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Ñòðàëäæà- öåíòúð íà ïåñåííîòî
è òàíöîâî èçêóñòâî
Ôîëêëîðèñòè è åòíîëîçè â
æóðèòî çà êîíêóðñ è ñúáîð

Н

а 16 и 17 май Стралджа става център на две фолклорни
прояви от национален характер. Деветият Конкурснадпяване „С песните на Вълкана Стоянова” ще даде
възможност за изява на таланти в народното пеене от различни
възрасти от цялата страна. Организаторите от общината и читалище
„Просвета-1892”са поканили за председател на журито проф.д-р
Георг Краев, който добре познава конкурса и е участвал в журито
и в предишни издания. Оценка на музикалните изпълнители ще
дават още Мария Градешлиева, директор на НУФИ „Филип Кутев”
Котел, известната поп фолк певица Деси Слава, носител на Голямата
награда на името на Вълкана Стоянова, Дарина Славчева, също
призьор на конкурса , солист на ансамбъл „Тракия”, преподавател
в АМТИ Пловдив, Тодор Тодоров, административен директор на
ансамбъл „Филип Кутев”, Стоян Варналиев, ученик на Вълкана,
лауреат на конкурса.
Заявилите участието си в конкурса до момента са повече от 30.
Желание за представяне на събора за танцово изкуство „Мараш
пее” са потвърдили 15 колективи между които професионални и
самодейни.
За председател на журито за народния събор „Мараш пее” е
поканен акад. Крум Георгиев, носител на световен ОСКАР за
фолклор, музикант , голям приятел на Стралджа и стралджанци.
Членове на журито ще бъдат отново проф.д-р Георг Краев, Мария
Градешлиева, Николай Ников,фолклорист и етнолог, Тодор Тодоров.

Ïðîãðàìà íà
ìàéñêèòå ôîëêëîðíè
ïðàçíèöè â Ñòðàëäæà
16 МАЙ
10,00 ч. – читалище „Просвета 1892”
Откриване на Деветия Конкурс-надпяване „С песните на
Вълкана Стоянова”
18,00 ч. – плошад „Демокрация”
- концерт на фолклорни певчески групи от общината
20,00 ч.
- Гала-концерт на лауреатите
от конкурса
- Откриване на народния
събор „Мараш пее”
20,30ч.
- концерт с участието на
НЕЛИНА

Íîù
íà ìóçåèòå â Ñòðàëäæà
На 16 май, събота,

стралджанският Исторически музей ще
отвори широко врати за свободно посещение. Подкрепяйки
инициативата „Нощ на
музеите” музеят дава
възможност на всички
желаещи да разгледат
безплатно експозицията в часовете от 19ч.
до 24ч.
С посвещение на
традиционния народен събор „Мараш пее”, общината и Исторически
музей канят всички на фото- изложбата, посветена на известния
стралджански хореограф, музикант, артист и горещ родолюбец
Тончо Тончев

НОВО!

НОВО!

НОВО!

17 МАЙ
10,00ч. – площад „Демокрация”
- начало на конкурсната
танцова програма на събора
„Маращ пее”
ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ - качествено вътрешно и външно измиване на леки автомобили и микробуси
ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс,
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти
ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß – горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване и с ваучери за храна
ÕÎÒÅË- двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хладилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с
LED телевизори
Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

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

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

12 май 2015 г.
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Îáùèíà è êîîïåðàöèè
ñ îáùà îõðàíà

По инициатива на кмета
на общината Митко Андонов
община, земеделски кооперации в Стралджа и по-крупни

земеделски производители
обединяват усилията си за
осигуряване на обща охрана
на селскостопанските площи.

В организираната среща при
г-н Андонов участваха Николай Николов , председател
на ППК”Начало 93” , Донка

Димитрова, председател на
ПТК”Съгласие”, Сюлейман
Джамбаз , представител на
„Джамбаз Агро” ООД, Таньо Узунов, представител на
„Тракия Табак”. Обсъдена
беше както тежката земеделска
година, трудните климатични
условия при които се налага да
работят земеделските производители така и непрекъснатите
щети предизвиквани от похожденията на ромите в полето.
Председателите на кооперациите дадоха не един пример
на нагло влизане в нивите с
пшеница и ечемик, косене и
изнасяне на зелена маса. Припомнени бяха и трудностите по
прибиране на реколтата, когато
се налага истинска битка за
съхраняване на произведеното
и прибирането в складовете.

Споделена беше тревогата, че
полицията сама не може да се
справи с опазване на реколтата.
Не беше подминат факта, че в
изпълнение на утвърдената Наредба 17 за регистрация и движение на ППС с животинска
тяга до момента за нарушения
на изискванията са задържани
12 каруци, но никой от собствениците-роми не се появява да
ги потърси. На тяхно място
обаче се появяват нови и нови
каруци, които продължават
безотговорно да влизат в нивите. Единици са тези, които
плащат съставените актове.
По този повод г-н Андонов
прикани за съгласие и осигуряване на обща допълнителна
охрана на земеделските земи.
Общината ще осигури 50% от
необходимите средства, оста-

налото ще се поеме от земеделските производители. Добрата
идея веднага беше подкрепена,
всеки от присъстващите изрази
категоричното си съгласие за
подпомагане осъществяването на идеята за съвместна
издръжка на автомобили и
екипи, които денонощно да се
движат и охраняват района.
Участниците в съвещанието са
твърдо решени това да е само
началото. Всеки месец ще се
търсят нови начини за твърд
отпор на ромските кражби.
В същото време г-н Андонов
планира среща с директора на
ОД на МВР Ямбол и разширено заседание с РУ”Полиция”
Стралджа за координиране на
общите действия, по-сериозен
респект и ограничаване на
кражбите на полето.

