за първите години от създаването на му.
- Съдбата ме е орисала животът ми да мине в съжителство
и работа с хората от ромския
етнос.До 1960 година живеехме
в източния край на Стралджа.На
север от нашия двор имаше една
хубава поляна, на която лагеруваха
копанари,вретенари, железари…
Като малък играех с техните деца.
По – късно съдбата ме изпрати в
НУ „Сабахтин Али”. Училището
носеше името на този турски поет и означава Утринен Али.
- Кои са най- хубавите ви мигове изживяни в училището?
- Много хубави спомени ме свързват с колектива на училището.Един от тях е преместването на училището в настоящата
му сграда през 1984 година. Радост ни носеха празниците в
училище,литературните и танцови програми.Тогава виждахме
резултатите от труда на учители и ученици.
Радвам се, че когато се пенсионирах моите ученици тъгуваха
за мен и сега често ме канят да им гостувам в училище. Аз живея в
„Тракия”Винаги отзивчиви , моите ученици винаги ме поздравяват
, ако ми се наложи да помоля един за помощ, отзовават се петима.
Ако направим една съпоставка от началото на моята работа и
настоящето , трябва да подчертая, че намирам голяма положителна
разлика в бита и поведението на учениците.
- Разкажете забавен епизод от вашата учителска практика.
- Много интересни и забавни моменти е имало в практиката
на учителския колектив,но те са толкова много, че е трудно да се
избере отделен случай.
- Пожелайте нещо на учениците от училището...
- На учениците пожелавам да бъдат здрави, да ходят редовно
на училище, да внимават в час и да слушат учителите си.

- Г-це Тончева, Вие сте
най-младият преподавател в
училище, с какво Ви привлече
учителската професия?
- Когато бях ученичка, много
често съм си задавала въпроса: „
Какво ли е да си от другата страна
?" Може би идеята да стана учител първоначално беше просто
любопитство, но всъщност се
влюбих в работата си и я върша
с удоволствие. Да си учител, не е
само професия, а призвание.
- Удовлетворена ли сте от
работата си като учител? Изкушена ли сте от друга професионална реализация?
Учителската професия е една от най-трудните и изисква постоянство, нерви, упоритост и гъвкавост. Ако можеш да се справиш
с предизвикателството да бъдеш учител, това означава, че можеш
да се справиш с всичко. Старая се да преподавам разбираемо и
нагледно, да предизвиквам дискусии и беседи, провокирайки
мисленето на учениците. Радвам се и на най-малкото постижение

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

на учениците си и това ме кара да се чувствам удовлетворена от
работата си. На този етап не съм изкушена от друга професионална реализация.
- Участвахте активно в подготовката на 30 годишният
юбилей на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Как мина подготовката за празник?
- Подготовката за празникът премина много отговорно. Около
подготовката на всеки празник винаги има напрежение, но забелязах, че положителните емоции са повече и това ни зарежда, както
нас учителите, така най-вече вас, учениците и затова с много
желание работихме по задълженията си.
- И накрая, Вашето пожелание за учениците и Вашите
колеги.
На учениците пожелавам много здраве и много приятни емоции в училище! Учете се , за да сполучите. Не се отказвайте от
мечтите си, преследвайте ги и запомнете, че образованието е
много важно. На колегите разбира се също пожелавам здраве и
много упоритост в работата. Близо девет години съм сред този
колектив, това са хора, които ме накараха да повярвам, че успеха
в професията не зависи само от твоята професионална подготовка
и личностни качества. Важно е да работиш с хора, притежаващи
духовни ценности, които да мотивират и задвижват безотказна
работа и изрядност на съвместното действие. По този начин се
чувстваш значим, пълноценен и полезен.

