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×åñòèò ïðàçíèê!

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, ДЕЯТЕЛИ НА КУЛТУРАТА,
РАДЕТЕЛИ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ,
ДРАГИ УЧЕНИЦИ, СКЪПИ
СЪГРАЖДАНИ,
За всеки българин гледката на 24
май с едно дете, което декламира
Вазовото „Аз съм българче” предизвиква гордост, умиление и радост.
Защото това стихотворение, на тази
дата звучи много силно, то докосва
най-чувствителните струни в нашите
души. И така ще бъде винаги!
Денят на българската просвета и
култура и на славянската писменост
ни събира, за да направим поклон
към братята Кирил и Методий и тяхното дело. Запяваме „Върви народе
възродени…” със съзнанието, че 24
май е записан със златни букви в
нашия календар. Благоговеем пред
азбуката, която ни идентифицира
пред света, прави ни най-богати в
Европа, поддържа нашата национална същност, предизвиква ни да пазим
родното „а,бе” , да търсим онези
автори, които най-богато, щедро и
с наслада умеят да ни пленяват със
своите произведения.
Да, днес всички казват, че живеем
във време на духовна и материална
криза. Но никой не може да ни
попречи да съхраним генетичната
си страст към знания и духовност.
За това винаги има към кого да се
обърнем. Нашите родолюбиви учители- всеотдайни и умни, нашите
читалищни деятели – съхранители на
фолклора , пазители на традициите,
нашите творци, културни дейци ,
които винаги могат да дадат отговор
на въпросите ни – това са хората,
които превръщат делниците ни в
празници на духовността, това са
ИЗГОДНА ОФЕРТА!

хората, които поддържат знанието,
ратуват за българщината, това са хората, на които днес поднасяме цвете
и правим поклон.
24 май е празник, но и ден, в
който сме длъжни да си направим
проверка доколко и как съхраняваме
духовното си богатство и дали сме
достойни за наследеното от нашите
първоучители. Затова днес е редно
да си пожелаем няколко важни неща:
- да останем верни следовници на
Кирил и Методий и техните ученици,
- да не се замайваме от излишно
чуждопоклонничество,
- да се наслаждаваме на нашето
българско красноречие,
- да пишем и говорим правилно
нашия богат и красив език,
- да пазим добродетелите си,
- да не се отричаме от духовните
си ценности наследени от дедите.
И да вървим напред със самочувствието, което заслужаваме! Ако
има изпитания, да ги преодоляваме
смело, ако допускаме грешки, да се
борим за преодоляването им, ако
сме направили пропуски, да опитаме
да ги наваксаме. И да се съхраним
като българи, като народ, който има
своята 1300- годишна богата и славна
история!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, НА ВАС,
УЧИТЕЛИ И КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СКЪПИ
УЧЕНИЦИ,
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, СЪГРАЖДАНИ!
ДА ПРЕБЪДЕ БЪЛГАРСКИЯ

„Ìàðàø ïåå”
Ñòðàëäæà 2013

НАРОД И СЛОВОТО НИ КИРИЛО-МЕТОДИЕВО!
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА

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

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

"ÌÅËÈ
"
ÌÅË
ËÈ ÑÒ”
ÑÒ
Ò” ÅÎÎÄ
Ä Ñòðàëäæà
Ñòðàëäæà
Ул.”Хемус”
Ул
”Хемус” 2
ПРЕДЛАГА всеки ден
/ вкл. събота и неделя/
От 6,00 ч. до 20,00 ч.
- винаги топли закуски
- пици
- ръчен хляб
и други тестени изделия
Приема поръчки на клиента за пити, тестени десерти и др.
ТЕЛ. 0893836303

„ÊÀÁÀÊÎÂ” ÅÎÎÄ – ÑÒÐÀËÄÆÀ
Óë.”Ï.Êàáàêîâ” 2

ï ð î ä à â à:
- брикети – 9,00лв./30 кг
- въглища Донбас – 12лв./30 кг
- дърва- нарязани – 60лв.:кубик
- железария
- домашни потреби
- строителни материали

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

22 май 2013 г.
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Ñúâåòíèöè ñëåäÿò
èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòè

Íà ìàéñêîòî çàñåäàíèå íà ÎáÑ, êìåòúò Ìèòêî Àíäîíîâ ùå ïðåäñòàâè èíôîðìàöèÿ çà èçïúëíåíèå íà ïðîåêòèòå â îáùèíà Ñòðàëäæà
Информация за нивото на изпълнение на проектите в община
Стралджа ще внесе на майското
заседание на ОбС кметът на община
Стралджа Митко Андонов. 20-тата
сесия, която председателят Атанаска Кабакова насрочи за 22 май,
ще стане повод за представяне на
два нови проекти по Програмата за
трансгранично сътрудничество: „Използване на алтернативна енергия за

осигуряване на по-добри условия
за спорт и образование” с партньор
„Областна дирекция за младежта и
спорта”, гр. Одрин и „С грижа за
бъдещето на Югоизточните Балкани
– по-добри условия за отглеждането
и образованието на нашите деца”
с партньор „Местна дирекция за
одринските деца”, гр.Одрин. Дневният ред предвижда обсъждане и
приемане на отчети за дейността и

изразходваните средства от лицензираните клубове , финансирани от
бюджета за 2012г., както и докладни
записки относно ликвидиране на
съсобственост на общината. Г-н
Андонов ще запознае съветниците
с кандидатстване на църковните
настоятелства в Тамарино, Войника
и Александрово с проект „Ремонт на
църква и подобряване на околното
пространство” по ПРСР.

Íèå âå÷å ñìå ãðàìîòíè!

Мило тържество събра в ОУ "Св.
Св. Кирил и Методий" -Стралджа
родители, учители и ученици.
Децата от първите класове с ръководители Грозданка Атанасова
и Росица Николова с песни и
стихотворения, с участие в драматизация на приказки казаха пред
всички "Ние вече сме грамотни!"
и заслужиха аплодисменти и похвали. С видимо старание и много
радост малките показаха, че могат
да четат и пишат, с мъничко тъга
се разделиха с любимия Буквар, за
да посрещнат новия си приятел за
втори клас - Читанката. Директорът
Дора Найденова сърдечно поздрави
учениците, пожелавайки им да са
здрави, все така отговорни към
учението и да продължават напред.

Çà ßâîðîâ - ñ âäúõíîâåíèå

25 зрелостници от СОУ ”П. Яворов” Стралджа сутринта се явиха в
училище, за зрелостния изпит по български език и литература. Само двама
от випуска не са допуснати до тази
проверка на знанията. С настроение
за успешно представяне момичетата
и момчетата заеха местата си в определените стаи, изслушаха указанията
на квесторите и пожеланията за спра-

вяне с въпросите. Ръководството на
училището за пореден път осигури
перфектна организация за провеждане
на изпита. В осем часа в стаята на
директора Валентина Маринова, пред
квестори, представители на медиите
и родители стана ясен и варианта
по който ще работят зрелостниците.
Минути по-късно те вече се съсредоточиха върху въпросите. Темата по

„Заточеници” на Яворов не изненада
особено зрелостниците. Като възпитаници на училище, чийто патрон е
гениалния български поет, те потвърдиха, че знаят твърде много за живота
и творчеството му и със сигурност ще
се справят с това изпитание.
В 10 ч. без проблеми стартира и
външното оценяване при 7-класниците, които за СОУ ”П. Яворов” са 59.