Â ïîäãîòîâêà íà íîâè ïðîåêòè Àïðèëñêî çàñåäàíèå íà ÎáÑ – Ñòðàëäæà

Община Стралджа получи съгласието на общинските съветници да
кандидатства по програма
"Хоризонт 2020 за научни изследвания и иновации и предвидените по
програмата схеми. Както
поясни кметът Митко Андонов възможностите за
кандидатстване директно
да Европейската комисия са две - по тема 1
"Интелигентни градове и
общини" Стралджа може
съвместно да кандидатства
с общини като Сливен,
Първомай, Тунджа и общини от други държави
за обновяване на уличното

осветление в селищата
на общината. По тема 2 "
Проучвания и иновации за
енергийна ефективност",
подтема "Технологии за
централно отопление и
охлаждане" има идея за
проект по отопление на
обществените сгради. Г-н
Андонов е упълномощен
да предприеме всички възможни действия по разработването и подаването на
необходимите проектни
документации.
Програма „Хоризонт
2020” е нова програма,
която обединява досегашните програми и инструменти, финансира-

щи научни изследвания
и разработване на нови
технологии – Седма рамкова програма за научни
изследвания и технологично развитие, дейности,
свързани с иновациите от
Рамковата програма за
конкурентноспособност и
иновации и Европейския
институт за иновации и
технологии. С проекти по
програма „Хоризонт 2020”
се кандидатства директно
в Европейската комисия.
Допустим бюджет само
по тема 1 - между 18 и 25
млн. евро. Не се изисква
съфинансиране от страна
на общините.

“Ñïàñè æèâîòà íà äåöàòà”

Във връзка с провеждане
на Третата глобална седмица за пътна безопасност
на ООН "Спаси живота на
децата!" - 4 -11 май 2015 г.

в ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Стралджа се проведе
беседа с ученици от начален етап с представител на
РУ"Полиция" Стралджа.

Малките с интерес изслушаха информацията за приложение правилата за движение по пътищата, закона
за движение по пътищата,
кога и как се налагат глоби
, статистика на ПТП с деца
на територията на общината.
Дадените добри съвети ще
помогнат на децата да бъдат
внимателни при движението
на пътя, задължително да
спазват правилата.

Íà âíèìàíèåòî –
ñîöèàëíèòå óñëóãè

Отчети за състоянието
на общинската собственост и по изпълнение на
Годишния план за развитие
на социалните услуги в
община Стралджа през
2014 г. приеха съветниците на своето априлско
заседание. Решенията бяха
предшествани от подробни информации на кмета
Митко Андонов за управлението на общинската
собственост и дейността
на всеки от социалните
центрове- ЦСРИ и ЦОП
, за ДВУИ Маленово, за
действието на звената ДСП
, приложението на социални програми и проекти.
Веднага след това бяха
утвърдени Годишния план
за развитие на социалните
услуги на общината за
2015г. и за 2016г. Документите остават отворени,
те ще се допълват с нови
дейности по изпълнение
на проекти по Оперативни
програми/ напр. за обществена трапезария, за лични асистенти и домашни
помощници и др./”Целта
е да използваме всички
възможности които ни дава
държавата за осигуряване
грижа за възрастните и
болни хора”, поясни г-н
Андонов. Разширявайки
темата съветниците получиха подробна информация за предстоящия старт
на проект „ Нови възможности за грижа” към който
интереса е много голям. От
близо 180 кандидатстващи
за потребители вероятност за утвърждаване имат
около 45-50 души, което
е далеч от желанието на
общината да удовлетвори
всички тежки случаи за
обгрижване.
В хода на работата бе
взето решение за намаляване капацитета на ДВУИ

Маленово, който през
2016г. трябва да достигне
59. Намалението е на основание Стратегия на АСП
и на съответни годишни
анализи като до 2020г.
капацитета на дома, от 80
през 1992г., ще намалее на
55 потребители.
Утвърдени бяха отчетите на 21 читалища в
общината за извършени
дейности и изразходени
бюджетни средства. След
активни дебати за развитието на футболните
клубове в общината и найвече за ОФК”Стралджа”,
с 9 гласа „за”, 4 „против”
и 4 „въздържал се”, ОбС
прие и отчетите на ОФК
„Стралджа”, футболните

клубове в Зимница, Войника, Иречеково и Каменец.
По предложение на Атанаска Кабакова, председател на ОбС, бе утвърдена
основна месечна заплата
на кмета на общината към
1 май в размер на 1975
лв. Предложението е продиктувано от предходно
решение за увеличение в
бюджета на ФРЗ. Последва
решение по предложение
на г-н Андонов за утвърждаване размери на основни месечни заплати на
кметове на кметства към
1 май т.г. – кмет Зимница
– 830 лв., кмет Лозенец –
730 лв.,, кмет Иречеково,
Воденичане, Войника, Каменец – 720 лв.

ПРОМОЦИЯ

ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß –
ÑÒÐÀËÄÆÀ!

Телевизия „МЕГА НЕТ БЪЛГАРИЯ” – Стралджа съобщава на своите абонати, че предлага
ИЗГОДНА ПРОМОЦИЯ.
Всички абонати, които сключат договор за 2 години,
ще ползват НАМАЛЕНИЕ на месечната такса:
от 14 лв. на 9,80 лв.
Възползвайте се от предложението!

Ïîãðåáàëíà àãåíöèÿ
„Ðàé”
Стралджа
организира всички дейности при едно погребение
Ние ще помогнем да се справите!
ТЕЛ. 0884554761 ИЛИ 0889198988

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Íèêîëàé Ãåíîâ, êìåò íà ñ. Èðå÷åêîâî

че имаме създадена добра
организация по сметопочистването и сметосъбирането. Селото е снабдено
с достатъчно контейнери и
други съдове за смет. Сега
остава да се научим къде
и какво трябва да изхвърляме. Това е вид дисциплина,
но пък тя осигурява подобрата ни околна среда.
Уличното осветление в
селото е на добро ниво.
По наша молба имаме разрешението на общинското
ръководство през нощта
лампите да светят до 01ч.,
за да може да е спокойно

и с кукерската група, в
която участват мъже, деца
и дори млади момичета,
Иречеково се вписва много добре в колоритната
фолклорна карта на общината. Имаме желание да
се изявяваме на различни
конкурси и фестивали, ще
го правим! И ще печелим
награди!
Не без самочувствие
ще спомена и нашият
футболен отбор. Благодаря на момчетата които са
всеотдайни, имат желание
за победи. Разбира се, в
спорта това не винаги е