Êîéòî óñïÿâà òóê, óñïÿâà íàâñÿêúäå

„ß
ïî ðóññêè ãîâîðþ”
На 26.03.2014 година в рамките на дните посветени на 30

годишния юбилей на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа
се проведе Ден на руския език. В организираното познавателно
състезание „Я по русски говорю” взеха участие ученици от V
и VІ клас. С голям ентусиазъм в състезанието мериха сили три
отбора: „Мир”, „Ракета” и „Планета”. Състезателните задачи изпитаха граматическите познания на участниците, практическите
им умения и осъществиха междупредметни връзки с география
и икономика и човекът и природата.
Учениците демонстрираха висока нива на подготвеност и
се справиха със задачите бързо и точно.Разбира се, имаше и
победители.Първи в надпреварата се класира отбор „Ракета”.
Учениците от VІІ клас поздравиха състезателите с песен, а
най – малките представиха пред многобройната публика народната приказка „Дед и репка”.
Помощник директорът на училището г-жа Виолета Андонова поздрави всички участници и награди победителите в
състезанието.

“Áúðçè, ñìåëè,
ñðú÷íè“
По случай юбилея на училище „Св.Св.Кирил

и Методий“възпитателите организираха подвижни
игри“Бързи,смели,сръчни“.Участие взеха ученици
от 3 и 4 клас,които сформираха два отбора „Устрем“
и „Вихър“.
Състезанието премина под формата на игри изискващи бързина и ловкост. С минимална разлика поведе
и завърши отбора на 4 клас „Устрем“. Ентусиазираната публика бурно аплодираше състезателите,които
накрая заслужено получиха награди.

Ó×ÈËÈÙÅ
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ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

“Áúðçè, ñìåëè, ñðú÷íè“

Ïðîëåòíî ìàòåìàòè÷åñêî ñúñòåçàíèå

На учениците беше предоставена възможност и за
индивидуална изява -скоростно бягане на 100м. Тук
добри резултати показаха Добри Теменужков ,Янко
Милчев и Янка Румянова от 4 клас и Николай Магдаленов , Митко Илиев от 3клас.
Доволни от преживяванията и положителните емоции ученици и възпитатели си пожелаха още такива
изяви.

По случай 30-годишния юбилей на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“гр. Стралджа, проведохме традиционно Пролетно математическо
състезание между третите класове ,с класни ръководители:Стефка Георгиева, Диана Балъкчиева и Атанаска Мозакова.
Идеята за състезанието се роди импулсивно, по желание на самите деца.Те горяха от желание да премерят сили помежду си.В
състезанието се записаха най-добрите математици.
Организацията и реализацията на състезанието беше осъществена от класните ръководители.
На мероприятието, освен децата, които се състезаваха, присъстваха и гости: техните съученици, родители и учители.
Във всеки отбор участваха по 5 деца от съответния клас.
Задачите бяха от изучения до този момент материал, като имаше включена и геометрична задача.
Решаването ставаше поетапно,като всяка една от задачите се оценяваше в таблица.Децата бяха съсредоточени и ентусиазирани.
Резултатите от класирането бяха следните:
На 1-во място с 10 точки се класира III „в“ клас
На 2-ро място с 9 точки - III „а“ и III“б“класове.
За всички участници бяха осигурени награди, връчени от родител-Николай Добрев.
Доброто в това състезание е това, че децата се научават да се състезават, да печелят и губят, както това се случва в живота. Научават се да бъдат отговорни, толерантни и добри един към друг.
Не беше приключило състезанието когато някой от децата извика:“А кога ще бъде следващото състезание…“

Ïàòèëàíñêî öàðñòâî-ñúâðåìåííà âåðñèÿ
автор: Милена Цанева
Драги ми Смехурко,
Много време мина откак не съм писал,
в работа и грижи съм се поулисал.
Нещо ме тревожи баба Цоцолана.
Вчера заяви ми: "Блогърка ще стана.
В блогърското царство ще се подвизавам,
за чудо и приказ постинги ще слагам."
-За какво ще пишеш,-рекох-бабо мила.
Писането в блога е медийна сила.
А тя току рече, че белите вече били кат' лавина,
децата не знаели ред и дисциплина.
И като написа, драги ми Смехурко,
колко много лоши днес били децата,
как не слушали изобщо в училищата
и как днешното младо поколение

Тръшнах се да спя и ме
нападна мисъл.
Селянинът бил заможен:
имал свиня и жена.