ÑÎÓ”Ï.ßÂÎÐÎÂ” – ÑÒÐÀËÄÆÀ Ñ ÍÎÂÈ ÍÀÃÐÀÄÈ

Ученичката от 9 клас на СОУ
”П. Яворов” Стралджа Симона
Георгиева, се класира на първо
място в своята възрастова група/912клас/ в Националния ученически
конкурс на Общински детски
комплекс –Ловеч за мултимедиен
продукт, който е част от Националния календар за извънучилищни
дейности на МОМТ за учебната
2012-2013г. Конкурсът на тема
„Върви народе възродени” беше
истинско предизвикателство за
участниците – представители на
училища от Плевен, София, Ст.
Загора, Варна, Сливен, Търговище,
Пловдив, Русе, Габрово, Бургас,
Хасково, Ловеч и др. Между получените 80 Power Point презентации
от училищата тази на Симона се
оказва една от най-високо оценените, което е гордост за СОУ ”П.
Яворов”. Директорът Валентина
Маринова лично поздрави ученичката за постигнатия успех с
пожелание тази упоритост в преследване на целите да продължава
и Симона да носи нови награди за
училището.

„Ëè÷åí àñèñòåíò” ùå
ïîìàãà
äî ÿíóàðè 2014
Поредното удължаване срока на проекта „Подкрепа за достоен живот”,

Схема „Алтернативи” , ще осигури спокойствие и сигурност в дните на 18
потребители от община Стралджа до януари 2014г. Със заповед на Договарящият орган, предоставянето на услугата ще продължи до 15.01.2014г.
Вече е в ход подготовката на допълнителните споразумения, които, уточняват срока по изпълнение на проекта и считано от 1 юни 2013г. въвеждане
промяна в часовата ставка от 2,40 лв. на 3,00 лв.
Община Стралджа е партньор на Агенцията за социално подпомагане,
която е водеща организация по проекта „Подкрепа за достоен живот”,
финансиран по схема за безвъзмездно финансиране на ОП”Развитие на
човешките ресурси” със средства от Европейския социален фонд. Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” е част от последователната и активна политика на общината за подпомагане живота на хора в
неравностойно социално положение.
В изпълнение на този проект община Стралджа осигурява грижи в
семейна среда на 18 потребители от 18 лични асистенти.

Îùå
ìàéñêè ïðàçíèöè
Поредицата от празници в община Стралджа ще има своето продължение.

На 22 май от 10ч. на стадиона в Стралджа ще се проведе поредната миниспартакиада в която ще вземат участие ученици от 4-те училища на общината
– СОУ”П.Яворов”, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа, ОУ ”Св. Св. Кирил
и Методий” Зимница и ОУ”Христо Ботев „ Войника.
На 24 май, Денят на славянската писменост и българската култура и просвета,
от 10 ч. на откритата сцена на площада в Стралджа кмета на общината ще приветства представителите на просветата и културата с празника, ще последва един
богат концерт с участието на децата от училищата и съставите на читалището.
На 24 май от 16 ч. в Люлин предстои тържествено откриване паметник
на народната певица Вълкана Стоянова. Очакват се гости от близо и далеч, с
програма ще се включи НАНПТ”Филип Кутев”.
На 25 май градът ще изпрати випуск 2013 на СОУ”П.Яворов” на своя
абитуриентски бал.
На 31 май по повод Деня на детето в Стралджа предстои празникът на
най-малките жители на общината.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.1.02
„Нови възможности”
Проект „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство – Община Стралджа”
ДБФП № BG051PO001-5.1.02-0010-C0001

Ñîöèàëíî ïðåäïðèÿòèå çà îçåëåíÿâàíå è áëàãîóñòðîéñòâî - îáùèíà Ñòðàëäæà

Íîâ ïúò çà ðàçâèòèå
íà öâåòîïðîèçâîäñòâî
Èíòåðâþ ñ èíæ. Ñòåôàí Ãàøåâ, óïðàâèòåë
íà ïðåäïðèÿòèåòî

- Г-н Гашев, вече осем месеца
предприятието се развива благодарение на проект на Община
Стралджа, с какви резултати
свързвате този период?
- Най-важното ,според мен,
е че общината с този проект
създаде реални възможности за
възраждането на една традиция
в отглеждането на парникови
цветя. Ако се върнем назад в
годините ще видим, че Стралджа
не само има отношение, тук
винаги са поддържани условия
за цветарство , винаги е имало
хора, които могат да развиват
това производство. Новосъздаденото социално предприятие за
озеленяване и благоустройство
създаде възможност за модернизиране, преобразуване и коренна
промяна на местното цветарство.
- Какво имате предвид?

- Това, че проектът осигури
условия за въвеждане на добри
съвременни условия за отглеждане
на парникови цветя, привлечени на
работа са хора, които разбират от
тази дейност и са мотивирани да
работят, стъпвайки върху традициите увеличихме и разнообразихме
отглежданите растения. Грижим се
много успешно за няколко вида
българска роза, заложили сме и
на такива дървесни видове като
кестен/в момента разполагаме с
45 бр/, успяваме да се справим с
отглеждане на върба, липа и др.
Ако това са традиционни за района видове, то обръщаме поглед и
към нови , модерни , атрактивни
видове като пауловния- томентоса
, гинко билоба, годжи бери. Да, те
изискват много повече внимание,
грижи, но справяме се! Създадени
са първите кълнове, ако имаме
добра финансова възможност не
е далеч времето когато Стралджа

ще може да предложи такова производство.
- Явно, имате доверие на колектива с който работите?
- Да, смея да твърдя, че хората
имат необходимите компетенции
да се справят със задачите, които
ни поставя времето. Първите
месеци бяха трудни, имахме много предварителна работа, но сега
вече нещата са много променени.
С огромно старание създадохме
над 9 хил.бр. кукорчета, които
вече красят цветните градини
на Стралджа и общината, своите
грижовни стопани намериха 60
бр. канадски дъб, 10 бр. липи. Не
споменавам множеството мушкато, върбинка, ружа, тагетис, туя,
кана, петунии които също тръгнаха
от нашите парници към градините.
Ето, това е плодът на нашия труд!
През ръцете ни са минали над 15
хил.бр. цветни разсади. Можем
да обогатим градските градини с

агератум, можем да предоставим
на общината и кметствата прекрасния саксиен вид амарилис или
както го наричат „рицарска звезда”
и какво ли още не! Всичко е въпрос на отношение, на желание и
възможности, нали?
- Има ли за какво да мечтаете?
- Разбира се! Вече знаем какво
ни е необходимо. Подготвили сме
терен за разсадник на дръвчета,
надяваме се да получим средства
за осигуряване на помпа за напояване.Очакваме финансиране и за
доизграждане на другата оранжерия и довършване на административната сграда. Що се отнася до
цветопроизводството имаме идея
да създадем картотека на отглежданите цветя и така да „пишем
историята” на всеки от видовете.
Бих искал да поднеса своята благодарност на екипа, който ръководи
изпълнението на проекта както и