иречековци, че грижата за
поддържане на улиците ще
продължи. Имаме планове
с г-н Андонов за чакълиране, за изкърпване и асфалтиране на определени
улици. Има очаквания и от
концесионера Дойчо Дойчев да изпълни обещанието
си за асфалтиране на една
улица, за изкърпване на
дупки по други две и за
чакълиране. Това е много
важно за нас!
Бих искал да споделя
и това, което правим по
отношение на административното обслужване. Броят

ва с внесените над 7 200
лв. Тази събираемост също
е част от задълженията на
кмета. И аз го приемам като
лична отговорност.
- Какво искате да кажете на иречековци в края
на мандата?
- По-скоро искам да им
благодаря за доверието, за
помощта, за търпението,
за това, че подкрепят добрите идеи, че дават своя
принос за развитието на
селото. Искам да споделя
удоволствието си, че през
тези години заедно правим
възможното, а понякога и

„Îáåùàíèÿòà ñà äúëã, òå ñå
äàâàò, çà äà ñå èçïúëíÿâàò!”

Кметът на с.Иречеково
Николай Генов е от помладото поколение управленци, което внася своята енергия, сила и идеи
за развитието на селото.
Трети мандат той успява да докаже, че е човек
на дълга – държи каквото
обещае, непременно да го
изпълни. Затова печели
уважението и подкрепата на иречековци.

- Г-н Генов, тежка ли е
кметската корона?
- Никой не може да
предполага пред какви
изпитания ще бъде подложен. Така се случи и
при мен. Не съм планирал
да работя като кмет на
Иречеково, но … случи
се. От там нататък трябваше да внимавам какво
обещавам, защото хората
очакват изпълнение на
дадената дума. Не съм си
позволявал да заблуждавам
иречековци, да подклаждам излишни очаквания!
Държа отношението ми
към всеки да бъде честно
и почтено. За да се уважаваме взаимно и да вървим
заедно напред. Разбира се,
никак не е лесно да носиш
отговорност за цяло едно
село! Лично на мен ми е
приятно да бъда полезен,
това осмисля живота ми!
Не ми остава време да се
зарадвам на постиженията
защото веднага си поставям нова цел и насочвам
усилията си към нея. Така
върви животът тук – в една
постоянна битка с не малко
трудности.
- От къде черпите оптимизъм?
- Уверен съм в себе си,
защото имам подкрепата
на моите съселяни. Тук
живеят интересни, мъдри,
разумни хора, готови да
помогнат ако не с труд, то
със съвети, които са много
необходими. Имаме и не
малко млади хора, които са
движеща сила в някой от
инициативите. Тази прием-

ственост е оптимистична!
Много често се налага да
работим за решаването
на сериозни проблеми по
инфраструктурата най-вече, по осъществяване на
необходими ремонти, по
организацията на сметосъбиране или поддържане на
комуникационни мрежи…
Никога не съм се чувствал
сам! До мен винаги са и
хората от общинското ръководство, които ми дават
куража да се справя. Аз
благодаря на г-н Андонов,
който никога не оставя
селото без внимание, проявява разбиране към всяко
наше предложение, дава
своето разрешение за усвояване на средства, които са
необходими за Иречеково.
Това аз определям като екипност и вярвам, че можем
за в бъдеще да осъществим
и най-смелите си мечти.
- Как ще определите
този мандат?
- Труден, но все пак ползотворен. Като че ли найтежка се оказва работата по
всекидневно поддържане
на селото в приветлив и
чист вид. Периодично организираме почистване на
района, косене на тревите,
много важно за всички
беше почистването и в
гробищния парк. Ремонтирахме здравната служба, за
да е удобен лекарския кабинет и достъпен за всички. Автобусната спирка е
подновена, възстановена,
направихме ремонт и на
общинска сграда, която
вече добре се вписва в
изгледа на селото. Много
важно за всички е и това,
че успяхме да чакълираме някой улици в тежко
състояние, дерето отново
е проходимо, въпреки че
метеорологичните условия
непрекъснато увреждат
терена. Осъществихме и
асфалтиране на една от
улиците, която буквално
беше непроходима за хората, направихме и нужните водостоци. Считам,

и удобно прибирането на
хората, които работят в
„Язаки”. С водоснабдяването нямаме проблеми, ако
не броим това, че авариите
са многобройни. Затова
пък ВиК ги отстранява
бързо, но … „забравя” да
възстанови улиците. Аз,
обаче, се надявам и това
скоро да се промени. Бих
искал да подчертая още
нещо – в нашето село няма
безработица. Не малко са
хората които работят в
„Язаки” Ямбол, работни
места осигурява и близката
кариера, някой се трудят в
земеделието. Имаме и не
малко строители, които
работят в други населени
места.
- Има ли нещо с което
особено се гордеете?
- Читалището! Благодарение подкрепата на г-н
Андонов възстановихме
сградата със средства на
общината. Подменени са
врати, прозорци, покрива
е поправен с най-хубавата
алуминизирана ламарина, сградата е боядисана,
подновено е осветлението, завесите… Сега всяко
посещение в салона е истинско удоволствие. Това
е стимул и за обогатяване
на читалищната дейност.
Имаме своята певческа
група, която тепърва ще се
изявява, вярвам че ще носи
и награди! Особено съм
горд и с новоизградения
танцов състав”Незабравка”
с ръководител моят колега и приятел Румен
Димов, км.наместник на
с.Саранско, в който млади
жени от селото представят
своя танцов талант. Част от
носиите, които показваме,
са автентични и много
ценни, за други помогнаха
спонсори на които сърдечно благодаря! Това са
Дойчо Дойчев, Недялко
Добрев, Иван Филипов,
земеделските производители Петко Христов, Андрей
Митев, Станчо Филипов. С
тези самодейни колективи

възможно. Но пък усилията
заслужават адмирации.
- Има ли нещо, с което
не успявате да се справите?
- Моето желание е Иречеково да има много подобър вид. И ще работя
това да се случи! Заради
уважението ми към хората,
които живеят тук, заради
желанието ми това красиво
място да ни дава повод за
гордост и самочувствие.
Всичко е в нашите ръце!
Тук му е мястото да уверя