растяло без всякакво, всякакво уважение. И този път, братко, не ми се разАз не съгласих се с бабината теза
мина.
Не само на мен, и на мойта дружина.
и реших във блога тайничко да влеза.
Баба още фучи и намила.
Знам добре, че баба е малко проклета,
но трябва да уважава личността на детето. Щяла да научи кой бил "анонимен".
Казано накратко, яд ме хвана, братко.
И за да научи кой я злепоставя,
Тихичко измъкнах лаптопа на Дана
вече е решила хакерка да става.
и после.....стана, тя каквато стана.
Та така приключи блогърското дело.
Докато пишех коментар в блога,
Друго ново няма тук по наше село.
че баба не трябва да е толкоз строга,
Хайде стига толкоз с мойте проблеми,
да свършвам писмото ми е вече време.
почувствах как някой ме хвана за яката
и ме завлече право към вратата.
Поздрав най-сърдечен,
Че като започна словесна тирада,
Твой приятел вечен,
чу я, братко мили, цялата ни сграда.
Весел Патилан
-Ти ще видиш как се пишат коментари,
ти и твойте скъпи непослушни другари.

ÁÈÑÅÐÈ ÎÒ ÊËÀÑÍÀÒÀ ÑÒÀß:
Наоколо беше тихо, като че
всички бяха измрели... Каква
красота!
В стаята гръмко тиктакаше
слънчевият часовник.
Неговите очи с нежност се
гледаха едно друго.

Стихотворението е написано
в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.
От него не чу друга ласкава
дума, освен глупачка.

В клетката е пернатият ми
приятел – хамстера.
По площада, марширувайки,
минаха танкове.

Кълвачът сяда и почва да
гризе дървото.

Ние учениците от Клуб «Млад журналист» издадохме своя вестник „Училищен живот”, който посветихме на тридесетгодишния юбилей на училището.
Нека си пожелаем да пребъде нашето училище,много здраве и вдъхновение за нашите учители, много
успехи и постигнати върхове за нашите съученици.
Редакционна колегия: Васил Иринков Иванов, Ива Донкова Стефанова, Латинка Еленкова Христова, Николай Петров Колев ,Георги Иванов Иванов , Георги Илиев Танев, Еленка Катева Маринова,
Зина Георгиева Атанасова, Силвия Стоянова Петрова, Стоянка Иринова Великова, Минка Йорданова
Ганчева, Янка Рускова Никова

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!
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80-ãîäèøåí þáèëåé íà Ïàíàéîò Àíäîíîâ,
ïåäàãîã, àðòèñò, îáùåñòâåíèê
Знам също, че и в Стралджа са оценявали високо
неговите качества, искали
са да го правят директор на
училище, но той отказвал.
Имам лични впечатления
от съвместната ни работа
в тогавашното ТВУ Стралджа и знам, че той работеше с малките правонарушители много отговорно
и компетентно. Затова се

е правил впечатление с
добрата си памет, старателната подготовка и успешна игра. Той наистина
даде много за успехите на
Стралджанския театър. Но
и театърът му се отплащаше за това. Помогна му да
усъвършенства високо актьорската дейност, засили
интереса му към духовните
ценности на общество-

че си ме научила на труд!”
П.Андонов наистина е
много трудолюбив човек.
Трудът очевидно му доставя удоволствие, от него
черпи вдъхновение, от него
може би получава способността да мисли позитивно
и да гледа оптимистично
на утрешния ден. Към казаното до тук бих искал
да добавя, че той е един