лично на кмета г-н Андонов ,
който много сериозно подкрепя
нашата работа, интересува се от
развитието на предприятието и
дава ход на добрите идеи.
- Какви са отзивите за работата на предприятието?
- Времето през което работим
е достатъчно, за да научат хората
за нас и да оценят труда ни. Доволен съм, че кметовете сами ни
търсят, заявяват исканията си за
саксийни и градински цветя, радват се когато им предлагаме нещо
различно и интересно. Всичко
това ни дава основание да вярваме, че след края на проекта през
юни, можем да се надяваме, че
общината ще запази дейността, а
цветопроизводството ще допълни
визитката на Стралджа.
Интервюто взе:
Надя Жечева

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.
Община Стралджа носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и
при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския
съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Община Стралджа

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Национална Стратегическа Референтна рамка

ПОЛЕЗНО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Културата Сафлор спада към
рода Картамус, наброяваща 11
вида, от които само един – Сафлор, е известен като културно
растение. Естественият му ареал
обхваща Южна Европа, Северна
Африка, Мала Азия, Ирак, Иран,
Задкавказието, Авганистан и Северна Индия. В България по сухите и каменливи места из цялата
страна се срещат диворастящ с
жълт и червен цвят.
Сафлорът, /наричан някъде
шафраника/, се е отглеждал от
дълбока древност в Египет и
Индия заради сухите цветове,
от които се е добивало багрилно вещество „картамин”. Освен
на народите в междуречието на
Тигър и Ефрат и Азиатските
степи, като културно растение е
било познато на древните гърци
и римляните. В Източните републики на Руската федерация
имат поговорка за сафлора „Нито
пасе, нито яде, а пази!” Тъй като
листата на върха завършват с
бодли и когато животните влизат
в нивата да го пасат, ги боде и
те се отказват. По този повод и
сега се практикува нивите / освен
сафлора /да се „ограждат” с по
една редосеялка от него като щит
срещу животните / овце, крави,
кози, коне, магарета/.
Сафлорът е маслодайно растение, което се отглежда в засушливите райони в страните

ÑÀÔËÎÐ

Åäíà ïîðåäèöà íà
ïðîô. ä-ð Áîæèí ÃÐÀÌÀÒÈÊÎÂ
на умерения климат, където замества слънчогледа.семената му
съдържат от 25 до 37 % мазнини,
които се извличат
за храна на хората,
за получаване на
маргарин, различни лакове и бои,
сапун, линолеум
и др., маслото от
културата е добре
балансирано с ненаситени /90%/ и
наситени /10%/
мастни киселини.
Сафлорът може да
се отнесе и към
медоносните и кулинарни култури,
както и към тези
за производство
на трайното жълто багрилно вещество картамин,
което е безвредно.
Спада към силно
сухоустойчивите и непретенциозни към почвени условия
култури. Сафлорът се отглежда
основно в редица страни на

Азиатския, Африкански и Южноамерикански континенти в
които площта му надминава 15

намери известно разпространение. Като силно сухоустойчиво
растение то трябва да замени

млн. декара.
В южните зони на Южна,
Югоизточна и Югозападна България тази култура може да

слънчогледа, от които на слабопродуктивни почви и липса
на влага се получава слаба
реколта.

Културата понася много
ранна сеитба през зимата /
февруари/ когато е възможно
да се влезе в нивите и може да
се сее. През 2004 г. в Карнобат
се получиха добиви от 170 до
330 кг/дка, а през 2005г. – от
200 до 350 кг/дка в зависимост от срока на сеитбата и
използваните норми на торене
с азот. Ето защо препоръчваме
сеитбата на сафлора да
се извърши през февруари до 15 март с посевна
норма 80-100 к.с./ кв.м и
торене с N 4-5 кг/дка а.в.
и задължително валиране
след сеитбата.
Прибирането на сафлора става пряко с комбайн с намалени обороти
на барабана / както при
слънчогледа/ при настъпване на пълна зрялост –
стъблата стават кафяви.
След прибирането му
почвата остана чиста от
плевели и обработката за
сеитбата на следващата
култура / пшеница или
ечемик/ не се отличава от
тази за кориандъра.
Сафлорът е и отличен
предшественик на зимните житни култури, защото се
прибира рано и оставя почвата
след себе си идеално чиста от
плевели.

22 май 2013 г.
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Èâàí Ëàñêèí ðúêîïëÿñêà íà
òåàòðàëöèòå è Êîëüî Ïåõëèâàíîâ

Театралният колектив при читалище „Просвета-1892” Стралджа воден
от талантливия актьор и режисьор
Кольо Пехливанов , се завърна от
Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира
„Велко Кънев” Тополовград с Наградата на Съюза
на българските артисти в
памет на Велко Кънев за
оригинална реализация
на спектакъл по български
текст. Тази престижна награда, която стралджанци
заслужиха с великолепното
представяне на „Вражалец” по Ст.Л.Костов, е
учредена миналата година
по предложение на Христо
Мутафчиев, председател
на Съюза на българските
артисти в памет на големия български актьор
Велко Кънев и това, че
СБА я присъжда на любителския
театрален колектив при читалище
„Просвета-1892” Стралджа, я прави
още по-значима. Много е важно и
това, че отличието е на целия колектив
за постигнатото високо ниво, което
дава доказателство за висока оценка
на всеки от актьорите, режисьора и

Ñòðàëäæà ñïå÷åëè Íàãðàäàòà íà ÑÁÀ â ïàìåò íà Âåëêî Êúíåâ - çà îðèãèíàëíà ðåàëèçàöèÿ íà ñïåêòàêúë ïî áúëãàðñêè òåêñò

целия екип, участвал в представянето.
След една много сериозна селекция
от кандидати за участие във фестивала,
актьорите от театралната работилница
„Мелпомена” Стралджа, се състезаваха
със 7 силни театрални групи от чужбина и още 10 от България. В почти
столетната си история стралджанския

самодеен театрален колектив за първи
път печели награда от Международен
театрален фестивал, което изцяло е
заслуга на артистите, счита г-н Пехливанов, на когото снощи организаторите
връчиха Плакетът, придружен с Диплом и картина. Според тях на този
авторитетен и дългогодишен форум

стралджанци успешно са доказали,
че могат да мерят ръст с най-добрите, актьорското превъплъщение на
всички участници в пиесата е изумително при все , че голяма част от
тях са дебютанти. Висока оценка за
представянето получават всички. Изваяните образи от Добрин Енев, Янко

Стоянов, Койчо Койчев, Валентина
Златева, Веселин Господинов, Жанет
Добрева, Галина Кавалджиева, Цветелина Тончева, Панайот Андонов,
Георги Александров, Димитър Стоянов, Атанаска Пенева са оригинални,
със съвременно звучене, успешно и
силно внушават своите послания, а
участието на жива музика с оркестър
„Стралджа” създава допълнително
очарование на спектакъла. Лично
председателят на журито Иван Ласкин
поздравил Кольо Пехливанов и всеки
от артистите за постижението без да
крие изненадата си от това което е
видял на сцената.
В салона между зрителите по време
на представлението в Тополовград ,
в подкрепа на стралджанската група,
бяха кмета на общината Митко Андонов, председателя на ОбС Атанаска
Кабакова, зам.кмета Мария Толева
заедно с група почитатели на театралното изкуство от Стралджа. „Горди
сме с нашите момичета и момчета,
които дадоха всичко от себе си и с
тази висока награда доказаха, че в
Стралджа освен майстори на танците
и песните, има и невероятни артисти!”, сподели г-н Андонов и добави,
че този спектакъл трябва да се гледа
от повече хора както в Стралджа, така
и в съседни общини и области.

В ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА МУЗЕИТЕ

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В ОУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – СТРАЛДЖА

Äîñòîéíñòâî,
òðàäèöèÿ, äóõîâíîñò Ñòðàëäæà ïîêàçâà îòëè÷èÿòà íà Âúëêàíà
Денят, в който ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” празнува патронния

си празник, се приема като ден за признателност към делото на Кирил и
Методий, но и като ден на учителя, ден на ученика, ден на училището. С
поклон пред олтара на науката и доказателства за стремежа на колектива и
учениците към усъвършенстване чрез слово, образование, наука и култура,
празникът започна с химна на България и „Върви народе възродени…”
След издигане на знамето децата, в ролята на водещи, рецитираха
стихове във възхвала на първоапостолите, представиха гостите Митко
Андонов, кмет на общината, Мария Толева, зам.- кмет, Валентина Маринова общински съветник и директор на СОУ ”П. Яворов”, представители
на читалището и библиотеката. Дора Найденова, директор на училището,
топло приветства гости, педагози, ученици и родители с празника, обърна
внимание на традициите в училището за провеждане на тези тържества,
които възпитават и впечатляват децата. Тя разказа за постиженията на училището в изпълнение на множество проекти. Само през тази учебна година
училището е обогатено с нова стая за занимания, отдих и игри, осигурено
е допълнително обучение на две групи от по 10 деца на 6 г., в различни
занимания се увличат други 4 гр. с 20 деца от начален и прогимназиален
етап, удостоверения за грамотност са получили и 25 възрастни неграмотни
лица, колективът работи със застрашени от отпадане ученици, много добро
развитие има в СИП по фолклор на етносите. Проект осигурява развитие на
учениците и техните интереси, заложби и желания. Училището разполага
с една модерна и добре оборудвана база и квалифициран екип от педагози.
„Духът е буден, ще пребъде просветата и нашият празник „Во веки
веков!” приключи словото си г-жа Найденова. Тя връчи грамоти на учениците от вторите класове за участие в проект по обучение в кариерно
ориентиране.
„ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа е училище с традиции, което
дава образование на стотици деца от нашия град. И в ден като днешния
трябва да благодарим на учителите, които се раздават максимално, за да ви
отворят пътя към знанието, учители, които умеят да събуждат желанието за
изява, разнообразяват с извънкласни форми обучението, в които сполучливо
се вписва фолклора , възстановяването на празници на различните етноси.
Радвам се на всеки от вашите успехи, вярвам, че това ще продължи и ще
подкрепям всяка добра инициатива!”, каза в поздравлението си г-н Андонов. Заедно с останалите гости той изгледа до края празничната програма
в която децата от групите по проект „Успех” рецитираха, пяха и танцуваха.
„Пролетно време има много красива кал!
Весели врани грачат по дърветата.
Магарета учтиво се ритат.
Пчелите внимателно и нежно жилят де кого срещнат.
Шипките ни късат дрехите и чорапите, но после се извиняват!”
Из творение на учениците от ІІ клас при ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” Стралджа

Ìóçåÿò ïðåäñòàâÿ è ìèíè-èçëîæáà íà ñòðàëäæàíñêè âàäåíè ïðåñòèëêè

Едни от най-високите отличия, които голямата и обичана народна певица
Вълкана Стоянова получава през годините при многобройните си сценични
изяви, вече са притежание на Стралджа
и са изложени в специален кът в Историческия музей. Европейската нощ
на музеите, инициатива, която за трета
поредна година подкрепя и стралджанския музей, беше повод за откриване
на сбирката и първите посетители вече
имаха възможност да ги разгледат.
Организаторите се бяха погрижили
споменът за Вълкана да прозвучи на
фона на едно великолепно изпълнение
на песента "Алтънлъ Стоян войвода"
от носителя на Голямата награда от
Конкурса-надпяване „С песните на
Вълкана Стоянова” Симо Петров и ка-

вала на Добри Матев.
Откривайки това
ново попълнение в
музея кмета на общината Митко Андонов
припомни огромния
принос на Вълкана
Стоянова за обогатяване и развитие на
фолклорното наследство на стралджанския край. Изрази
увереността си, че по
време на събора "Мараш пее", който тази
година се провежда в
града, повече хора ще влязат в музея и
ще могат да се запознаят и с миналото
на този богат на история район. По

инициатива на музея беше открита и
мини изложба на стралджански вадени престилки, чието разнообразие в
Стралджа е огромно.

ПОРЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА ДУХА

È òå÷å ðåêàòà îò íàãðàäè çà Ìàðàøêè

Поредна първа награда за сатирична проза спечели сатирикът, с който
Стралджа се гордее – Станислав Марашки. Този път отличието е от 11-тото
издание на литературния конкурс „Ний
всички сме деца на майката земя”,
организиран ежегодно от Столична об-

щина, Съюзът
на българските
писатели и Народно читалище
„Христо Смирненски -1946”,
София. Втора и
трета награда в
същия раздел не
бяха присъдени.
Церемонията по награждаването се състоя
на 15 май т.г.
в Общинския
културен дом „Красно село” в столицата. След като получи наградата
от академик Благовеста Касабова,
включваща грамота и книги, Марашки
сподели: „Преди да вляза в тази зала
ме попитаха какво ме е накарало да

участвам в този конкурс, на който
не се раздават космически суми за
награди. Честно казано, не можах
да отговоря. Сега, обаче, когато съм
сред всички тези хора тук, влюбени в
словото, вече имам отговора: тук съм,
защото се чувствам в един своеобразен
уютен дом, в който всичко – и стените,
и подът, и мебелите – са направени
от книги. Неговият уют, обаче, идва
от факта, че душите на хората в него
също са от книги!”. В отговор академик Благовеста Касабова сподели, че
следи отдавна творческото развитие
на Станислав Марашки и че няма
конкурс, в който той да е участвал
и да не е бил оценен подобаващо и
почетен с награда.
Тържеството на духа завърши с изпълнение на детски самодейни състави
към читалището.
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ÆÓÐÈÒÎ:
Председател – проф.д-р Елена Кутева, директор на НАНПТ „Филип Кутев”

Членове- академик Крум Георгиев, носител на световен Оскар за фолклор
- ст.научен сътрудник Николай Ников
- Тодор Тодоров, технически директор на НАНПТ”Ф.Кутев”
- Мара Загорчева – дългогодишен председател на читалище „Просвета-1892”
-Стралджа

Ðåâþ íà íàðîäíè íîñèè

Народното облекло, наред
с езика и песенното творчество, е специфично културно
явление с дълъг исторически живот. Носиите създават
зрителна представа за етническата специфика и етнографското многообразие на
народа. Оригиналните местни
народни костюми представляват уникални културноисторически паметници. И
са най-убедителното свидетелство за богата душевност,
високохудожествени заложби,
нестихващ стремеж към красота на българката
Йорданка Райкова от Читалище Тамарино представи женски костюм от 1932
г.- сукман- белкосник, чиито
поли са украсени с пулове,
фуста шантиклер, копринена
блуза, бродирана престилка,
бариш от зелен копринен
плат, елек от черно ситно
кадифе.