на извършените услуги
само за 2014г. е близо
300, а събраните такси –
над 2000лв. От началото
на годината в кметство
Иречеково са извършени
169 бр. административни
услуги, събрани са 907 лв.
Годишната събираемост на
ТБО, данък сгради и данък
МПС за 2014г. е малко над
55 %, което не ме задоволява. От началото на тази
година нашият принос в
общинската каса се измер-

невъзможното, за да осигурим добра среда за живот тук. Всичко се дължи
на общата ни любов към
Иречеково. Вдъхновява ни
богатото народно минало,
традициите, фолклорното
разнообразие. От там и
амбициите и ние да дадем
своя принос Иречеково да
бъде едно добро място за
живеене.
Интервюто взе: Надя
ЖЕЧЕВА

Èðå÷åêîâî – ñåëî, â êîåòî íÿìà áåçðàáîòèöà

Ïî÷èòàò ìèíàëîòî, ìèëåÿò çà áúäåùåòî

това, че селото има своите постижения, радващо
е , че тук няма безработица. Припомни всеобщите
грижи по възстановяването на читалището и на
църквата. Г-н Андонов увери присъстващите, че
общината ще поддържа вниманието и грижите
към Иречеково, ще подпомага добрите идеи, няма

Обещанията, дадени от кмета Николай Генов
в началото на мандата, в по-голямата си част са
изпълнени. На отчетното събрание пред своите
съселяни и пред гостите Митко Андонов, кмет на
общината, Иван Георгиев, зам.кмет и Мария Толева , зам.кмет, г-н Генов направи една сериозна
равносметка на периода като поднесе заслужена
благодарност за подкрепата към общинското
ръководство. С постоянни грижи и поддържане в добро състояние са здравната служба,
кметството, друга общинска сграда, църквата.
Осъществен е пълен ремонт на читалището,
възстановена е автобусната спирка. В добро състояние е ел.мрежата, периодично се ремонтират
ВиК съоръженията, уличното осветление. Над 30
контейнера осигуряват нормално сметосъбиране
в селото. Извършено е чакълиране на улици с
водостоци на определени места.
„Това не е всичко, което искаме да направим за
селото и което планираме!” категоричен бе кмета, който не пропусна да отбележи създаването
на футболния отбор, провеждането на народни
празници, участието на самодейците в общинските културни празници, както и гордостта от
сформирането на певческа и нова танцова група.
„Иречеково е село, което дава доказателства, че се
развива, че има бъдеще. И вие сте хората, които
осъществяват това на дело!”, подчерта в обръщението си към иречековци кметът Митко Андонов.
Давайки висока оценка за работата на кмета
Николай Генов, той го определи като грижовен и
всеотдаен кмет, изрази удовлетвореността си от

да се изпуска от внимание необходимостта от
поддържане състоянието на улиците. „Важното
е всички заедно да работим. И добрите резултати
няма да закъснеят!”, каза г-н Андонов. Той поднесе специални поздравления към самодейците
за всеотдайността в подготовката на своя дебют
и зарадва всички като обеща финансово подпомагане на читалището за осигуряване изява
на групите в различни общински и регионални
фолклорни прояви.

12 май 2015 г.
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Ïðåäñòàðòîâî çà
íîâà èçáîðíà ïîáåäà
Готовност за участие в предстоящите избори за местна власт
декларира на своето разширено
заседание ОбС на БСП в Стралджа. „Днес ние поставяме началото на многото мероприятия и
събития, които ще съпътстват
работата ни във връзка с избори
2015”, подчерта в своето слово
Мария Толева, председател на
общинското ръководство и зам.
кмет на общината. Тя подчерта,
че основната цел на социалистите е спечелване на повече български избиратели, увеличаване
доверието към БСП и местните
органи за осъществяване на лява
политика. „Тръгваме на тези

Òðåâîãà çà ðàííîòî ìàé÷èíñòâî
Íå íà ðàííàòà áðåìåííîñò!

Учениците от петиосми клас при ОУ"Св.
Св."Кирил и Методий"
Стралджа участваха в
интересна среща -разговор на тема "Ранната
бременност при непълнолетни и малолетни
момичета, начини за
предпазване от забременяване и лични хигиенни навици". Д-р Румяна Русева от РЗЦ представи информацията интересно и достъпно с което беше особено
полезна за подрастващите. Разговорът продължи с
въпроси отговори , които вълнуват учениците.
Кметове и кметски наместници, общински съветници,
педагози, социални и здравни работници, ромски лидери взеха участие в поредното заседание на Общинския
съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни
въпроси в Стралджа. Основната тема „Деца раждат
деца” очаквано развълнува всички. Д-р Румяна Русева
от РЗЦ Ямбол посочи проблема в цялата му сериозност, без никакви заобикалки.
За всички стана
ясно, че границата на раждащите
пада на 14, 13, че
и на 12 години.
В Стралджа не
е по-различно.
Фамилният режим при ромите
диктува „изискването” за ранен полов живот
на момичетата и ранно отглеждане на деца, което носи
своите здравни и социални последици. Присъстващите
роми-мъже, бащи на по няколко деца, признаха, че никой в ромските семейства не се старае да обяснява на
12-13г. момичета, че имат и друг избор. Невръстните
майки са принудени да приемат ролята на родители, за
нещо естествено се приема ненавършилите пълнолетие
момичета да имат по повече от 5 партньори.
Д-р Русева се опита да отговори на въпроси от рода:
„За всичко ли е виновна акселерацията?”, „Защо ромите се женят на 14 г?” „Има ли начин да се „отделят от
стадото” и да отстояват желанието си да раждат тогава
когато организмът е готов за това?”. Явно лекцията
изигра своята роля защото присъстващите пожелаха да
задават въпроси с мисълта, че могат да бъдат полезни
на семействата си.
Кметът на общината Митко Андонов заостри вниманието върху проблема за ранното раждане и призова за
подпомагане промяна в поведението на подрастващите,
за водене на по-здравословен начин на живот и по-голяма отговорност при създаване на семейство. На срещата
бяха обсъдени и въпроси свързани с поддържане на
чистота в града и в покрайнините с призив за участие
в инициативата „Да почистим България за един ден!”.