Æèâîò ñ ïîñâåùåíèå

Една от най-популярните личности на Стралджа
е Панайот Андонов. Не
защото кметът на общината Митко Андонов е негов
син, а защото с много от
своите качества той развива себе си като оригинален,
интересен, обществено
отговорен гражданин.
След като завърши 7
клас в Лозенец той се
записа като ученик в 8
клас на непълната смесена
гимназия в Стралджа. От
тогава ние, неговите съученици, пазим спомена за
едно изпечено и жизнено
селско момче, за което
учебната подготовка не
беше проблем. Правеше
ни впечатление със задълбочения и критичен
ум, със самоувереното и
дори дръзко поведение, с
прямотата и твърдостта
при отстояване на личното мнение, хитростта и
закачливостта. През онези
две ученически години,
прекарани в Стралджа,
Панайот Андонов градеше своя авторитет, с него
беше приятно и полезно
да си приятел. След като
завърши 9 клас реши да
продължи в педагогическото училище в Ямбол.
На 18г. беше вече правоспособен начален учител.
Две години учителства по
селата, след което трябваше да отбие войнишкия
си дълг в казармата. Такъв дълг стоеше и пред
мене. Зарадвах се когато
разбрах, че ще служим
заедно. Няколко месеца
прекарахме в едно помещение. Леглата ни бяха
едно срещу друго. Гледах
колко хубаво са подредени
вещите в неговото шкафче
и колко безупречно е опънато леглото му. Учудвах
се на постиженията му при
състезателното събличане
вечер. Той винаги беше
сред първите и нямаше
как да го санкционират с
допълнителни опити като
изоставащите. Долавях
иронията му когато отговаряше „уставно” на някой
зевзек, решил да подчертае

големството си пред „даскала”. Изтръпнах, когато
веднъж без колебание пожела да се пребори с един
борец от стария набор и
се изненадах приятно от
настървената съпротива,
която му оказваше. Представи се новобранеца неочаквано добре, макар че
още при първата схватка
токата на колана се забила
в реброто му и го счупила, заради което по-късно
беше изпратен в лазарета.
Ей, този даскал бил голям чешит, бе!- възкликна
един от войниците, когато
научи за печалния резултат
от борбата.- Да му счупят
реброто и да продължава
да се бори!...
Искаше ми се да отговоря гордо „такива сме
ние!” но не посмях, защото
току виж ме накарали да се
боря, а аз не бих могъл да
покажа същата упоритост
и издръжливост като Панайот Андонов.
Ние с него влязохме в
казармата, за да престоим
четири години там. Но след
Женевското съвещание на
Великите сили през 1955г.,
настъпи процес на разоръжаване, което доведе до намаляване срока на нашата
военна служба. Следваше
да уволнят набора през октомври 1956г. За учителите
се правеше изключение. Те
бяха освободени от казармата 2 месеца по-рано, за
да заемат определените им
места в началото на учебната година. От казармата
в Балчик Панайот Андонов попадна в с. Лесово,
Елховско, за да продължи
любимата си работа като
учител.
Миналата година по време на кукерските празници
на площада в Стралджа
един симпатичен мъж ме
попита дали познавам бившия му учител Панайот
Андонов и дали може да
се види с него.
Познавам го и мога да ти
уредя среща, но трябва да
знам за какво ти е тя. Да не
те бил някога и сега да си
върнеш тук, на площада?-

Ïðåðàçêàçàí îò åäèí ïðèÿòåë è ñúðàòíèê

отговорих аз. Мъжът се
усмихна добродушно, а аз
се заех да му доведа П. Андонов, който наблюдаваше
кукерите на няколко метра
от нас. Мъжът разбра, че
бившият му учител няма
никаква представа кой е
и защо иска да го види,
затова побърза да даде
необходимото обяснение:
Вие сте ме забравили,
г-н Андонов. Аз съм…/
за съжаление не помня
името с което се представи мъжът/. Вие ми бяхте
учител. Исках много да ви
видя, да ви благодаря, че ме
накарахте да повярвам, че
мога да се справя с учебния материал и да завърша
успешно…
Слушах тази трогателна изповед и си мислех,
че Понката вероятно е
бил в Лесово много добър
учител, щом един човек
заявява, че всичките му
постижения в живота се
дължат на неговата помощ.
Накарал го е да повярва
в силите си! Породил у
него себеуважение! Та това
е една от най-значимите
задачи на учебно-възпитателния процес, която
П. Андонов е изпълнил
перфектно.
От него знам, че е участвал активно в културно-масовата дейност на селото.В
тази област той е много
силен и вероятно е създал добро впечатление със
своите изяви. Не е чудно,
че местните ръководители
тогава са му предлагали
добри условия за кариерно
развитие, но той държал да
остане учител. Мечтата му
била да се върне в родния
край и го постига през
1958г., когато е назначен за
учител в Стралджа.
Свидетел съм бил на
няколко случая когато бивши негови ученици от
Стралджа са изразявали
признанието и благодарността си за онова, което
е направил някога за тях.

