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Ñ îäîáðåí ïðîåêò ïî
„Êðàñèâà Áúëãàðèÿ“
О

бект на Община Стралджа
е сред одобрените 44 в
България за финансиране
и реализиране на проекти през 2017
г. по „Красива България“. Съгласно
Споразумение № РД 09/21.10.03 между общината и МТСП, с проектът на
обща стойност 62 217 лв. ще се извърши основен ремонт на сградата на
общината, където се помещава отдел
ИДОС. Предвидено е преустройство
на северното крило на общинската
сграда плюс изграждане на санитарен възел. Планираните СМР на
стойност 59 106 лв. ще осигурят и
обособяване на топла връзка на отдела с фоайето на общината, което ще

Îáëàñòíè ó÷åíè÷åñêè ñúñòåçàíèÿ ïî âîëåéáîë – Ñòðàëäæà 2017

Âîëåéáîëèñòèòå íà ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“ Ñòðàëäæà
ùå ïðåäñòàâÿò îáëàñòòà íà çîíàëíèÿ êðúã

Истински спортен спектакъл
поднесоха на многобройните
зрители в СУ “П. Яворов“
волейболистите - участници в
областния кръг на ученическите
спортни игри в Стралджа. Във
физкултурния салон един срещу
друг застанаха 5 отбора момчета и още 3 отбора момичета,
представители на училища от
Ямболска област. И всички дадоха максималното от себе си! В
надпреварата все пак надделяха
най-добрите . Силен и сплотен
отборът на СУ “П. Яворов“ показа истинска спортна класа. На
финалната среща с ПТГ “Иван
Райнов“ Ямбол емоциите ескалираха. Момчетата от Стралджа
дадоха пример за колективна
игра , показаха високо спортно
майсторство и публиката лудо
ги аплодира за всека постигната
точка. Адреналина прескочи
всички граници. „Като че ли
От 20 март

цялата зала играеше с нас! Това
даде криле на момчетата!“, сподели развълнувано Галя Райнова,
пом.- директор на училището и
треньор на отбора. С победата
си капитанът Ивайло Русев и
всеки от волейболистите на СУ

“П. Яворов“ подариха очакваната
надежда и гордост на всички
присъстващи, че Стралджа отново има своите фаворити във
волейбола. Момчетата предстои
да представят областта на зоналните състезания.

Âúçñòàíîâåíà àâòîáóñíà ëèíèÿ

След едно кратко прекъсване автобусната линия Ямбол- Иречеково – Стралджа отново е възстановена. Съобразявайки се с изразеното настойчиво желание на жителите от общината, кметът Атанас
Киров проведе среща с превозвача ЕТ“Чапъра- Мирослав Мирчев“и успя да го убеди да поддържа
линията. Г-н Киров благодари за проявеното разбиране и готовността, въпреки неефективността на
линията, тя да бъде възстановена в името и за доброто на жителите на селата, през които преминава.
От 20 март автобусът ще се движи в дните вторник, четвъртък и петък /тръгване от Ямбол в 8,50ч. и
15,00ч, тръгване от Стралджа в 10,20ч. и 16,30ч./.

улесни максимално обслужването на
гражданите. Отделно в досегашното
общо помещение на ИДОС ще се
изградят самостоятелни административни кабинети.
С реализирането на обект „Основен ремонт сграда на общинска
администрация Стралджа – ІV етап“,
финансиран от Проект „Красива
България“, община Стралджа на
практика приключва с обновлението
на тази обществена сграда. Предстои
провеждането на процедура за избор
на изпълнител на СМР и сключване
на договор. Съгласно Споразумението, дейностите по проекта трябва да
приключи до 20 ноември тази година.
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Âîäåíè÷àíå ïðàâè
ñâîèòå êðà÷êè íàïðåä

Êìåòúò Ìèëåí Àíãåëîâ ñå îò÷åòå ïðåä æèòåëèòå íà ñåëîòî
Çà íîâè ñëó÷àè íà òåëåôîííè èçìàìíè ñèãíàëèçèðàò îò ÌÂÐ

Íå ñå ïîääàâàéòå íà
òåëåôîííè çàïëàõè!

След година и половина управление кметът
на с. Воденичане Милен
Ангелов смело може да
твърди, че селото прави
своите смели крачки
напред. В отчета за
периода той проследи
постиженията, сподели
радостта си от активността на жителите и
помощта на спонсорите.
„Това кратко време се
оказа достатъчно, за да
мога с достойнство да
отбележа, че живея с
проблемите и болките
на хората от селото, че
се опитвам да приема
всеки сигнал с необходимата тревога и готовност да помогна“,
споделя кметът.
Като почтен човек
Милен Ангелов отчита
приноса на общинското
ръководство и лично на
кмета Атанас Киров за
подпомагане развитието
на селото. Признава и
ролята на избрания обществен съвет в който
влизат педагог, земеделски производител,
пенсионер, ръководител
на кукерския състав,
ръководител на женска
организация и др.
Какво е свършено
през отчетния период:
• Възстановени и активно поддържани са
зелените площи в селото
• Ремонтиране на пейки
• Боядисване фасадата на РПК
• Освежаване на главните улици
• О т бе л я з ва н е н а
Великден с активната
подкрепа и съдействие
на Йордан Дамянов,
дългогодишен учител в
селото

• Изложба с произведения на ученици на
Йордан Дамянов
• Организация на конни състезания
• Провеждане на футболни срещи
• Концерт на Деян Митев
• През изминалия отчетен период общината осигури средства за
чакълиране на улици,
изкърпване покрива на
здравна служба и ремонт
на кметството
• Изградена е пешеходна пътека в централната
част на селото
• Благодарение на
спонсори е закупена
новогодишна украса и
изградено електронно
табло
• Активизира се културния живот в селотопроведен е концерт за
Нова година с участието
на Тракийски ансамбъл
• Възстановена е дейността на коледарската
група
• Продължава провеждането на традиционния
кукеровден
• награда на кукерите
от Международния фестивал в Ст.Загора
• поставена е плоча на
загиналите във войните
воденичанци
Какво още предстои:
• изкърпване на улици
• ремонт на сградата
на стадиона
• изграждане на отводнителен канал
• ремонт на тротоари
• възстановяване на
селския парк
• възобновяване на автобусна линия
• поддържане на
ул.осветление
• освежаване на здравната служба

• старт за изграждане на
отсечки по АМ“Тракия“
Изслушвайки изчерпателния отчет на кмета
Милен Ангелов и планираните предстоящи
задачи кметът на общината Атанас Киров
даде висока оценка за
работата в селото, изрази задоволството си от
желанието за развитие
на Воденичане напред.
Г-н Киров подчерта, че
община Стралджа ще
продължава да подпомага
реализирането на добрите идеи в селото.