избори с ясното съзнание , че
те трябва да бъдат спечелени.
И това не е самоцел, а поет
ангажимент в решаване на найважните задачи и проблеми на
града и общината, повишаване
отговорността на местната власт
пред гражданите”, каза г-жа
Толева обръщайки внимание на
приоритетите на общинското
ръководство представяно от БСП
през последните четири години – повишаване на заетостта,
ограничаване на бедността, осигуряване достъп до качествено
образование, здравеопазване и
социални грижи, подобряване
жизнената среда и защита на на-

селението от бедствия. Не беше
подмината тревогата от тежкото
положение в страната и на този
фон – акцентите от заседанието
на 48-я конгрес на БСП.
Присъстващите социалисти
бяха започнати и със състоянието
на Общинската партийна организация в навечерието на изборите
за местна власт. На този етап
в 29-те партийни организации
членуват 515 членове, от тях
37 новоприети. До 35 г. възраст
са 51, а над 70 г.- 133. Съотношението жени – мъже е почти
наполовина - съответно 267
срещу 248. Най-голям е броят
на социалистите със средно об-

разование – 260, близо 100 са с
полувисше и висше образование.
Само преди дни е учредена нова
партийна организация в седма
секция.
В месеците оставащи до
провеждане на местните избори партийната организация в
община Стралджа ще насочи
усилията си към привличане на
съюзници с ясен политически
облик, възможни са преговори
за изграждане на контактна
група. До края на месец май по
утвърден график ще се проведат
събранията в партийните организации, за да започне подготовката и за общинската конференция.

Äîáðà ñîöèàëíà ïîëèòèêà

В годишния план за
развитие на социалните
услуги в община Стралджа за 2014 г. бяха включени и функционираха
традиционните социални
центрове: Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост /ДВУИ/
с.Маленово, Център за
социална рехабилитация
и интеграция, Център за
обществена подкрепа.
Представяме ви всеки
от тях.

ÄÂÓÈ – Ìàëåíîâî

При ате стиране на
социалните институции
тази година ДВУИ Маленово получи от АСП една
от най-високите оценки
на социални заведения у
нас. При максимум 5,00
за добрата организация,
поддържаните добри условия за потребителите
ДВУИ и приложение на
добри практики ДВУИ
Маленово получи 4,90.
Такава оценка се осъществява за първи път у
нас и тя цел и да определи
кои от социалните заведения имат своето бъдеще. Постигнатият висок
резултат нарежда ДВУИ
Маленово на едно от челните места у нас , което е
най-добрия атестат за ръководството на ДВУИ. По
този повод директорът
Фани Михайлова поднесе
своята благодарност към
общинското ръководство
и лично към кмета Митко
Андонов за вниманието, постоянните грижи и
подкрепата на дома.
Дом за възрастни с
умствена изостаналост /
ДВУИ/ Маленово е специализирана институция,
в която се доставят комплекс от социални услуги, след изчерпване възможностите за извършване на такива в общността
осигуряващи: постоянна
грижа, рехабилитация,

терапия, медицинска и
стоматологична грижи,
групова и индивидуална
работа, функционална
и занимателна трудотерапия, специална педагогика, организиране на
свободното време.
Капацитетът на дома за
2014г. е 60 потребители.
От тях 52 жени и 8 мъже.
С диагноза „шизофрения”
са 12 потребители, които
не отговарят на профила
на социалната институция. Преместването им
в друго социално заведение е в компетенциите
на Дирекция „Социално
подпомагане” – Ямбол.
Стартирала е процедура
за преместването им.
Щатът на ДВУИ Маленово е 32, състоящ се от
специалисти и обслужващ персонал, от които
28 заети. Незаети са 4
бр.- логопед, специален
педагог, сестра, санитарка.
Спазено е съотношението специалисти към
общ персонал 40:60. С
висше образование са 3
специалисти, 4 – са с полувисше, 21 – със средно/
с квалификация/, 1 без
образование.
Потребителите в дома
се хранят съгласно разработено седмично меню,
което включва 6 дни месо
и един ден риба, по часов режим на хранене за
закуска, обяд и вечеря.
Храноден за 2014г- 3,18
лв. Бюджет - 427 528
лв., капиталовите раз-

ходи са в размер на 15
300 лв.- изразходени за
видеонаблюдение и фотоволтаични батерии за
топла вода.
През отчетната година
в Дома са извършени текущи ремонти на улуци
за покрива, вентилация в

кухнята и сградната канализация. Закупено е необходимото оборудване и
обзавеждане. През 2014г.
в ДВУИ Маленово се
реализира проект „Шанс
за работа – професия
болногледач” на стойност
40 000 лв.
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„Вставай страна огромная”
прозвуча гръмко и тържествено! И вдигна на крака всички
присъстващи на тържеството
в Стралджа с посвещение на
великата победа над фащизма.
Кметове и кметски наместници,
общински съветници, педагози,
младежи, ученици и между тях
двама представители на ветераните от общината, останали
живи след участие във Великата
отечествена през онази тревожна
1945г. Побелелите мъже Дончо
Коняров и Жеко Дойчев без команда „мирно” стояха редом с
кмета на общината Митко Андонов изпънати , прави, мълчаливи
и преживяваха своите спомени
от битките, жертвите, болката по
загиналите другари и радостта
от извоюваната победа. И даваха
своя пример на останалите. За
свободата, която бе тяхната парола, за подвизите на фронта, бяха
въвеждащите за тържеството

слова на Мария Толева, зам.кмет.
„Какво сме ний без подвига
им тих?” рецитираха учениците
от СОУ”П.Яворов”. Може нашето поколение да не е участвало в
битките на Драва, но сме длъжни
да знаем какво е победа и чест.
За времето на бурните събития от

последната и най-кървава фаза на
войната, за участието на бойците
от стралджанската община, за
кръвта и героизма разказа вълнуващо Снежана Вълкова, директор
на Историческия музей. Кметът
на общината Митко Андонов
развълнувано поздрави ветера-

Ïðèçíàòåëíîñò è ïî÷èò
читалищното
ръководство,
кмет ството,
жители на Тамарино. Селото има 30
участници във
Втората световна война.
Четирима са
загиналите
чиито имена
са изсечени в