Чарда показа:- женски
костюм, който се състои от
риза, изработена от тънко
платно, рокля, елек от нашивано черно кадифе, два вида
престилки- вадена и горненска, копринен бариш, плетени
чорапи и терлици от шаяк.
- мъжки костюм- риза с
нашиван гивислик, потури с
гайтани около джобовете и
на крачолите, елек с черен
гайтан, пояс, интерия, навуща
и цървули.
Саранско впечатли публиката със своята дамска носия
– вълнен сукман, тъкан и нашиван ръчно, кенарена риза,
вадена престилка, двулицев
пояс, кафяв бариш
В Палаузово пазят женска
празнична но сия белокостик- сукмана е на поли с
пришивани белки, завършва

с бяла дантела, бялата риза е
с нашити нагръдник и ръкави,
препасана с вадена престилка
„трите гюла”. Сърменият сукман, който е на повече от 80
г., е на черна основа, нашиван
със сърма и коприна, ризата
около пазвата е с дантела,
престилката е бяла с цветя ,
именуват я „ кошницата”

Читалище Войника – Петя
Стоянова показа носия от 20те години на миналия век- елхян сукман с галони и попска
тел, дантела и много пулчета,
пазвата-бродирана с тифтик,
ризата- от домашно тъкано
бяло платно, престилката бродирана на кръстат бод.
Катя Минчева облече селска пола от килисан, украсена
долу с черно кадифе, ръчно
бродирана престилка, риза
с шевица, наметната с шал,
плетен на една кука.
Василка Цветанова се представи с носия от 30-те години
на 20 век.- летен сукман с
елек и фуста, престилка ръчно
нашита и обримчена.
Жечка Колева показа носия
от 50-те години на м.век –
синя плисирана рокля, престилка от сатен и ръчно бродирана блуза
Алексадрово – Радостина
Николаева излезе пред публиката с чукман белкосник,
тъкана престилка, бяла риза с
бродерии, шарен пояс. Ирина
Стоянова също показа чукман
белкосник с бели шарки, бяла
риза с бродерия на ръкавите,
шарена тъкана престилка и
тъкан шарен пояс.
Съборът, представен от
водещите Кольо Пехливанов,
гл.експерт „Култура” при общината и Виолета Андонов,
секретар на читалище „Просвета-1892”:

„Истина е , че точно в
народните танци е нашият
корен и нашата същност. Те са
преминали през вековете и са
се запазили до днес, благодарение любовта на народа към
танцовото изкуство.

Нашите народни танци са
част от живота и обредите на
нашите предци, те са връзката
на човека с природата. Казват,
че танцовият фолклор на един
народ е и мярка за неговия
духовен живот.”

ÃÎÑÒÈÒÅ ÍÀ
ÑÚÁÎÐÀ
И тази година кметът на
общината Митко Андонов
като домакин на фолклорния
празник „Мараш пее” посрещна множество гости, които
лично го поздравиха за организацията и поддържането
на традицията. С подаръци и
цветя, с поздравителни адреси пристигнаха в Стралджа
Георги Георгиев, кмет на община Тунджа, проф. Иван Върляков, изп.-директор на РАО
”Тракия”, Христо Христов,
кмет на община Болярово, Димитър Василев, директор на
ЦКБ Ямбол- основен спонсор
на събора, Добромир Желев,
директор на ЗПТ Стралджа.

Òåçè, êîèòî
ïîäïîìîãíàõà
ïðîâåæäàíåòî íà
„Ìàðàø ïåå” Ñòðàëäæà
2013
ЦКБ Стралджа
АВС инженеринг ЕООД
ЕТ Янакиев – М. Янакиев
Омакс ЕООД
ЕТ ”Спас” Сюлейман Джамбаз
Агротес ООД
Бургасцвет 90 Танев
ЕТ Тодор Тодоров
Инком ПВ ООД
ЗПТ Стралджа
Вени 97 ЕООД
ПНК „Съгласие” Стралджа
ППК ”Начало 93” Стралджа

Ðåäîâå îò
ïîçäðàâèòåëíèòå
àäðåñè:
Ñåðãåé Ñòàíèøåâ, ïðåäñåäàòåë íà ÏÅÑ,
ïðåäñåäàòåë íà ÍÑ íà ÁÑÏ:

„Това, което поддържа Стралджа с народния събор „Мараш
пее”, е един сериозен пример как да съхраняваме българщината.
Със своята дълголетна и древна история този народен празник е
доказателство за силата на нашия народ, който умее да съхранява
красотата и добротата, народ, който с провеждането на такива
фолклорни събори показва куража с песен и танц да върви напред,
доказва благородството да изразява чувствата си с мелодията на
кавал и със стъпките на ръченицата, гарантира невъзможността да
бъде прекършен от бурите на времето.
Общинското ръководство и кмета Митко Андонов съумяха през
последните години не само да поддържат провеждането на събора,
но и да го разнообразяват, обогатяват и развиват. Поклон за това!
Днес заслужено определяме „Мараш пее” като символ на родолюбие, извор на българщина, гаранция за здравината на корена ни.
Честит празник, г-н Андонов!
Честит празник, стралджанци!”

Õðèñòî Õðèñòîâ, êìåò íà îáùèíà Áîëÿðîâî:

„Съхраняването и обогатяването на българското фолклорно
наследство е нравствено послание, предавано от поколение на поколение. Защото е най-истинската мярка за съхраняване на гордия
български дух. „Мараш пее” е прекрасно доказателство за това!”

Ïåòúð Êúíåâ, âåðåí ïðèÿòåë íà Îáùèíà
Ñòðàëäæà:

„ Впечатляващо е , че община Стралджа упорито и вдъхновено
пази традицията за провеждането на този събор, който има наистина богата история, защото чрез него съхранява многообразието,
богатството и колорита на народното танцово изкуство и стимулира
интереса и любовта към българските фолклорни традиции. Уверен
съм, че чрез ревностното пазене на българщината, част от което е
и събора „Мараш пее”, община Стралджа ще гарантира бъдещето
си, затова пожелавам на Вас, г-н Андонов, на всички участници
успех в благородната мисия!”

Ïðîô. Èâàí Âúðëÿêîâ, èçï.- äèðåêòîð íà ÐÀÎ
”Òðàêèÿ”:

„В трудните времена, в които живеем, имаме нужда от такива
събития, които ни връщат към корените ни, към позабравените
ценности и вярата в доброто. Адмирации на организаторите и
изпълнителите, че по този великолепен начин успяват да съхранят
българската духовност, да дадат нов живот на традициите, да направят съпричастни и младите хора. На добър час!”

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ñèâêîâè ïî÷åòîõà
ðîäîíà÷àëíèêà è
ñå âåñåëèõà
От в.”Стандарт”
Прочутият Сивков род се
събра на пета поредна и много трогателна среща край морето във Варна. Те почетоха
основателя и родоначалника
Сиво Друмев, роден 1752г. в
Сливен и натрупал богатство
в Стралджа. Потомците на
рода доведоха и бебета си

на родовата среща, на която
имаше и сълзи, и много радост. Общото решение е да
предложат на ОбС Варна да
присъди посмъртно званието „почетен гражданин” на
опълченеца Георги Минков
Сивков на чието име има
улица в морската столица.
Навремето лично ген.Сто-

летов приел непълнолетния
тогава Георги, едва на 16 г.,
за четник и войник на Руската
освободителна армия.
По-известни личности от
рода в съвремието са съветника по юридическите въпроси на президента Георги
Първанов Цветан Сивков,
комисар Димитър Димитров,

доскорошен шеф на ОДП Варна, Атанас Сивков, офицер
от флота и др.
Според преданията връзка
с един от най-старите родове
в България – Сивкови, има
големия държавник и политически деец от далечното минало Димитър Петков, баща
на Петко и Никола Петкови.