присъединявам към всички, които го считат за добър
учител. Но добри учители
в Стралджа е имало много.
Има ги и сега. Малко са,
обаче, учителите, които
са участвали в някой от
формите на художествената
самодейност и са давали
принос за развитието й.
Панайот Андонов е един
от малкото. Театралната
самодейност е голямата
му любов.
От ученическите си години до своята 80-годишнина той ентусиазирано и
всеотдайно търси творчески изяви в тази област.
В Стралджа много бързо
оцениха качествата му като
театрал. Под ръководството на незабравимия Стефан Иванов той е изиграл
множество роли и винаги

то, изпълни живота му с
приятни емоции и много
щастливи мигове.
Вероятно това е искал да
каже Понката в една своя
стихотворна изповед обяснявайки магическото влечение на сцената. Защото
Панайот Андонов се оказа
и един добър поет, който
издаде своя лирична книга.
При едно посещение в
неговия дом видях, че е
измайсторил разни миниатюрни предмети от някогашния ни селски бит- кола,
диканя, рало, крина и др.
Видях и други интересни
приумици, които ме убедиха, че този човек, за да
живее трябва непременно
нещо да твори. Не случайно в стихотворението, посветено на майка си
казва:”Благодаря ти, майко,

от най-добрите шахматисти на Стралджа и печели
симпатиите на хората с още
много други типично негови особености като личност, които ме карат да си
спомня казаното от войника
в казармата че е „ опасен
чешит”. И да се съглася
с него, че е чешит, но не
опасен, а приятен. Думата
„чешит” означава „странен,
особен, оригинален човек”.
Както холестеролът се дели
на добър и лош така и
чешитите могат да бъдат
добри или лоши. Панайот
Андонов е от добрите, приятните и полезни чешити!
Поздравявам те, Понка,
с достойно извървения
80-годишен жизнен път!
Пожелавам ти още много
щастливи години!
Георги АЛЕКСАНДРОВ
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продължава от бр.9
Заптиетата веднага нападнали по домовете и
всички изловили. Ямболци
заловили в хана на хаджи Никола, само Никола
Аджема е избягал. Като се
пооправил Али ефенди го
извикали на очна ставка,
тогава той казал, че липсва
оня с големите мустаци.
Всички замълчали, но като
започнали да ги бият не
издържали и издали, че
това били Панайот Хитов и
Стоян Попов.
Това стреснало турците
и те изпратили потеря да ги
търси по селата, овчарски
и козарски колиби. Били и
тормозили всички. После в
Сливен докарали още много
хора от селата, Ямболско,
Карнобатско и много други
селища. Хората били 300 и
повече души. Това било в петък през 1860 г., в неделя се
заговявало Великите пости.
Панайот Хитов в спомените си споделя своята

болка за случилото се и не
можел да се помири, защото
тъй и не са го послушали да
изчакат с разпределението
на взетото от Али ефенди.
Една случайност с Киро
Кьоравия в Сливен е довела
до този край. От първите
заловени 19 човека турците
успели да научат и за случилото се в с.Могила. Между
заловените е бил и Иван Железчев, кмет на с.Стралджа
и Стойчо от с.Драгоданово.
„ То като се нанизало то
журап /чорап/, всичко се
открило”. Между заловените е бил и брата на Иван
Железчев, Ангел. Иван Железчев е обеден в гр.Сливен
на Стария бряст. Брат му
Ангел изпратен на заточение
в Диарбекир. При опит за
бягство заловен и обесен
в Одрин.
Тези редове са взаимодействани от книгата на
Панайот Хитов „Фамилиарни забележки” , спомени
/ ХVІІІ – 1877г./, издадена