През последните дни
в Стралджа и общината
зачестиха телефонните
обаждания на измамници, които заплашват възрастни и самотни хора
и измъкват спестените
им пари. Само в рамките
на два дни в Стралджа за
такива телефонни обаждания сигнализираха десетки граждани. Разиграният сценарий е сред найпопулярните напоследък
– първо се обажда мним
полицейски служител , за
да помоли за съдействие
по организация на полицейска акция, свързана уж
със залавяне на измамници. След това иде ред на
измисленото обаждане от
измамници, които вече заплашват жертвата, че ако
не осигури определена
сума пари… ще й отрежат
крайниците с резачка!
Заплахата предизвиква
сериозни страхове сред
възрастните и освен стре-

са се стига до отключване на заболявания.
Според пострадалите
на домашните им телефони се обаждали и мъже,
и жени. Цитира се име
на местен служител в РУ
–Стралджа, което още повече обърква гражданите.
От РУ Стралджа изрично съобщават, че никой
от служителите не се е
обаждал по телефона.
Такава практика не съществува и гражданите
не бива да се хващат на
въдицата на измамниците.
При съмнение за подобно

телефонно заплашване
или изнудване звънете
на телефон 112 или се
обадете в най-близкото
управление на МВР.
Не се поддавайте на никакви телефонни заплахи!
Не вярвайте на никакви
„съобщения“ за катастрофи с ваши близки, преди
да предприемете каквото
и да е просто се обадете
на роднините си!
Не давайте пари на непознати, не вярвайте, че
това е начин да помагате
за залавянето на измамници!

Èíèöèàòèâåí êîìèòåò ïîäãîòâÿ
ïàìåòíà ïëî÷à íà Ñòàíêà Ïåí÷åâà

Кметство Воденичане
съвместно с будни местни жители се обединяват
около идеята за изграждане паметна плоча на голямата българска поетеса
Станка Пенчева, родена в
с.Воденичане.
На 13 март в селото се проведе заседание
на което беше избран
Инициативен комитет за
събиране на средства по
изграждане на плочата. В
него влизат кмета на Воденичане Милен Ангелов,

Тодор Атанасов, Живка
Йорданова и Силвия Йор-

данова.
„Станка Пенчева е
един от достойните
жители на Воденичане, хората с които
се гордеем, обичаме
и уважаваме. Чувстваме се длъжни да
направим тази паметна плоча, за да
може всеки който
мина през селото да
знае, че тъкмо тук
е родена поетесата,
че тук е преживяла
най-хубавите си детски

години които стават повод
по-късно да опише в спомените си“, споделя г-н
Ангелов, който е щастлив
че среща подкрепата на
воденичанци.
С о собена радо ст в
Инициативния комитет
се включва ученичката
Силвия Йорданова, автор на едно прекрасно
есе за Станка Пенчева от
конкурса“Дървото на живота“, което стана повод
да се свържи с дъщерята на
поетесата Радина Цачева.
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Ïàòðèîòèçúì â
äåéñòâèå
Èíòåðâþ ñ Ãðîçäàí Èâàíîâ, çàì.êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

- Г-н Иванов, за кратко
време община Стралджа
организира и проведе с
голям успех поредица от
родолюбиви прояви и инициативи. Какъв знак е
това?
- Патриотизъм в действие. За да си патриот не
е нужно да говориш, а
да действаш. Всяко твое
действие да бъде насочено
с мисъл и любов към род-

ното място
и Родината.
- Как
мислите
модерно
или ретро
е днес да
проявяваме патриотизъм?
- Патриотизмът трябва да е във
всеки. Патриотизмът се
възпитава. Виждаме теченията в Европа. Патриотичната и националистична
реторика е навсякъде. Във
всички държави патриотичните и националистически
партии бележат ръст. Във
Франция Марин Льо Пен е
сочена като най-вероятния
победител на президентските избори. Виждаме и

социологическите проучвания в България, които
сочат небивал ръст на
патриотичните коалиции
и дори вече доближават
водещите досега партии.
- Ако за едно болно
общество трябва да се
предписва лекарство
дали то няма да се нарича „родолюбие“?
- Точно родолюбието
ще спаси България.
Аз вярвам , че Стралджа
в частност и България
като цяло ги чакат добри
времена! Защото зная,
че всички ние, които в
момента сме в управленския екип на общината
и общинския съвет сме
родолюбци. Сигурен съм
и , че родолюбци ще управляват страната ни и след

изборите.
- Заедно с кмета на
общината г-н Киров вие
сте инициаторите за
изграждане на мемориална плоча на Апостола
в Стралджа. Изненада
ли Ви големия интерес
и подкрепата на тази
идея?
- Идеята наистина е от
доста време и благодаря на
кмета, че я прегърна така
радушно. Благодаря на
колегите от МК”Промяна”
и ГЕРБ, че се отзоваха и
също правят всичко възможно , за да се наберат
нужните средства. Благодарен съм обаче найвече на всеки един, който
успя или търси начини
да задели от залъка си в
тези трудни времена и да

даде своя принос в реализирането на идеята в
град Стралджа най-после
да има паметна плоча на
Апостола.
- Радват ли Ви успехите на деца от Стралджа
с патриотични есета в
общински, регионални и
национални конкурси?
- Радва ме разбира се!
Това означава, че родителите на тези деца ги
възпитават да обичат Родината. Тези успехи са и
на педагозите в общината,
които помагат за изграждането на духовността
на тези талантливи наши
съграждани.
- Как възприемате факта, че почти всички
села имат издадени краеведски книги?

- Много има какво да се
каже за нашите села. Всяко
село има своята история,
своите герои. Не трябва
да ги забравяме.
- Да приемем ли, че
всичко с патриотичен
дух и съдържание, което
се случва в общината,
мотивира и амбицира
целия ръководен екип
за още интересни идеи,
инициативи и прояви?
- О, определено ще има
още много патриотични
инициативи в общината.
Кметът Атанас Киров и
всички ние, които му помагаме сме се амбицирали да
покажем, че патриотизмът
в Община Стралджа е пожив от всякога. И ме радва,
когато виждам блясъка
в очите на жителите на
общината, които попиват
жадно всяко едно родолюбиво слово или действие,
което ние организираме!