В родословното дърво на
Сивкови има над 5 000 души,
като мъжете в него през онези
размирни години често посягали към оръжието. Сивкови
са приютявали Васил Левски
и Стефан Караджа, дали са
три жертви от Котел в четата
на Хаджи Димитър, загинали
геройски на по 20-22 г.

Íàåòè ëèöà è ñðåäíà ðàáîòíà çàïëàòà â îáëàñò
ßìáîë ïðåç ïúðâî òðèìåñå÷èå íà 2013 ãîäèíà
Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области през I-то тримеПо предварителни данни на Националния статистически институт, сечие на 2013 година
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Фиг. 1. Средна месечна работна заплата по сектори в област Ямбол
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В сравнение с останалите области на
страната през първото тримесечие, по показателя средна работна заплата област Ямбол се
нарежда на 21 - во място след област Монтана
- (565 лв.) и пред област Кюстендил - (558

лв). Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София
(столица) - 1 076 лв., Стара Загора - 780 лв.
и София (област) - 773 лева, а най - ниска 506 лв. в област Видин (Фиг. 2.).

ÂÐÅÌÅ ÇÀ ÑÐÅÙÈ, ÂÐÅÌÅ ÇÀ ÂÅÑÅËÁÈ

НА СН. ЮБИЛЕЙНА СРЕЩА НА ВИПУСК 1965 НА СОУ"П.ЯВОРОВ"
СТРАЛДЖА - повече информация в следващия брой

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎ ÁÚÄÅÙÅ ÇÀ
ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ
Ó×ÅÍÈÖÈ
Под мотото „Да опознаем европейските фондове“ премина сре-

щата на Областен информационен център-Ямбол (ОИЦ) с ученици
от 10 и 11 клас от СОУ „Пейо Яворов“ в гр.Стралджа.
„Няма по-голямо богатство за една държава от нейните млади
хора. За да участвате активно в обществения живот, вие трябва да
познавате възможностите за развитие, предоставяни от Европейския
съюз “, отбеляза Станислава Иванова, експерт в ОИЦ – Ямбол.
По време на срещата учениците се запознаха с ролята на ОИЦЯмбол в популяризиране на Кохезионната политика на ЕС и на
достъпен език бяха представени седемте оперативните програми.
В края на срещата, по традиция експертите от ОИЦ проведоха
викторина, чрез която учениците провериха своите познания за
Европейския съюз. Най-изявените от тях получиха награди, а останалите участници - интересни и образователни информационни
материали.
ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския
съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ãðàäèíàòà ïðåç ÞÍÈ

Ãðèæà çà ïî÷âàòà

Там, където временно е останала
празна леха или се планира засаждане
чак през есента, си струва да се засеят
култури, използвани за зелено торене.
Става дума за бързо израстващи растения, като синап или фацелия, които
възпрепятстват развитието на плевели
и при разлагането си обогатяват почвата с хумус и хранителни вещества.
Те имат дълбоко проникващи корени,
които разрохкват сбитата почва. Освен
това някои сортове маслодайна ряпа и
синап са способни, така да се каже, да
„уморят от глад” вредните нематоди в
почвата. Засетият с цел зелено торене
невен също има известен ефект срещу
нематоди. Така че зеленото торене е
истинско лечение за почвата, особено
когато се използват подходящи смески
от различни растения.
Повечето култури за зелено торене
се засяват между април и началото
на септември; като късни, зимуващи
посеви са подходящи преди всичко
инкарнатната детелина и зимната
ръж. Растенията се окосяват преди да
започне семеобразуването и се заорават
в почвата. Късно засетите сортове,
които не са студоустойчиви, просто
се оставят да измръзнат и се заорават
рано напролет.

пипер, патладжан, краставици, тиквички и др. Преди всичко се унищожават плевелите и се окопава. Времето
постепенно се затопля и поливането
трябва да се извършва през хладните
часове на деня.

Äîìàòè

Разсадът от домати за късно производство се плеви 2-3 пъти и се
подсипва с торово-почвена смеска за
укрепване на стъблата. Високостъблените сортове ранни и средно ранни
домати се колтучат редовно. Поливките
са все още умерени. При леки почви
се полива два пъти, а при по-тежки
един път седмично. Преди да започне
зреенето на ранните домати се прави
подхранване с 2-2,5 кг/100 кв.м амониева селитра или с размит в поливната
вода пресен оборски тор. Следи се за
поява на болести и се пръска срещу
мана, листни петна, листни въшки и
др. Задължително се спазват карантинните срокове при пръскането, тъй като
започват беритбите. Към 15-ти, 20-ти
в Южна България вече има узрели
домати, а в северната част –с около 10
дни по-късно.

ЛЕТНИ ЦВЕТЯ И ТРЕВИСТИ
РАСТЕНИЯ

Öâåòíà ôååðèÿ

През ранното лято започва основният цъфтежен период на много пищни
тревисти растения като ралица, хелиопсис, гайлардия. За да се наслаждавате
дълго на красивите цветове, трябва
редовно да отстранявате прецъфтелите части. Не забравяйте, че стеблата,
носещи тежки цветове, имат нужда от
подпори. Ако не сте го направили през
май, най-късно през юни лехите трябва
да получат второто подхранване с тор.
След първия цъфтеж някои видове
могат да бъдат изрязани на нивото на
земята, така че след няколко седмици
отново да бъдат готови да разцъфтят.
Подходящи за тази процедура са кочата
билка, градинският чай и ралицата.
След изрязването се погрижете да
подсигурите достатъчно вода и подхранващи вещества, така че външният
вид на новите издънки да не страда от
липсата им.
ГРИЖИ ЗА ЕДНОГОДИШНИТЕ
ЛЕТНИ ЦВЕТЯ
Продължавайте да отстранявате
редовно плевелите, така че младите
растения да виреят добре, без да бъдат
задушавани от бурени. През слънчевите дни е най-добре да поливате рано
сутрин или вечер.
Лятна почивка за луковици и клубени
Цъфтящите през пролетта луковични цветя сега са в период на покой. По
това време е хубаво да останат сухи,
да не се поливат, нито торят.
ЗЕЛЕНЧУКОВА И ОВОЩНА
ГРАДИНА

ÇÅËÅÍ×ÓÖÈ

Основните дейности са насочени
към засадените на открито домати,

Ïèïåð

През първата половина на месеца
в Южна България започват беритбите
на ранния пипер, а в Северна – обикновено в последната десетдневка.
Поливането е според климатичните
особености; не трябва да се чака трайно завяхване на листата. Ранните сортовете, които са в беритбения период се
нуждаят от повече влага и комбинирано
торене. Тори се с амониева селитра
2-3 кг/100 кв.м и с размит в поливната
вода пресен говежди тор в доза около
300 кг/100 кв.м. През месеца се прави
първото окопаване на късния пипер.
Патладжан
От средата на месеца започват
беритбите на ранния патладжан. Патладжанът не бива да се засушава.
След 2-3 поливки почвата се разрохква
внимателно, като се внимава да не се
повредят корените. Подхранването
през месеца може да бъде един или
два пъти също както при пипера, но
с по-малки дози. За площ от 100 кв.м,
амониевата селитра е 1,5-2 кг, а размитият в поливната вода пресен оборски
тор – 200-250 кг.