през 2003г. от Държавен
архив гр.Русе по ръкописите
на Панайот Хитов, послучай
125-та годишнина на Руско-турската освободителна
война 1877-1878г. и възстановяването на Българската
държава. Сигурно има още
подробности от случилото
се по това време, защото
както се споменава все още
не са проучени всички тетрадки в които е писал своите спомени Панайот Хитов.
А който иска да научи
историята на съпротивителното движение по това
време в този район, му
препоръчвам трилогията от
райони на Цончо Родев, който художествено е описал
всичко като също е използвал достоверни документи.
Гордея се с достойния
живот на моя пра-пра-дядо Иван Железчев, добрия
Иван, и кмет на с. Стралджа.
С признателност негов
правнук Иван Андонов
Иванов, Стралджа

10 април 2014 г.
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Любителите на театъра
в Стралджа за пореден път
станаха свидетели на майсторството и таланта на
местните артисти. Представената за втори път постановка
„Вражалец” събра в залата
хора от различни поколения,
обединени от общата любов
към театралното изкуство.

Актьорите от Театрална работилница „Мелпомена” при
читалище „Просвета-1892”
Стралджа вложиха цялото
си старание, артистичност и
много любов в представянето
на всеки от образите. Многократно публиката избухваше в
ръкопляскания, което допълнително мотивираше актьор-

ите. Само с две представления
на стралджанска сцена „Вражалец” превърна в любимци
Добрин Енев и Веселин Господинов, Цветелина Тончева
и Димитър Стоянов, Панайот
Андонов и Георги Александров, Валентина Димитрова
, Мариана Кирова, Атанаска
Пенева… Заслужено овации-

30 ãðàìîòè çà ìëàäè êóêåðè

възродим и да съхраним една чудесна
традиция на селото, благодаря ви, че
подарихте толкова много радост на
хората от Първенец!” обърна се към
самодейците Роси Колева, секретар
на читалището с пожелание тази
самоинициатива да продължи и с
възраждане на други традиции.
Пак през март читалището събра млади и по-възрастни жени за
отбелязване на 8 март. Редом седнаха
най-младата майка Петранка Анкова
Василева и най-възрастната баба Ва-

Читалището в Първенец
организира благодарствено
тържество за всички деца
и младежи включили се
в тазгодишния кукерски
празник. От името на настоятелството всичките близо
30 участници м кукерските
игри получиха грамота и
пожелание все така да обичат и разпространяват българските народни традиции, никога да не забравят
родното място, да милеят за
него и да се връщат винаги
когато почувстват нужда
да подишат от въздуха на
Първенец, да откъснат
цвете от двора в родната къща, да срещнат
приятели и роднини. Младежите получиха благодарност за усилията сами да
осигурят кукерски костюми, да вложат
средства за закупуването на хлопките
и да танцуват ентусиазирано с пожелания за берекетлия и късметлия година.
„Благодаря ви за старанието заедно да
НОВО!
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силка Петрова Манолова. Имаше какво да
си кажат, имаше с какво да си доставят
радост и да се почувстват доволни, че ги
свързва родното село Първенец. Песните
на Доряна Георгиева и българските ритми
на танците направиха останалото, за да
имат всички своя прекрасен спомен от
един празник.
НОВО!