Æèâîòúò â îáùèíàòà â ñíèìêè:
Ðàçãëåæäàò ïîäïèñêàòà
çà ðåôåðåíäóìà
Ïðåäñòîè çàñåäàíèå íà Îáùèíñêèÿ ñúâåò íà 27 ìàðò

След вземането на решение относно подписката на Инициативен комитет Ямбол
за свикване на местен референдум съветниците от Стралджа ще продължат работата
си с обсъждане на допълнителни точки към дневния ред. Освен одобряване на Годишния доклад за наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие на
община Стралджа 2014-2020г. за 2016 г. предстои изслушване на отчет за изпълнение
на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната среда и
неразделната част от нея – Общинската програма за управление на отпадъците през
2016г. Атанас Киров, кмет на общината, ще внесе отчет по изпълнение на дейностите
от Общинската програма за закрила на детето 2016г. с предложение за приемане на
новата програма за 2017г.. В допълнителните точки на дневния ред са включени още
няколко докладни записки за ликвидиране на съсобственост, продажба на имот- частна
общинска собственост, учредяване право на строеж. На вниманието на съветниците
ще бъде и предложение за изменение и допълнение на Наредба № 7 за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стралджа. И
на това заседание предстои вземане на решение за отпускане на еднократни помощи
на нуждаещи се граждани

Във Войника отбелязват колективно всеки празник. На Осми март жените бяха
водещи и доказаха че могат да се веселят

с.Джинот беше домакин на интересна среща на местния пенсионерски клуб с
Стралджанци тачат традициите си. На празника за възстановяване на Заговезни
този от с.Лозенец - на сн. кметовете на двете села Динка Караиванова, кмет на атракцията е най-добрия майстор на стрелички и познавач на традицията Петко
Лозенец -първата в дясно и Георги Димитров/кмет на Джинот/ със съпругата си Лазаров и младия му сътрудник Ангел Ангелов
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Çàáðàâåíè è ïàçåíè

ÇÀÍÀßÒÈÒÅ – Â×ÅÐÀ È ÄÍÅÑ

„Който има занаят, гладен не ходи!“, твърди народа и от край време бащите
насочват синовете си към
избор на нещо полезно
, което да осигурява изхранване на семейството.
Премисляно е какъв точно
занаят да избират, при кой
майстор да пратят новака,
та добре да се изучи. Нито
лесен, нито особено кратък
бил пътят от чирак през
калфа та до признат майстор. Много усилия, търпение, воля, желание трябва,
та дори и хитрост. Знайно
е, че „Занаят се краде!“,
но и за това са необходими качества. При все, че
майсторите обикновено
отваряли очите и ушите
си на четири при избора
на чираци, подарявали по
късче умения само на доверени и проверени хора,
че да не излагат занаята, да
го пренесат във времето и
да се гордеят с него.
Стралджа, като естествен център на не малко
села, съсредоточава наличието на различни занаятчии. Вярно , голяма част от
упражняваните в началото
на миналия век занаяти,
отдавна вече са забравени,
но и до днес има такива
които се практикуват и
осигуряват средства за
преживяване на не малко
семейства.
По-възрастните помнят,
че във времето на сериозно
овцевъдство ДАРАКЧИЙСТВОТО беше необходим
занаят. Дараци имаше почти във всяко селище. За да
се наприда добре вълната
тя задължително минаваше
през дараците които имаха
грижата да я разчепкат
добре. А днес дори самата
дума „дарак“ звучи неразбираемо от младите.
Като лозарски и винопроизводителен район в
стралджанско на особена
почит преди около век е
БЪЧВАРСТВОТО. Хората, които го практикуват,
са търсени и уважавани,
при изработката на всяка
бъчва, буре или кадуз те
влагат цялото си майсторство и знания за използвания дървен материал. Все
още се помни и споменава
сръчността на бъчвари
като Железчо Тодоров от
Стралджа или бай Стоян
от Лозенец. Още по-далеч
във времето е спомена за
бай Митю бъчваряна.
КУНДУРДЖИИТЕ или
обущарите също не били
малко. Те всъщност обували населението. Първо - с
народните свински цървули, после- с по-градските
кондури. Малцина помнят
работилницата с чираци на
Димитър Стефанов Куртев,
/сн./всепризнат майстор –
обущар и чехлар, който
обучава не един чирак. До
днес роднините му пазят
майсторско свидетелство
от Българска търговска
индустриална камара и

членска карта издадена от
Общ съюз на българските
търговци. /сн./ Клиентите
, отразявани в книгата за
поръчки, са хора освен
от Стралджа и от близки
и по-далечни села като
Мокрен, Деветак, Ново
село, Венец и др. Истинско
произведение на изкуството се оказват изработваните от майстора чехли/
понякога и от кадифе/ ,
пантофи/пантуфли/, сандали, цървули…Далеч попресен е спомена за един
от последните обущари
на Стралджа бай Едрьо
Забунов, който има грижата вече само да поправя
обувките.
Че стта на САРАЧЕСТВОТО до днес пази
Ганчо Димитров, който е
единствения в Югоизточна
България майстор – сарач,
при това със златни ръце.
В миналото най-известен
сарач е бил Васил Дойчев.
Добри майстори- сарачи
със заслужена слава са
още Киро Стефанов Куртев/сн./и Георги Димитров.
В края на 19 в. на особена популярност се радва
ЖЕЛЕЗАРСТВОТО. Негов последовател и много
сръчен майстор се оказва
Драган Колев от Воденичане/сн./, който заедно с брат
си Мирчо стават и първите
машинисти в ямболския
край, те са собственици
на първата сеялка в страл-

джанско. А дядо Драган
в своята работилница с
духало, менгеме и какво
ли още не, имал умението
да превърне монета от пет
стотинки във всевъзможен
машинен детайл.
С гордост до днес пазят спомени за ТЕНЕКЕДЖИЯТА Васил Хайдутов неговите наследници.
Разказват за уменията на
майстора, прецизността и
отговорността при изработката на тенекиените
изделия и за уважението
, което получавал от клиентите./сн./
Истински бизнес през
втората половина на миналия век е ШИВАЧЕСТВОТО. Занаята успешно се
практикува от мъже /тяхна
грижа е изработването
на панталони и сака/, и
от жени/ които подготвят

дамските тоалети/. Повъзрастните добре помнят перипетиите по избор
на плат, след това задължително разглеждане на
модни списания и избор
на модел и чак тогава при
майстора, който взема мерките, вика те по три пъти
на проба докато довърши
окончателно дрехата. Безспорно най-признатата в
този занаят остава Руска
Люцканова, по-известна
като Люцканца. Завършила стопанското училище
„Мария Луиза“ в София тя
пренася в малкото провинциално селище сериозни
умения и достига до май-

машина, тя може мъдър
съвет да даде, да успокоява, да предразполага, да
развлича гостенките си.
Сред достойните шивачи
на Стралджа пък са имената на бай Добри Маринов
и Добри Георгиев, които
само допреди десетилетие
шиеха панталони за мъже
и жени и за тях нямаше
пречка да се справят както
с обикновените панталони
така и с модните чарлстон
или клош-панталон.
На почит и уважение в
миналото са и БРОДИРАЧКИТЕ. За да се научиш
да бродираш трябвало умения и много сръчност. В

сторство, което я нарежда
сред най-уважаваните хора
на Стралджа. Между башмайсторките е и Стефанка
Бучева/Буцовка/. Още се
носи славата на Тодорка
Маслинкова,/
сн. документ/
Кина Костова,
Иванка Ненч е в а , Ге р г а
Гичева, Пенка Трифонова/сн/, Пенка
Джинова, Желязка Койчева,
Герга Цонева ,
Петранка Рахнева, Мара Панайотова… За
всяка от тях
да подготвиш
един тоа лет
винаги е означавало прецизност, старание,
търпение, уважение към
клиентките. Не е редно да
подминем името и на водениченската легендарна
шивачка Пена Колева, /
сн./майка на известния
от близкото минало талантлив артист от Ямбол
Николай Колев. Балканлийката, женена в рода на
Матарите, оставя пословичен пример за работливост,
прецизност и честност.
Превърнала малката си
шивачна под сянката на
стария родов бряст в един
вълшебен свят на пъстри
платове , тя ежедневно
сътворява шедьоври. На
нейната закачалка се кипрят шапки, които може
да се видят само по модните списания.Там, при
Пена, стават най-сладките
женски разговори, докато
работи усърдно на шевната