Искрено уважение, признателност и почит
засвидетелства
с.Тамарино към
единствения останал жив участник във Втората
световна война
Ради Статев. На
9 май в трогателното тържество
взеха участие
както цялата му
фамилия заедно с
внучетата, така и

паметника – Стоян Златев, Теньо Костов, Иван Колев, Иван
Иванов.
Трогателно прозвуча словото за празника 9 май и 70-годишнината от победата над
фашизма на Нела Владева,
км.наместник, след което тя
връчи на Ради Статев юбилейния медал от Областното
ръководство на ветераните и
наградата на кмета на общината
Митко Андонов. Цветя и подарък поднесе Стойка
Маринова, председател
на читалището, съорганизатор на празника.
Вълнуващо прозвучаха
спомените на ветерана,
който е единствения от
общината моряк във
войната. Приемайки
отличията, подаръците
и цветята той благодари сърдечно и пожела
да остави букета на
паметника, там, където
са изписани имената на
загиналите му другари.

ните и всички присъстващи на
тържеството. Със своя заповед
по повод 70-годишнината от
края на Втората световна война
и победата над фашизма г-н
Андонов награди останалите
живи участници във войната.
Връчени бяха и юбилейни медали

от Обл. съвет на ветераните. На
присъстващите в залата двама
от тях - Дончо Коняров и Жеко
Дойчев, г-н Андонов лично връчи наградите с пожеланието да
са живи и здрави и да предават
на младите спомена за войната,
който да предизвиква всеобща

гордост от победата и стремеж
за съхраняване на мира. Не помалко тържествено прозвуча
призива на Жеко Дойчев: „Пазете
свободата!”
Достатъчни ли са 70 години
са излезем от раните си и да забравим жестоката война? На този
въпрос с вълнуваща рецитация
на стихотворението „Чакай!” даде
отговор и талантливия Кольо
Пехливанов, артист и гл.експерт
„Култура” при общината. Певческата група при СОУ”П.Яворов”
с ръководител Желязка Тончева
подари изпълнението на незабравимата „Катюша”. Г-н Андонов
имаше честта да открие фотоизложбата „70 години от победата”
припомняйки призива „Никой не
е забравен, нищо не е забравено!”
"Активисти на БАС, заедно с
кмета Митко Андонов, поднесоха
венец и цветя на гроба на съветски
войници починали от раните си в
Стралджа".

Þáèëåéíè ìåäàëè
В тържествените мигове по време на отбелязване

70-годишнината от победата над фашизма, за личното
отношение на уважение към ветераните, за принос във
възпитателната патриотична дейност, от името
на Областното ръководство на Съюза на ветераните в България, с юбилеен медал „70 години от
победата над фашизма” бе награден кмета на общината
Митко Андонов. За активна дейност по подготовката
на тържествата, за лично участие в тях такива медали
бяха връчени и на Георги Александров, председател на БАС и на Кольо Пехливанов,
гл.експерт „Култура” при общината. Отличията връчи Жеко Дойчев. С респект и
уважение. И с пожеланието да продължават да работят в името на мира и свободата
все така всеотдайно и активно.

Íÿìà
çàáðàâà çà ïîäâèãà!
В навечерието на 9 май, Ден на победата, признателните стралджанци се събраха в парк

„Младост”, за да поднесат венци и цветя пред паметниците на загиналите за свободата
на България местни герои. „Ако не беше 9 май ние, жителите на нашия континент, със
сигуртост щяхме да имаме друга съдба! Ако не беше победата на Съветската армия едва
ли щяхме днес да говорим за обединена , силна, свободна и демократичва Европа!” каза
в словото си кметът на общината Митко Андонов, припомняйки жертвите, героизма,
себеотрицанието. „Би било неблагодарно и неморално да задгърбим миналото или да
твърдим, че всичко започва от днес! Всяка година поредния 9 май ще ни напомня, че в
този живот, освен стремеж към благополучие, има и морал, освен лични успехи, има и
обществен дълг! Никога не е излишен патосът в словата ни на този ден! Защото става
дума за свободата, за мирът, за общочовешкото щастие”, подчерта г-н Андонов.

70 ãîäèíè îò ïîáåäàòà íàä ôàøèçìà

Ìîåòî ó÷àñòèå âúâ âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà
Ñïîìåíè îò Æåêî Äîé÷åâ Æåêîâ, ñ. Ïîëÿíà, êàòî âîéíèê â 29-òè ßìáîëñêè ïåõîòåí ïîëê

/продължение от миналия брой/
На 19 и 20 април ние водихме силни настъпателни
действия. Трета рота с големи
усилия успя да се доближи до
канала. Към 10ч. през деня
нашата артилерия провеждаше
силна стрелба , целия полк
успяхме да стигнем до 50 м.
до канала, трета инженерна
дружина успя да разчисти
брега на канала от заложените
от немците мини и да построи
мост. Противника от своя страна даваше голяма съпротива от
която ние понесохме не малко
загуби- войници и снаряжение.
Към 23 ч. през нощта девета
рота успя да премине канала
и се окопа на другия бряг. На
21 април два часа през нощта целият наш полк успя да
премине канала и започнахме
преследване на противника.
До към 10ч. втора дружина на

нашия полк превзе и прочисти
Чадживица, настъплението
продължаваше със силна пушечна стрелба. Първа и трета
дружини успяха да превземат
селата Сапянскаада и Сопе и
се доближиха до с.Катунци.
За това село гвардейската рота
на полка поведе жестока и
упорита борба около два часа
и селото беше овладяно. След
това полкът се прегрупира
северно от селата Сопе и Катунци, през това време нашият
полк бе сменен от 13 п.п. а
ние се настанихме на почивка
в селата Синковци, Ивановци
и Малка Соботица до 6-ти
май. На 2-ри май Съветските
войски овладяха гр.Берлини,
с това завърши разгромяването
на немската армия „Юг”, улесни нашето настъпление през
Австрийските Алпи, които
превзехме с престрелки на отделни разпокъсани немски час-

ти. На 11-ти май 1945г. нашето
командване установи връзка
с английското командване в
гр. Любляна и с това нашите
действия приключиха. Нашият
полк стигна до гр. Грац където
бяхме настанени по квартири и
престояхме до 15-ти май. След
тази дата започна изтеглянето
на нашите части за България. В
този град ние заварихме много