те обраха и младите таланти
Койчо Койчев, Янко Добрев,
Жанет Добрева. Интересно
допълнение внесе участието на оркестър „Стралджа”.
Режисьорът на постановката
Кольо Пехливанов доказа,
че на една малка сцена като
стралджанската може да се
покаже представление, което

НА ПОЛИГОН НОВО СЕЛО

би доставило удоволствие на
всяка публика. Свежите идеи,
осъвременяването на ситуациите, интересното раздвижване
на образите, добрия макиаж и
музикално оформление допълниха очарованието на пиесата.
След края на представлението ,щедро приветствани
от публиката, артистите останаха на сцената малко повече.
Приветствайки ги сърдечно
Мария Толева, зам.кмет и
председател на читалището,
припомни, че след участието
си в Международния фестивал
на любителските комедийни
театри, пантомима и сатира в
Тополовград м.г. „Вражалец”
бе удостоен с наградата на
Съюза на артистите в България
на името на актьора Велко
Кънев. Кметът Митко Андонов лично връчи наградата на
режисьора Кольо Пехливанов,
поднасяйки своята благодарност за труда и всеотдайността

на целия творчески екип. Понататък главен герой на сцената беше Панайот Андонов,
80-годишния педагог, театралец и общественик, отдал 50
години на любимия самодеен
театър в Стралджа. „ Изградил
десетки образи на сцената
днес неговото име е пример на
извървян достоен и талантлив
творчески път, име, което можем да наречем жива легенда
на стралджанския любителски
театър”, каза г-жа Толева, след
което представи постиженията
на г-н Андонов и от името
на читалищното ръководство
връчи грамота и цветя на
юбиляра. Трогнат, развълнуван
Панайот Андонов направи
дълбок поклон пред любимата
публика, сподели гордостта
си от театралните постижения, отправи благодарност
към стралджанската театрална
публика, към семейството си и
колегите –театралци.

Ïðàçíèê íà êëóá "Íàäåæäà” - Ñòðàëäæà
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Още един пролетен празñòðàëäæàíñêè ник подготвят дамите от
стралджанския клуб „Надежда”. „Баба учи внуче”
ïðîäóêòè
ще обедини възрастни и
С рисувани шалове от Стралджа ще

зарадват своите съпруги, приятелки и
майки американските войници, участници
в учението на полигон Ново село. Другите
подаръци, които осигуриха бойците за у
дома и ще останат скъп спомен от България, са стралджански мартеници, шарени
терлици, керамика, музикални инструменти, икони и др. Всички дело на стралджанските занаятчии членове на Сдружението
„Стралджа-занаяти”. По покана на подполк.
Цонев, „Връзки с обществеността” на
шефа на Сухопътни войски, отправена
към ИБЦ, със съдействието на кмета на
общината Митко Андонов и благодарение
на проекта „Традиции с бъдеще” продуктите, дело на сръчните ръце на мъже и
жени, получиха високата оценка на един
своеобразен международен пазар. Според
Дичко Дичев, ръководител на проекта, този
шанс даде възможност на занаятчиите да
добият куража, че са конкурентноспособни,
че могат активно да участват в по-сериозни
разпродажби, да развиват по-смели идеи.
На полигона в Ново село само за часове
бяха продадени десетки занаятчийски продукти, които станаха повод и за представяне историята, културата и съвременното
развитие на района. Тази първа стъпка към
големия пазар дава надежди на местните
занаятчии с подкрепата на кмета на общината и чрез Сдружението „Традиции
Стралджа” да работят за осъществяване
на други подобни идеи.

деца в пресъздаване традицията по боядисване на
великденски яйца.
На 15 април идеята ще
събере деца от начален курс при СОУ”П.Яворов”,
основните училища от Стралджа, Зимница , групи от
ЦДГ”Здравец” и „Мати Рубенова”, от Център за обществена подкрепа и Център за социална интеграция и
рехабилитация заедно с учители, възпитатели, майки и
баби. Към празника ще се присъединят и пенсионерски
клубове от общинския център и от близките села Воденичане, Лозенец, Джинот, Зимница. Организаторите
ще осигурят над сто яйца, различни видове бои и други
принадлежности за осъществяване на разнообразни
техники по шаренето на яйцата. Това е празникът на
който бабите разказват за стари народни методи, а
младите показват нови. По традиция домакини от
града и общината се включват със свои аранжировки.
Предназначението на изработените великденски яйца е
за благотворителна разпродажба. Събраните средствата
клуб”Надежда” дарява на деца-сираци.

НОВО!

с нова услуга:
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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!