своята работилница знания
за този занаят давала майсторката-бродирачка Радка
Велчева- Сингерка. Нейни
добри ученички стават
Ганка Загорчева, Люца
Загорчева, Верка Панайотова. До днес с уважение
се повтаря името на Ненка
Тончева/сн./, майка на известния хореограф Тончо
Тончев, която нямала равна
в сръчността да бродира.
Безценни са техните образци с бродерия на кадифе
или т.н. рязана бродерия.
КОЖ У Х А Р С Т В О Т О
също е един от забравените занаяти в Стралджа.
Но не и името на един от
майсторите – кожухари
Киро Загорчев, както и на
последния такъв занаятчия
в Стралджа – Йордан Кожухаров.
Доказан център на КИЛИМАРСТВО в близкото
минало е Стралджа. За
съжаление днес вече няма
и следа от Промкомбината
където беше бояджийницата и тъкачната фабрика,
производител на стотици
килими и пътеки. Точно
този занаят даваше хляб на
не едно семейство в града.
Уважаван занаят беше и
ЧАСОВНИКАРСТВОТО.
Нямаше часовник, който
местните майстори да не
успеят да поправят . Имената на бай Станко Койчев
и Стоян Стоянов се помнят и до днес. Търпението
беше основното качество
на тези хора и сръчността
да работят с миниатюрните
часовникови механизми.
БРЪСНАРСТВОТО
също не беше от занаятите
за пренебрегване. Превърнали бръсненето и под-

стригването в ритуал тези
майстори се възприемаха
като едни от уважаваните
хора на селището защото
даваха вид на всеки мъж.
В бръснарниците ухаеше
на одеколон. Атмосферата вътре беше и приятна,
и весела, защото точно
там ставаха най-сладките
мъжки разговорки. Сред
емблематичните бръснари
на Стралджа е бай Радко, а
съпругата му Митка остава
една от най-опитните фризьорки на града от близкото минало, работила по
прическите на стралджанки. Тя, както и колежката й
Митка Гочева, познаваха
до съвършенство топло
и студено къдрене, подстригване, боядисване. С
еднакво майсторство обработваха слаби , редки коси
или гъсти и остри. Винаги
ги подчиняваха на ръцете
си и жените си тръгваха
красавици от фризьорския
салон.
ПЪДАРИ И ЧОБАНИ
са едни от занаятите, изчезващи постепенно днес.
Навремето един пъдар охраняваше успешно декари
лозя. Респекта предизвикваше само с гегата си, а
колибите в различните
местности подсказваха , че

Ценен, уважаван и необходим беше трудът на
ФОТОГРАФА. В Стралджа бай Митко Фотото
правеше невъзможното,
за да издокара добре на
снимката малки и големи.
Пословично беше старанието му при портретните
снимки и при груповите,
особено сватбените.
С истинско удоволствие изпълняваше своите
задължения на РАЗСИЛЕН бай Енчо. През 6070-те години на м.в. той
беше най-познатото лице
на тогавашния съвет/кметството/, в изтърканата до
блясък кожена чанта от
дългогодишна употреба,
разнасяше неуморно всички документи до когото
трябва, познаваше всеки
жител на селището.
ПЕТМЕЗЧИЙСТВОТО
също е занаят, практикуван
в Стралджа. Той не само
предизвиква уважение , но
с годините се превръща
във високо ценен и осигуряващ прехраната на
семейства. Необходимият
продукт за така вкусния
петмез е захарната тръстика, а от нея в Стралджа
тогава се отглежда в изобилие.
Бай Аврам! Достатъчно

тези смелчаци живеят в тях
денонощно и не допускат
чужда ръка да посегне на
труда на селяка. Чобаните/
овчарите/ имаха грижата за
стадата в които някога се
наброявали стотици животни. Постепенно овцете
и кравите намаляха, за да
изчезнат напълно. А с тях
и чобанлъка.
ПОЩАЛЬОНИТЕ с големите кожени чанти и купищата вестници и писма,
които обикалят всеки дом,
за да доставят новините,
бяха най-чаканите. Те бяха
тези които първи знаеха
къде какво се случва. Бай
Калчо Атанасов е един от
последните , за които тази
професия беше чест и гордост. Сред имената, които
помним е шегаджийката
Мария Ганева, която разнасяше телеграмите. В
пощата бай Жечо Добрев
се грижеше за разпределението на вестниците, а
успя да обучи в занаята
не малко пощальони сред
които е и енергичната Янка
Георгиева/сн./.

е само да се произнесе това
име, за да събуди сладки
спомени за БОЗАДЖИЙСТВОТО в Стралджа.
Най-добрия майстор на
бозата с най-високо качество! Разнасяна с гюма из
кварталите с неизменната
покана „Бозаааааа!“, предлагана с приятен жест, да
си купиш от Аврамовата
боза си беше изключително преживяване за
малки и големи. А , както твърди историята, пак
този великолепен майстор
практикувал и ХАЛВАДЖИЙСТВОТО.
Манчо Маслинков , създател на МАСЛОБОЙНА
в Стралджа, е пословично
име. Дълга е историята
по създаването на този
бизнес, развитието и налагането му. За сметка на
това се оказва печеливш.
Продукцията се осигурява
от многобройните животни
отглеждани в района , а за
произвежданото висококачествено масло винаги
имало клиенти.
Изчезва още един вид
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Към 23.12.1947г. национализацията засяга братя
Маслинкови- Манчо Атанасов Маслинков и Андон
Атанасов Маслинков, собственици на дараци, маслобойна/текстилно предприятие: тъкачница, сновашко
отделение, чакалня, машинно, дарачно, две предачници,
изтъровачно, бояджийница, чапкално.Обща площ на
предприятието – 2 293 кв.м. Предприятието е създадено
от Атанас Андонов Тодоров Кабаиванов, инвалид от
Балканската война. Най-напред прави т.н. маслобойна
в собствения си двор /Ул.П.Кабаков 35/. В началото на
миналия век държавата дава възможност на тези хора
да развиват т.н. манифактура, като им оказва помощ. По
време на престоя си, лечение в Румъния от дифтерит
Атанас Маслинков научава перфектно румънски език,
в Букурещ той вижда такова предприятие. Община
Стралджа предоставя на тези инвалиди от войната
общински парцели за развитие на манифактурата.През
1937г. Атанас Маслинков заплаща предоставеното му
общинско място. Атанас Андонов Маслинков умира на
24.09. 1940г. вследствие инфекция/един от дараците му
порязва ръката/ А това предприятие обслужвало целия
регион от Котел, Карнобатско и околността.