Êðàñòàâèöè

Ранните и средно ранните краставици масово цъфтят и поливките стават
обикновено през 4-6 дни. Корнишоните
на телена конструкция се окопават 2-3
пъти. Заедно с окопаването се загърлят,
за да се образуват повече корени и
да се запази основата от преовлаж-

няване. Извършва се резитба. Освен
долните разклонения, главното стъбло
също се прекършва на 10-15 см над
най-горния тел и разклоненията под
него се прехвърлят и оставят да висят
свободно надолу. Подхранват се с 2-3
кг амониева селитра или с размит
във водата пресен оборски тор (200
кг) или листен тор – 30-40 г (за 100
кв.м). Започват беритбите на ранните
краставици, отглеждани на открито
чрез разсад. Премахват се и всички
деформирани или прераснали плодове
и пожълтелите листа, за да не смущават
растежа на останалите плодове.
След 15-ти започват сеитбите на
късните краставици. Най-често се използват дребноплодни сортове, които
са с по-къс вегетационен период. Те
може да бъдат отглеждани без телена
конструкция. Почвата се обработва на
18-20 см дълбочина и се наторява. Сее
се в редове, като след прореждането
растенията се оставят на разстояния
25-30 см едно от друго. Полива се
през 3-5 дни.

Òèêâè÷êè

Тиквичките са в пълно плододаване
–бере се почти всеки ден. Грижите са
както при краставиците. В този период
поливането е по-често, а окопаването е
малко по-дълбоко, отколкото при краставиците. Трябва да се има предвид, че
тиквичките са склонни към натрупване
на нитрати и се препоръчва подхранването да бъде с размит в поливната вода
оборски тор. Резитба не е необходима.

Äèíè, ïúïåøè è òèêâè

През този месец, дините, пъпешите
и тиквите се плевят 1-2 пъти. При тази
манипулация не бива да се разместват
стъблата. В посева не се влиза преди
вдигане на росата, за да не се разпространяват болести. С напояването
не се прекалява. Тиквите се поливат
един или два пъти – в зависимост от
времето през месеца.

Áàìÿ

В началото на
месеца може да се
засява бамя. Преди
сеитбата се полива,
тъй като температурата се повишава и
почвата просъхва.
Ако се е образувала
кора преди поникването, внимателно се разрохква.
Когато растенията
(от ранния и от покъсния посев) поукрепнат, се прави първото окопаване и
подхранване с амониева селитра 2-2,5
кг/100 кв.м. Полива се през 7-10 дни.

Çåëå

Продължава прибирането на ранното зеле. Разсажда се средно ранното
главесто зеле и брюкселското зеле.
Веднага след това се полива с течаща
вода. Няколко дни по-късно се прави
подсаждане и отново се полива. След
около 10 дни се окопава. През месеца
се прави още едно окопаване, с което
се подхранва с амониева селитра 1,5-2
кг/100 кв.м. Полива се всяка седмица.
До към 10-ти юни, в повечето райони на страната се сее късно главесто
и цветно зеле. Сеитбата на броколите
продължава до към 15-20 юни. Производството на разсада е в открити лехи.
Обикновено не се пикира и затова семената се засяват през 4-5 см, за да се
получи здрав и силен разсад. Полагат
се постоянни грижи за поддържане на
оптимална влажност на почвата. Прави
се подхранване. Води се борба срещу
разпространяването на бълхи, дървеници и пеперуди във всички посеви
от зелеви култури.

Ìîðêîâè

Прекопавайте редовно морковите и
ги поливайте, в случай че времето се
задържи сухо. Ако са израсли много
нагъсто, изскубнатите морковчета
могат да послужат за цветен акцент
към салатата ви.

Ëóê

Едногодишният лук за глави, засят
чрез директна сеитба, се нуждае от
влага. Затова и през този месец трябва
да бъде полят и почистен от плевелите.
Силното преовлажняване обаче може
да стане предпоставка за развитие
на мана.
Изваждат се луковиците на зимния
чесън. През месеца вече не се полива.
Прибирането става когато листата
пожълтеят, лъжливите стъбла започват да омекват и вече има единични
полегнали растения.
През втората половина на месеца
се разсажда празът. Отглеждането
му обикновено е като втора култура.
Това налага мястото да се прекопае,
натори (с полуугнил оборски тор) и
полее. Почвата се наситнява добре и
се оформят фитариите. Схемата на
засаждане е 25-30 см/15-20 см.
ПОДПРАВКИ

Ãðèæà çà áîñèëåêà

Почиствайте лехите с босилека от
охлюви и плевели, прекопавайте и поливайте редовно (винаги сутрин, вечерното поливане примамва охлювите!).

×óáðèöàòà – èäåàëíàòà
êîìïàíèÿ çà áîáà

Чубрицата е непретенциозна подправка. Можете да я засеете в началото
на месеца и да сте спокойни, че пак
ще има достатъчно време да израсте,
докато узрее бобът (засяването е възможно още от април). Постарайте се
почвата да е разбита на малки бучици
и покрийте семената само с тънък слой
пръст, тъй като те имат нужда от светлина, погрижете се също за достатъчно
влага. Чубрицата няма претенции към
почвата, но предпочита да е на слънчево място. Засейте я в близост до лехата
с боба, така подходящата подправка ще
ви е винаги под ръка.
ПЛОДОВЕ

Îïàçâàíå íà ÿãîäèòå

Червените ягоди примамват птиците. Затова е добре да поставите
мрежи за защита от техните набези.
Те се опъват още щом първите плодове
започнат да зреят, като краищата им се
прикрепят здраво, така че птиците да
не могат да се промушват или да се
заплитат в тях.

Ñëúí÷åâî èçãàðÿíå â
îâîùíàòà ãðàäèíà

Слънчевото изгаряне може за кратко
време да унищожи значителна част от
реколтата на ягодоплодните. Особено
застрашени са тънкокожите плодове
на цариградското грозде. Най-уязвими
са увисналите откъм външната страна
плодове, когато след няколко облачни
дни изведнъж блесне силно слънце. Кожата на изложената на слънце страна на
зърната става първо матова, а след това
добива бледо червеникав отенък. Това
може да се предотврати, ако растението
се засенчи своевременно с покривало
от нетъкана материя.

Ïîëèâàéòå ñëèâèòå

Ако сливовите дървета страдат
сега от липса на вода, догодина едва
ли ще дадат плод. Затова е добре при
сухо време леко да ги напоявате и да
насипете слой мулч за задържане на
влагата.

Ëÿòíî
ïîäðÿçâàíå
íà
îâîùíèòå
äúðâåòà

Лятната резитба е мярка, която предотвратява
силния растеж
на връхните части, не позволява
на дърветата да
израснат прекалено, стимулира
образуването на
плодни клончета,

подобрява цвета на плодовете и повишава устойчивостта им към различни
заболявания.