съветски момичета пленени
от германците, които освободихме и те също заминаха за
своята страна.
На 20-ти май ние навлязохме в България. Какво радостно посрещане беше! Като
победители! Особено много
тържествено бяхме посрещнати на гарата в гр.Чирпан,
всички фабрични и локомотив-

ни свирки свиреха, на самата
гара бе затрупано с големи
количества щайги с ягоди и
вино, кой колкото може да
вземе. На гара Ямбол също
бяхме посрещнати като победители, в центъра на града до
безистена се проведе митинг
на който говори Стоян Сюлемезов. На този митинг имаше
много радост от близките на
завръщащите се войници,
същевременно имаше много
мъка и плач от родители на
които синовете не се завърнаха. След митинга полкът
бе настанен в казармите на
29 п.п. и започна уволнението на войниците. На 15 юли
1945г. ази се завърнах в моето
родно село в своя дом където
заварих дъщеричка на две
години, която не бях виждал,
защото като заминах войник
оставих жената бременна.
Пишейки тези спомени от

фронта трябва да кажа, че
имах пълната възможност да
наблюдавам бойните действия
които се водеха на фронта,
защото се движех с Щаба на
полка и в помощ на отделни
дружинни командири. Всички
заповеди на командирите преминаваха през нас, радистите
и свързочниците. Като радист
винаги присъствах на командните пунктове, имах пълната
възможност да наблюдавам
всяко сражение.
На края искам да изкажа
своята благодарност към унгарския народ, който беше
любезен към нас, българските
войници. Навсякъде ни посрещаха като освободители, във
всеки дом бяхме като техни
чеда. Ази останах с впечатление, че тези хора бяха много
културни и добродушни, въпреки че войната им разруши
много жилища.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Всяка година на най-хубавия празник Гергьовден село
Каменец посреща гости. Млади
и стари посещават над стогодишната църква на името на
светеца, за да запалят свещичка за здраве, да се помолят за
добра и плодна година, защото
от това зависи и животът на
село. Като домакин кметът
Живко Димитров е навсякъде.
Той е този, който се грижи за
осигуряване на оркестър, той
организира подготовката на

четирите курбана, тази година
дарение от Георги Иванов,
Георги Димитров, Димитър Димитров, Тодор Янакиев и Донка
Делева. Кметът се е погрижил
цялото село да научи каква ще
бъде програмата и как ще протече празникът. Към 11 ч. вече
площадът се изпълва с хора,
които очакват да се забавляват,
да се чувстват добре в родното
място. Звучи народна музика,
родители и деца си припомнят
семейни случки, разказват се

Ïîçèòèâíà ñðåäà â
äåòñêèòå
ãðàäèíè
И тази

год и н а
учители от
детските
градини в
Ст р а л д ж а
взеха участие в поредното обучение, което
бе на тема „Позитивна среда в ДГ” Водено от доц. д-р
Стефка Динчийска, ръководител катедра „Социални
дейности” в Тракийски университет обучението се превърна в интересен разговор за модерно възпитание и обучение на малките, за въвеждане на иновативни практики в работата
на учители и
възпитатели.
Не напразно
кметът на общината Митко Андонов
в поздравлението си към
лектора и участниците в обучението подчерта, че всяка
подобна среща е начало на нещо добро и полезно в ежедневната работа с децата. „Най-големите творци работят
точно в детските градини!” отговори доц.д-р Динчийска
, която от името на всички благодари на г-н Андонов
за вниманието. „Чувстваме се много
специални!”
каза тя добавяйки, че община Стралджа винаги
проявява загриженост и внимание към детските градини.
По-нататък обучението продължи в обсъждане взаимодействието между детски градини и родители, обучение на педагозите в иновативни практики. Направено бе
интересно проследяване на един работен ден в детската
градина с живописното общуване с децата, желанието
им да бъдат център на внимание, да проявяват характер
и съответно ролята на възпитателите. Обърнато беше
внимание на връзката учител-дете, дадени бяха ценни
препоръки за осъвременяване на работата с малките в
отговор на техните желания и възможности.
Според доц.д-р Динчийска всяко дете и всяко семейство е уникално за педагогическите екипи. Има индивидуални, групови и фронтални форми за взаимодействие.
Разумното им съчетаване е най- доброто. Педагозите
трябва да са подготвени да работят както с децата,
така и с родителите. Целта е една - израстването им
като здрави и будни деца, със социално- емоционална
интелигентност.

легенди…
Празникът в селото е започнал.
Мнозина стискат ръката на
госта Митко Андонов, кмет
на общината. Заедно с него да
уважи празникът е и Мария
Толева, зам.кмет. Мълчаливо
и трогателно към паметникът на загиналите се отправят
всички, за да изразят своята
признателност към подвига.
Малко по-късно на площада в
своето обръщение към камен-

чани г-н Андонов поздравява
всички присъстващи. „Чест
прави на кметството в Каменец, на всички местни жители,
които поддържате духовните
центрове на селото – църква и
читалище, във вид, който учи
и възпитава.Имате право да
се гордеете и със своите дарители, които по един скромен
и достоен начин подпомагат
развитието на Каменец”, каза
г-н Андонов, обърна внимание
върху богатата история на село-

то, благодари за поддържането
на традициите и увери всички,
че ще продължи да подкрепя
всяка добра идеи на кметството.
Последваха изпълненията на
фолклорната певческа мъжка
група, която, заедно с кмета
Живко Димитров, изпълни
своя репертоар вдъхновяващо
и сърцато, предизвика ръкопляскания и насърчения. Не
по-малко възхитително беше и
участието на женската певческа
група. Същите самодейци пред-

ставиха достойно село Каменец
в предаването „От българско
по-българско”. За красотата на
празника помогна и участието
на децата, които декламираха
стихове за празника. Към обяд
всички отново се отправиха
към църквата, където курбаните вече бяха готови. Във всяко
семейство опитаха от вкусното
ястие. И благодариха! С очакване догодина отново да се съберат на празника Гергьовден,
да се навидят, да се повеселят.