занаят, който в Стралджа
винаги е имал пословични
майстори. ХЛЕБАРИТЕ,
тези, които ръчно сътворяваха толкова вкусен
хляб, че да не можеш да

му устоиш.
Месенето
на тестото,
втасването,
хвърлянето
на хляба в
пещта
–
всичко ръчно, като в
приказка, за
д а п о е м ат
после в ръцете си благоговейно
първия опечен самун,
да го отупат
от брашното и да ти
го поднесат
като б ож и
дар. Величествено
преживяване! И отношение
към хляба, което възпитава.
Когато хлебаря режеше
първия резен той просто
прегръщаше самуна към

гърдите си,за да тръгне
ножа по препечената коричка. Загрижеността към
насъщния стигаше до там
да не се позволява троха да
падне на земята. „Грехота
е!“, учеха децата.
Занаят, който до днес се
радва на уважение, остава
ГОТВАРСТВОТО. Тук е
мястото да припомним
името на бай Наско - Атанас Георгиев/сн./, сладкар
и готвач, майстор на кебапчета, който е нахранил не
стотици, а хиляди. По-късно всепризнатия майстор
на кебапчета в Стралджа си
остава Стефан Господинов.
Всеки , който е хапвал от
неговите кебапчета може
да разказва за незаменимия
вкус и удоволствие.
Все още може да се
открият възрастни хора,
които да разкажат за ТЕП А В И Ч А Р С Т В О ТО И
ВОДЕНИЧАР СТВОТО,
за МЛИВАРИТЕ И БУБАРИТЕ , за ВУЛКАНИЗАТОРИТЕ, БОЯДЖИИТЕ… Поклон заслужава
дългогодишния труд на
бай Велчо СТЪКЛАРЯ,
който , за съжаление, също
няма последователи. В района съществуват занаяти като КАЛАЙДЖИЙСТВО, КЛЮЧАРСТВО,
НОЖАРСТВО, ФРИЗЬОРСТВО…Има пазители на
умения за плетиво и везбарство, изработка на кукли. Гордост за Стралджа
е наличието на майстори
на народни костюми, на
кукерски маски, на хлопки,
на народни инструменти.
Щом е занаятчия, поклон трябва да му сториш!
Златни ръце има и те трябва да се уважават. Дали в
минало или сегашно време
занаятите предизвикват

коларо-железарство /9/,
шивачество/11/, столарство/5/, бръснарство/6/ и
др. Ето и някой по-известни имена на занаятчии:
Петър налбантина, Мъндю – обущар, Цвятко Бояджиев – сарач, Димитър
Панайотов/Димитро/- мебелист, Руска Люцкановашивачка, Петър и Аврам
– с л а д ка р и , Д и м и т ъ р
Ст.Куртев – обущарство,
чехларство, учил занаят
при Мъндю, притежател
на майсторстко свидетелство от Бургаска търговреспект, дават хляб на народното ни самочувствие,
карат ни да пазим , почитаме и обичаме корените си.
Р.Р. Ако имате занаятчии
в рода си, разкажете ни за
тях, изпратете ни снимки!
ВЕЛИЧКА СТЕФАНОВА
Известно от историята
на Стралджа , селище разположено на важно стратегическо място, бързо започва да се променя най-вече
след построяване на ж.п.
линията Ямбол- Бургас
през 1890 г. По това време
Стралджа става примамливо място за много хора
от близки и далечни места.
Тъкмо това предопределя
развитието на занаятчийството за задоволяване
потребностите на населението както на Стралджа
така и на околните села.
Така постепенно се променя и облика на тогавашното село, оформя се един
търговско-занаятчийски
център – най-вече от ж.п.
линията от ляво и от дясно,
почти до училище „Кирил
и Методий“. В този район
се появяват дюкяни и занаятчийски работилници на

шивачи, обущари, сарачи,
коларо-железари, хлебари,
ковачи, дограмаджии, бояджии, хасърджии и много
други. Така се оформя
старата чаршия от подлеза до читалището. Наред
с преселилите се хора от
близки и по-далечни места, най-вече от балкана,
идвайки със занаятите си,
тук приемат и традициите
на местните хора. Така през
1936г. в Стралджа вече
има 36 дюкяна, а в началото на 1944г. работят над
150 майстори – занаятчии.
Най-разпространени са
занаятите обущарство и
сарачество / 14 майстори/

ска индустриална камара,
Киро Ст.Куртев – сарач,
учил занаят при Цвятко
Бояджиев /двамата братя
по-късно създали дюкян и
обучавали работници сред
които са Дженьо, Димо,
Жечко, Пеньо, Дичко и
др./, Радка Велчева – бродирачка, нейни ученички
са Ганка Загорчева, Вярка
Панайотова и др., Еленка Терчева- работилница
за източване на коприна,
Иван Кремъков – обущар,
предал майсторството си и
на ученици, Щербаков и
бай Димитър- фотографи,
Димитър Джибилев – работилница за боядисване…

На снимките:
Членска карта № 23 на Димитър Ст.Куртев, член на Общ съюз на българските търговци
Обущарска работилница на майстор Мъндю, вляво Димитър Стефанов
Обущаро-сарашка работилница около 1940 г.
Бродирачки – от дясно наляво Ненка Тончева на ръце с малкия Стойчо, до нея по-големия син Тончо Тончев, седнала в ляво – Ганка Загорчева
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Àêöåíòè îò ïðåäèçáîðíàòà ïðîãðàìà íà ÊÏ
«Ðåôîðìàòîðñêè áëîê – Ãëàñ íàðîäåí»

ята в до достигане 100%
увеличение на работните
заплати.

Днес България е изправена пред тежки и сложни проблеми, които имат
своя убедителен отговор
в програмата на Коалиция
«Реформаторски блок –
Глас народен» , основан
на десни, консервативни
и патриотични ценности.

Êóëòóðà:

- Приемане на национална стратегия за развитие на
културата;
- Увеличаване на бюджетното финансиране на
културата до 1% от БВП.