Âèäîâå ëÿòíà ðåçèòáà

При всички силнорастящи дървесни
и храстови овощни видове може да се
прилагат резитбени операции след разлистването. Те стимулират залагането
на цветни пъпки, като същевременно
потискат растежа на летораслите през
следващата година.
Прищипване: когато летораслите
достигнат дължина 15-20 см, те се
прищипват с палеца и показалеца, като
върховете им се скъсяват на 10-12 см.
Чрез прищипването на летораслите
силата им намалява, а соковете се
разпределят към пъпките в долната им
част. Ако се отстраняват само израстващите върхове на летораслите, този
метод може да се прилага многократно
от края на юни.
С юнското изрязване се цели отстраняването на лошо разположени,
едногодишни филизи, които не допринасят нито за плододаването, нито за
структурата на дървото. Това са леторасли, израстващи вертикално върху
хоризонтално разположени клони. Тъй
като през юни летораслите още не са
вдървенели, говори се още за зелена
резитба. От мястото на отреза тръгва
нов филиз, който обаче често не узрява.
Юнското откъсване е метод, при
който още меките леторасли се отскубват от основата заедно със спящите пъпки, така че през съответния
вегетационен период на това място не
израстват нови филизи. По този начин
може да се укроти растежът на силно
растящите ябълкови и крушови дървета. Откъсването не е задължително да
се прилага през юни и затова се нарича
още лятно откъсване. Августовското
подрязване е всъщност проведена през
лятото зимна резитба. Чрез него силно
растящите дървета, които образуват
много млади леторасли, но малко плодни клончета, се препрограмират така,
че по-слабо пускат филизи, а залагат
повече плодни клонки. Августовската
резитба води до балансирано съотношение между растеж и плододаване.
При това е необходимо отново и отново
да се отстраняват частите от клони с
узряващи плодове, което в началото
може да бъде доста изтощително.
Дългосрочният резултат се изразява в
равномерна реколта при малък разход
на усилия за подрязване.
Просветляването се извършва две
седмици преди прибирането на реколтата. То подобрява достъпът на
светлина до плодовете и допринася за
по-хубавото им оцветяване. Обикновено се отстраняват само излишните
млади прирасти. В много горещите,
слънчеви дни обаче има риск внезапното излагане на слънце да причини
изгаряне на плодовете.
Цветната резитба е преходна форма
между лятната и зимната резитба и
се прилага предимно при праскови и
нектарини. Когато при разцъфтяването
стане ясно дали чувствителните към
студа пъпки са оцелели през зимата,
може целенасочено да се оставят само
най-добрите плодни клонки.
Материалът се реализира с
помощта на сп. "Зелен рай".

ÑÏÅÊÒÚÐ
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Èíòåðåñåí, áîãàò è
ðàçíîîáðàçåí ïðàçíèê

Двудневното тържество на българщината в Стралджа с песните и
танците, със свирните и носиите, с
усмивките и настроението направи
стотици хора щастливи и богати.
На сцената в Стралджа се сменяха
пищни буенешки костюми с ефирните момински лазарски носии,
люшкаха се шопски, тракийски и
северняшки танци. Първите, които
събраха погледите на многобройната публика бяха участниците
във фолклорната група при клуб
„Дълголетие”, Стралджа , където
най-възрастната самодейка с неукротим дух Калина е само на
…81 г.
Пъргави, красиви, неуморими
на сцената бяха танцьорите от
„Ромбана” при читалище „Съгласие – 1862” Ямбол, които изпълниха своя „женски шопски танц”
и „смесен северняшки”. Достойно
представиха своето читалище
участниците в групата „Росна
китка” от Лозенец. Те тропнаха

своите „ Трите пъти”, „Ганкино
хоро” и „ръченица”. Танцова формация „Славейче” Айтос зарадва
публиката с „варненски танц” и
„тракийска сюита”. Отново много
силно беше участието на танцов
ансамбъл „Божур” Чарда. Гостите
от състав „Боляровче” грейнаха с
носиите и красотата си. Публиката
удостои с ръкопляскания танцьорите от Блатец, Средец, Омуртаг
и с.Тополица. Приятна изненада
бяха и представителите на танцов
състав „Всички стъпки” Ямбол
, а Зимница със своя ансамбъл
„Златен клас” отново успяха да
впечатлят журито.
Като домакини стралджанци
показаха всичките пет формации
на ансамбъл „Въжички”. Багри,
музика, младост и настроение се
сляха в едно. Без да се притесняват
от палещите лъчи на слънцето на
сцената излязоха и фолклорните
певчески групи от общината, Жътварски и хайдушки песни изпяха

представителите на Поляна. Палаузовки избраха да изпеят „Рада за
вода отива” и „Татари дойдоха”.
Със своята сериозна подготовка и
добри гласови качества фолклорната група „Латинка” от Войника и
група „Росна китка” Чарда впечатлиха присъстващите, които щедро
ги аплодираха.
От няколко години на съборът
се организира и ревю на народни
носии, което привлича вниманието на фолклористи и етнографи.
Този път читалищата от Войника,
Тамарино, Палаузово, Саранско
избраха да представят женски
носии, които датират отпреди 80
години.
И отново на площада се залюляха хората, и отново млади и по-стари тропаха с едно и също усърдие,
с една радост, за да докажат, че
българският фолклор никога няма
да се „затрие”, че там, където е
имало събори като „Мараш пее”
народното творчество ще бъде из-

вор на самочувствие и българщина.
Около 15 ч. след обяд председателят на журито проф.д-р
Елена Кутева поздрави всички

участници, уточни, че между нях
е имало много интересни групи.
Преди да обяви резултатите от
класирането тя прибави пожелания
любовта към народното изкуство
да се запази и съборът да продължава да събира най-ревностните
си почитатели.
Във възрастовата група до 14
г. за тракийските танци първото
място спечели танцовата школа
„Всички стъпки” Ямбол, следват
две втори места – за детски танцов
състав „Зеленика” Омуртаг и детски танцов състав „Тополчанче” с.
Тополица, на трето място е класиран танцовия състав на Болярово.
В групата до 25 г. класацията води
танцов състав „Ромбана” Ямбол,
второ място не се присъжда, на
трето място за изпълнението на
„Трите пъти” е танцова група
„Росна китка” Лозенец и самодеен

танцов колектив „Феникс” Чубра
за танца „Гагаузи на мегдана”. При
сборните състави над 25 г. първото
място убедително печели „Златен
клас” Зимница заедно с групата
за автентичен фолклор при клуб
„Дълголетие” Стралджа и танцов
състав - Блатец, присъждат се и
две втори награди за ансамбъл
„Божур”Чарда, и младежки танцов
състав „Странджанска жарава”
Средец.
Журито присъжда специалната
награда на ансамбъл „Въжички”
Стралджа. Наградата на кмета на
общината Митко Андонов е за танцова формация „Славейче” Айтос.
Честито на наградените! И до
нови срещи!
НОВО!

НОВО!

НОВО!

Âèíàðñêà èçáà "Ìàðàø" Ñòðàëäæà

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

Îñèãóðåòå êîìôîðòà
íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

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

ПРЕДЛАГА

Åëèòíè áåëè è ÷åðâåíè âèíà
Цена 2,80 лв./л

ЗА ЗАЯВКИ: 0886 28 22 21