ÑÈËÍÀ ÄÚÐÆÀÂÀ
-Осигуряване на безÈíôðàñòðóêòóðà
ÇÀ ÌÎÄÅÐÍÀ È ×ÅÑÒÍÀ длъжности и свързаните с
платни учебници за всички è
тях лица;
òðàíñïîðòíà
ÏÓÁËÈ×ÍÀ ÑÐÅÄÀ
Âúòðåøåí ðåä è ученици от 1 до 12 клас; ïîëèòèêà:
- Ефективно налагане на
ñèãóðíîñò:
- Изграждане на магисÑúäåáíà ðåôîðìà
è áîðáà ñ
êîðóïöèÿòà:

- Бързина на съдебните
производства;
- Разработване на нова
модерна наказателна политика;
- Ефективно въвеждане
на електронно правосъдие;
- Приемане на антикорупционен закон;
- Пълна проверка на
имуществото на лицата,
заемащи висши публични

- Решителни мерки за
контрол на мигрантския
поток и защита на външните граници;
- Адекватни мерки за
справяне с битовата престъпност;
- Увеличаване на полицейското присъствие в
малките населени места;

Îáðàçîâàíèå:

- Увеличаване средствата за образование за достигане на поне 4,5% от БВП;

глоби на родители, които
не осигуряват присъствието на децата си в училище;

Çäðàâåîïàçâàíå:

- Изграждане на нови
или реконструиране на
всички 198 филиала на
центровете за Спешна медицинска помощ;
- Закупуване на 400 нови
оборудвани санитарни автомобила;
- Продължаване на мерките за ежегодно увеличение на възнаграждени-

Âäúõíîâÿâàùà íàãðàäà
çà Àíäîí Èâàíîâ
В дните когато най-голямото общинско училище СУ"П.Кр.Яворов" Стралджа се
подготвя за отбелязване на поредния патронен празник дойде новината за успеха
на десетокласника Андон Иванов. Будното и талантливо момче, участник в конкурса на БНТ и МОН "Вдъхновители на новото време", е отличен със специалната
награда. На 28 февруари в зала "Джон Атанасов" София по време на церемонията
по награждаването на най-добре представилите се участници в написването на есе
стана ясно, че от 100 участника в конкурса само трима са получили възможността за
заснемане на филм върху техните есета . И един от тях е нашето момче. Андон ще
има възможност да напише своя сценарий до 14-18 юни, а през юли ще замине за
Варна където е предвидено в шест дни да протече заснемането на филма на младия
стралджански сценарист. Браво , Дончо!
Продължение от миналия брой
Наталия Симеонова се
пребори със съдбите на
множество хора. Борбата
с участта е трудна, но не е
непреодолима. Трябва да
притежаваш силна воля,
за да я сломиш. Какво е
съдбата? Това е отсъден човешки живот. Няма човек,
който да не си е задавал
поне веднъж въпроса:“Кой
определя съдбата?“ Повечето дават отговор, че тя е
неотменима и не може да
се бориш срещу нея. Ако
си безсилен пред съдбата,
къде е опората и надеждата? Отговорът на римския
философ Луций Аней Сенека се крие във вътрешната
свобода, противопоставена
на външната зависимост.
Който достигне вътрешна
свобода, той не се страхува
от превратностите на съдбата. Чертите на характера
на такъв човек са милосърдие, благожелателност и
незлобливост. Всеки може
да промени съдбата си, ако
поиска.
Наталия Симеонова е
човек, който ми показа, че
съдбата се кове от самите
нас. Тя ми разкри още една
истина: „През какво да
преминем избира съдбата,
но как да преминем, избираме ние“.
Ние решаваме какво
ще се случи в живота ни.
„Само сърцето е това, кое-

то ни движи и определя
ходовете на съдбата ни“
– Исабел Алиенде.
Телевизионната водеща
пребори с голяма сила
лошото в този свят. Когато
застанех пред телевизора
й се възхищавах. Винаги
събуждаше у мен едно силно чувство на състрадание

полезен на другите.
Другата личност, която
ме впечатли наскоро, е
едно бедно момче. Това е
първокласникът Димитър
Еленков. Той е едно много
добро, скромно, честно и
ученолюбиво дете. Учи в
стралджанското училище
СУ“П.Яворов“. Животът

трали и високоскоростни
пътища;
- Реформа в БДЖ;
- Ремонт и модернизация
на спирки и гари, видеонаблюдение и мерки за
сигурност;
- Нов Закон за движението по пътищата.

Àäìèíèñòðàöèÿ:

- Работещо електронно
правителство;
- Стриктни правила и
срокове за работа на администрацията.

Íàñúð÷àâàíå íà
ìàëêèÿ è ñðåäåí
áèçíåñ:

крацията и административната тежест върху бизнеса;
- Приемане на модерен
икономически обоснован
модел за определяне на
минималната работна заплата;
- Поетапно намаляване
на ДДС до достигане на
18% ставка;
- Вдигане прага на регистрация по ДДС от 50
000 на 200 000лв.

Äåìîãðàôñêà è
ñîöèàëíà ïîëèòèêà:

-Обвързване на социалните помощи с полагане на
обществено полезен труд;
- Решителни мерки за
спиране източването на
НОИ през инвалидните
пенсии.

Çåìåäåëèå:

- Намаляване на бюро-

- Приемане Кодекс на
земята;

поне малко. Когато го видя
усмихнат, сърцето ми се
изпълва с едно приятно
чувство. Към това дете се
чувствам по-привързан.
Може би е заради името
, което носи. Моят дядо
също се казваше Димитър.
С него бяхме много близки,
но за жалост почина преди
пет години.
Митко е по-различен
от другите. Ние знаем, че
повечето хора се страхуват
от различното. Именно
това е причината съучениците му да се държат
по-дистанцирано от него.
Те не осъзнават, че по този
начин сърцето на момчето
се разкъсва от мъка, защото
се различава от другите и

се много артистично и без
притеснение изпя песента „Позаспа ли, Ягодо“.
Дори в края на песента
удря калпачето си в земята. Безапелационното му
представяне го поставя на
челно място в класирането,
за което получава статуетка, корона, грамота, медал
и плюшена играчка. Така
Никола се окичва с титлата
„Мини мистър 2014“.
Година по-късно участва
в 11-то издание на Конкурса за даровити деца
на ОДК Ямбол „Звезди
в пелени“. Той се справя
отлично и отвя конкуренцията. Изпълнението на
песента „Хорце“, както и
рецитацията на стихотво-

„Âäúõíîâèòåëè íà íîâîòî âðåìå“
към хората, подвластни на
съдбата. Наталия Симеонова се превърна в малка блещукаща светлинка
за всички хора с тежък
живот. За много кратко
време промени живота на
стотици хора. Показа им,
че отчаянието не решава
проблемите. Превърна ги в
по-уверени хора. Върна им
надеждата, за да продължат
да живеят.
Доброто се рее из въздуха. То е като прашинка
,която чака да бъде уловена. Ние сме способни да
го създаваме. Има много
хора, които познават телевизионната водеща и
делото й, но малка част от
тях следват нейния пример.
Човечеството трябва да се
обедини, за да помагаме
на всички страдащи хора.
Длъжни сме да изпълним
мисията си на хуманисти. Това, което обединява
дядо Добри , отец Иван и
Наталия Симеонова е да си

го сграбчва от рано. Той
му носи само мъка и страдание. Поставя детството,
мечтите и целите му в
сянка. Моята майка работи в същото училище. Тя
преподава на трети клас.
С Митко са много близки.
Споделя с нея всичко, което го вълнува. Оставаше
малко до Коледа. Един ден
го попита с какво ще бъде
зарадван от дядо Коледа.
Детето даде своя отговор.
Твърдо заяви, че няма да
получи нищо. Майка ми
беше решена, че ще зарадва малкия първокласник.
Купи му книжка за буквите.
Когато я получи, детето
се почувства щастливо,
защото поне един човек си
е спомнил за него в този
светъл празник.
Това е само част от неприятното. Митко ходи на
училище с окъсани дрехи
и обувки. Днес носи много
мои дрехи. Радвам се, че
можем да му помогнем

живее в по-мизерни условия. Не забравяйте, че
бедността също може да
бъде честна.
Митко ми дава сили да
се боря за по-добър живот
за всички деца в такова положение. Няма да позволя
животът да се подиграва с
мечтите и целите на деца
като него.
Всички знаем, че децата
са най-добрите учители и
вдъхновители. В града, в
който съм израснал, живеят две прекрасни деца.
Това са братята Станислав
и Никола Йорджеви. По-големият от тях е Станислав.
Той е на десет години, а
брат му – на седем. Те учат
в училището в Стралджа.
Никола и Станислав са
едни лъчезарни, добри,
умни, забавни и артистични деца.
Пре з 2004г. Никола
участва в шоуто на Илияна Блалийска „Мини мис
и мини мистър“. Представя

рението „Народен съм певец“, написано специално
за него, убеждава журито,
че е роден да побеждава.
Получава титлата „Мистър младо дарование“.Не
е достатъчно да продължавам да изброявам отличията на Никола. Едно
е ясно. Той е едно дете,
което притежава огромен
талант, който задължително трябва да развива.
Музикалният талант, който
притежава, го превръщат в
явление на музиката.
Станислав е запленен
по ловджийството. Найголямата му мечта е да
стане велик пожарникар
като баща си. Той е едно
изключително амбициозно момче. В него виждам
нещо различно, специално.
Станислав, със своята найголяма мечта, се нарежда в
съкровищницата на мечтите. Името, с което сигурно
се гордее, е изпълнено
със символичен смисъл.

- Активна политика за
опазване природните дадености на България.

Íàöèîíàëíà
ñèãóðíîñò:

- Засилване на сътрудничеството със съюзниците
от НАТО;
- Устойчиви и целенасочени политики за подобряване на социалния статус
на военнослужещите;
- Постепенно увеличаване бюджета на отбраната
до 2 % от БВП;

Âúíøíà ïîëèòèêà:

- Противопоставяне на
всякакви опити за намеса
на чужди държави във вътрешните работи на страната;
Купуването и продаването на гласове е престъпление
В превод означава славен.
Кое го прави „славен“?
Много лесно мога да отговоря. Днес много рядко
можеш да срещнеш дете,
притежаващо способността да мечтае. Станислав
отстоява мечтата си с чест,
готов е да се бори, за да я
осъществи. Хубавото е, че
мечтите ще му помогнат
да се превърне в един
истински, уверен, независим и щастлив човек. Аз
вярвам в Стаси. Сигурен
съм, че неговата мечта ще
се превърне в реалност,
защото в очите му се вижда неугасимия пламък на
вярата, че ще успее.
Братята са с ясно изразени цели за в бъдеще. За мен
означават много. Заемат
важно място в моя живот.
Те ми доказаха следното:
„Човек е голям колкото са
мечтите му“
Децата са бъдещето на
България. След време ще
превърнат страната ни в
по-добро място за живеене.
Те ще ни накарад да се
гордеем, че сме българи.
България е жива и тупти
във всяко едно човешко
сърце.
В есето си описах едни
достойни, борбени, необикновени и невероятни
хора. За мен те са истински
символи на вдъхновението.
В тях виждам светлината
на моя живот. Възвърнаха
ми вярата и надеждата в
човечеството. Всеки един
от тях прави съществуването ми по-значимо. Това,
което ми показаха всички
те е , че единственото
спасение за реализирането
на целите и мечтите ни е в
борбата. Тези личности ще
останат в съзнанието ми
за цял живот. Прекланям
се пред всички мои вдъхновители.
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Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

ÑÒÀÒÓÒ

ÍÀ
ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÈß ÑÚÁÎÐ ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
„ÌÀÐÀØ ÏÅÅ 2017” - 21 ÌÀÉ 2017 Ã.

Организатори на ТСНТ „Мараш пее 2017” са Община Стралджа и
НЧ „Стралджа 2016” – гр. Стралджа. Целите на събора са:
• съхраняване българското народно творчество в неговото многообразие, богатство и колорит;
• стимулиране интереса и любовта към българските национални и местни фолклорни традиции;
• осъществяване приемственост между поколенията.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÑÚÁÎÐÀ:

20 май
20.00 ч. – Официално откриване - площад „Демокрация” в централната част на града
21 май
10.00 ч. – Начало на конкурсната програма - площад „Демокрация” в централната
част на града

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ :

В Събора на народно творчество „Мараш пее 2017” могат да участват любителски и професионални танцови колективи разпределени в три възрастови
групи:
Първа група – до 14 г.
Втора група – от 14г. до 25 г.
Трета група – над 25 г.
Конкурсната програма включва:
Раздел І-ви – любителски танцови колективи
• Любителски танцови колективи за автентичен фолклор - с времетраене на програмата до 10 мин.
• Любителски танцови колективи за обработен фолклор – блок – програма от
сценично разработени танци с времетраене до 15 мин.
Раздел ІІ-ри – професионални танцови колективи
• Професионални ансамбли – с компактна музикално - танцова программа - времетраене до 20мин.
Организаторите си запазват правото за промени в реда на програмата.

ÇÀßÂÊÈ:

Заявките за участие в Събора, придружени с програмите на танцовите колективи се приемат до 10.05.2017 г. След тази дата се преустановява записването
за участие.
В деня на Събора не се приемат заявки за участие.
Заявките да се изпращат на адрес:
8680 - гр. Стралджа
бул. „Хемус” 12
За ТСНТ „Мараш пее - 2017”

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

ÑÒÀÒÓÒ

íà Äåñåòè êîíêóðñ – íàäïÿâàíå „Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà
Ñòîÿíîâà” 20 ìàé 2017 ã. ãð. Ñòðàëäæà

Конкурсът - надпяване се организира от Община Стралджа и НЧ „Стралджа
– 2016” – гр. Стралджа. Целите на конкурса са:
• отдаването на заслужена почит и признателност към голямата народна певица
Вълкана Стоянова / родена в с. Люлин, Община Стралджа/, съхраняване и популяризиране уникалното й песенно наследство;
• предоставяне възможност за изява на изпълнители от цялата страна, откриване
и стимулиране на млади дарования в областта на певческото изкуство.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

Ден: 20 май 2017 г.
Час: 10.00 часа – Откриване и прослушване на участниците
Място на провеждане: Пенсионерски клуб гр. Стралджа
Час: 20.00 часа
Място на провеждане: Открита сцена на площад «Демокрация»
Гала- концерт с участието на носителите на Голямата награда и лауреатите на
Х Конкурс - надпяване

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

Конкурсът – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” се провежда периодично. В неговото „ДЕСЕТО” поредно издание могат да участват индивидуални
изпълнители и фолклорни групи , които изпълняват народни песни от репертоара
на певицата, разпределени в следните раздели и възрастови групи:
Раздел „А” – „Любители”
Първа възрастова група – до 7 г.
Втора възрастова група – от 7 до 14 г.
Трета възрастова група – от 14 до 18 г.
Четвърта възрастова група – над 18 години
Раздел „Б” – „Професионалисти”, представители на НМУ и ВУ
Първа възрастова група – от 14 до 18 г.
Втора възрастова група – над 18г.
Раздел „В” – фолклорни групи
Първа възрастова група – от 7 до 14 г.
Втора възрастова група – от 14 до 18 г.
Трета възрастова група – над 18г.
Всички участници в рамките на 6 минути трябва да изпълнят две песни – бавна
и хороводна, едната от тях задължително от репертоара на Вълкана Стоянова. С
оглед целите на конкурса за предпочитане е и двете песни да са от репертоара на
певицата. Изпълненията могат да бъдат без и със съпровод /от 1 до 4 инструмента/.

ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÇÀ ÎÖÅÍÊÀ

Всички
танцови колективи получават Грамота за участие.
Журито на Събора, състоящо се от специалисти - хореографи, музиковеди,
етнолози, ще присъди следните награди :
• Награда на Кмета на Община Стралджа – г-н Атанас Киров ;
• Специалната награда;
• Първа, Втора и Трета в различните възрастови групи.
Награден фонд – 2 000 лв.
Пътните и дневните са за сметка на институциите, които представят колективите
и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761/64-67; 64-68
факс: 64-04

• Като основен критерий за оценяване ще е максималното доближаване до
оригиналността на песните.
• Отлично владеене стила на В. Стоянова.
3. По преценка на журито то може да поиска от изпълнителя трета песен акапелно.
4. Костюм, артистично и сценично присъствие
5. Журито има право да прекъсва изпълнението при нeспазване на регламента
или клаузи на Статута.
6. Журито оценява и награждава най-добре представилите се.
7. Класирането на журито не подлежи на обжалване.
8. Организаторите на конкурса не носят отговорност за решението на журито.
Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения образец. Срокът
за подаването им е 12 май. След тази дата се преустановява
записването за
Конкурса .
Заявките се изпращат на адрес:
8680 - гр. Стралджа, бул. „Хемус” 12, Отдел „ХД”
Всички разходи, са за сметка на участниците или на институциите, които
представят.

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО „МАРАШ ПЕЕ-2017”
ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
„МАРАШ ПЕЕ 2017” - 21 МАЙ 2017 Г.

Жури от специалисти музиковеди, етнолози, фолклористи и др., прослушва
и оценява изпълнителите . Те ще бъдат класирани по раздели и възрастови
групи . Решението на журито е окончателно.

Регистрацията на участниците и запознаването на ръководителите с реда за
явяване се извършва веднага след пристигането на Събора.

ÍÀÃÐÀÄÈ:

Ç À ß Â Ê À

Ç À

Ó × À Ñ Ò È Å

Наименование на колектива ...................................................................................
към: …………………………………………………...................................................
/ институция която представлява /
Област: ………………………..
Община: …………………………..
гр. / с. ……………...…… ул. …………………….№ …….. тел. № ……………………
Худ. ръководител: ……………………………………… ЕГН………………..………….
/трите имена/
Брой на участниците :…………………
На какъв носител е музикалния съпровод : ……………………………………………
Най - млад участник …………………………………………………. години - .…......
Най-възрастен участник ……………..……………………………….. години - ……..
Колективът ще се представи в подраздел:
- за автентичен фолклор
–
–
- за обработен фолклор
- професионален ансамбъл –
Възрастова група на участниците:
Първа – до 14 г.
Втора – от 14 до 25 г. Трета – над 25 г.
Сборен
Репертоар на танцовия колектив
1. ………………………………………………..................................
2. ………………………………………………..................................
Общо времетраене на изявата ………… ........................................
РЪКОВОДИТЕЛ : …………………………………

/подпис/ …………..

Непопълнилите акуратно Заявката не се допускат до участие.

ÆÓÐÈ È ÊËÀÑÈÐÀÍÅ
ÍÀÃÐÀÄÈ

Журито ще присъди:
• Първа, Втора, Трета и поощрителна награда в разделите и възрастовите групи.
• Голямата награда на Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова ”.
• Всички участници получават Грамота за участие.
Награден фонд – 1500 лв.
Носители на голямата награда от предишни конкурси „С песните на Вълкана
Стоянова” не участват в класирането.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761 / 64 – 67, 64 – 68,
факс : 64-04 GSM: 08852220006
Организационен екип

Ç À ß Â Ê À

за участие в Десети Конкурс-надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”
20 май 2017 г. - гр. Стралджа
От………………………………………………………………………………………
/трите имена на участника/групата - навършени години/
Представител на …………………………………………………………………..
/наименованието на институцията, ако има такава/
Адрес: гр./с./…………………………… ул………..……………………………
бл….….вх……... ап….….., телефон:………………………
/адресът на участника или институцията, която представя/
Кандидатът ще се яви в:
Раздел А – “Любители”
–
Раздел Б – “Професионалисти” –
Раздел В – “Фолклорни групи” –
Репертоар:
1…………………………………………….
2……………………………………………..
Желая да ми бъде осигурен съпровод:
Да –
Не Декларирам, че съм съгласен с условията на конкурса.
Дата: ……………2017г.

Заявител:……………………………
/подпис/

21 март 2017 г.

ÈÇÁÎÐÈ' 2017
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Îò ÐÈÊ ßìáîë ñúîáùàâàò

В изпълнение
на задълженията си
по чл.234
от Изборния кодекс,
Районна
избирателна комисия

– Ямбол осведомява избирателите с увредено зрение или
със затруднения в придвижването за мерките, позволяващи
им да гласуват в изборния ден, при произвеждане изборите
за народни представители на 26 март 2017г., а именно:
1.Избирателите с увредено зрение или със затруднения
в придвижването могат да правят заявки за оказване на
помощ и транспортиране до избрана от тях секция за
гласуване на следните телефони:
За община Стралджа:
В изборния ден на 26.03.2017г. от 07.00 до 18.00 часа
04761 53 83
2.Секции на първи етаж (партер) за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвиж-

ването са както следва:
За община Стралджа:
СИК № 312200001 – Ритуална зала, ул.„Хемус“ № 12
За община Тунджа:
Всички изборни помещения се намират на първи етаж
и са подходящи за гласуване на избиратели с увредено
зрение или със затруднения в придвижването
3.Съгласно чл.235, ал.3 от ИК и Решение №4302-НС
от 13.02.2017г. на ЦИК, избирател с увредено зрение или
със затруднения в предвижването, ще може да гласува и
в избрана от него подходяща секция, след като попълни
декларация – Приложение 17 от изборните книжа, че не
е гласувал и няма да гласува на друго място.