Îòëè÷èÿ çà äîáðîâîëöè íà ÁÌ×Ê

С поредица от прояви БЧК
– Ямбол отбеляза празника на
организацията – 8 май, Световния ден на Червения кръст
и Червения полумесец.
Празникът, който обединява
усилията на милиони хуманисти
от цял свят в изпълнение на
хуманитарната мисия – подпомагане на хората в нужда
и намаляване на човешкото
страдание , събра в областния
център активисти на БЧК от
всички общини. Стралджанската група бе водена от Живка
Иванова, управител на ЦСРИ.
В залата на БЧК беше проведено тържествено събрание
и награждаване на червенокръстки деятели с принос
в развитието на Ямболската
червенокръстка организация по
повод 8-ми май – Световен ден
на Червения кръст и Червения
полумесец.
За активна доброволческа
дейност, за постигнати добри

резултати в червенокръстката младежка
организация със званието „Млад отличник на БЧК” бяха удостоени Йорданка
Станчева, председател на БМЧК Стралджа и Силвия Йорданова, зам.председател. Признанието е за цялата организация
на БМЧК в СОУ”П.Яворов” , която се
ползва със заслужен авторитет.

ÎÈÖ-ßìáîë íàãðàäè ó÷åíèöè â êîíêóðñ çà äåíÿ íà Åâðîïà
ÎÓ”Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé”- Ñòðàëäæà çàå äîñòîéíîòî òðåòî ìÿñòî
От 16 март до 9 май 2015 г.
Мрежата от 28 информационни
центъра за популяризиране на
Кохезионната политика на Европейския съюз проведе национална информационна кампания
посветена на новите оперативни
програми за периода 2014-2020
г. под надслов: „Да създадем
ЗАЕДНО България 2020“.
Като част от планираните
събития за област Ямбол във
връзка с изпълнението на националната кампания, Областен
информационен център-Ямбол
обяви старта на Конкурс за изработване на макет от ученици на
тема: „Да създадем ЗАЕДНО моя
европейски град“. Общата цел на
кампанията бе да идентифицира
нуждите на гражданите и да ги
обвърже с реалните възможности на оперативните програмите.
Едни от най-важните и основни
участници в инициативата са младите хора, които по нестандартен
начин, с много творчество отговориха на въпроса: „Какво желаят
хората да подобрят с помощта
на европейски средства в своето
населено място?“

Чрез получените шест
макета учениците показаха
своите умения
за работа в
екип и изразиха своите
идеи и желания за това
какво искат да
бъде изградено, възстановено, променено или подобрено
с помощта на европейските средства в техния град или община.
Тричленно жури оцени макетите по предварително зададени
критерии: оригиналност на идеята, прецизност на изпълнението и
цялостно художествено въздействие на творбата.
На 7 май, в офиса на ОИЦЯмбол, Илиана Бицова, Заместник-кмет на Община Ямбол обяви
резултатите от оценяването и
оповести номерата на макетите,
които се класират на първите три
места. Конкурсът беше анонимен
и на място бяха отворени пликовете, които съдържат информация за

авторите.
На заслуженото първо
място се
класира
невероятният
Аквапарк
„Детелина“, изработен от
ученици
от 7 клас в СОУ „Св. Климент
Охридски“ град Ямбол.
С прецизното изпълнение на
облагородените места край река
Тунджа учениците от 11 клас в
ПГИ „ Г.С.Раковски“ град Ямбол
заемат престижното второ място.
На трето място се класира

оригиналният кът за отдих „Зелен
рай“ изработен от седмокласниците от ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ град Стралджа, които
получават обяд в заведение в град
Ямбол. Ръководител на групата
седмокласници е Веляна Атанасова. Като представители на екипа
участници в тържеството бяха
Цана Стоилова, Минка Гинова,
Ива Йорданова, Христо Иванов.
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.

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” –
Ñòðàëäæà

Предлага ковчези на цената на общината.
Доставката в рамките на града е безплатна. Цена за брой
плюс кръст - 67 лв.
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Ïîä ëàñêàòà íà ñëúí÷åâà Åëàäà
Îòêðèâàíå íà Ìåòåîðà èëè ïúòóâàíå ... êúì ñåáå ñè
ни се открива в цялата си
прелест и величие. С легендите, блясъка, битките,
красотата…Разгледахме
мълчаливо гробницата на
Филип Македонски, останахме безмълвни пред
мраморния саркофаг с урната от 24-каратово злато и
16-лъчевото слънце отгореантичния македонски символ. Трудно се отлепяме
от златния венец от 313
дъбови листа и 68 жълъда –
едно прекрасно ювелирно
изкуство, което мислено

Надя Жечева
продължение от бр.12

Êàê ñå ðàæäàò
èêîíèòå

Току в подножието на
Големия Метеор нашите
водачи ни организират
поредната изненада. Посещаваме най-голямата
работилница за икони в
Гърция, където звучи …
българска реч. Оказва се,
че художничката е българка, с топла и приятна
усмивка и много познания
за иконописа. Там се влиза
на пръсти. Обкръжават те
рафтове пълни с икони – от
дърво, от алабаст, от фина
керамика, малка пласти-

сравняваме с величествения тракийски венец на
нашия цар Севт. Отдаваме
значимото внимание на
доспехите, спираме пред
великолепните стенописи,
за да развихрим въображението си… Пренесли
сме се …24 века назад, в
светът на древните, силните, достойните, смелите,
оставили ярка следа във
времето. И уроци, които
ние трябва да научим.
Пътуването ни приклю-

Христос дал урока никога
да не преценява хората от
пръв поглед. Всъщност
многообразието в тази работилница наистина ни
създаде проблем. Какво да
изберем! Всичко е качествено, красиво изработено
и заредено с енергия, със
смисъл и вяра! Единодушни сме в купуването на
комбоскини /въженце за
молитви – мечът на духа/
с магическите 99 възелчета
с позитивна енергия равна
на 33 навързани молитви ,
предпазващи от всякакви
лошотии.

чи. Останаха спомените.
Не успях да разкажа за
темперамента на гърците,
за песните и танците им, за
кухнята, в която използват
свои , истински продукти,
за интересните подправки
в ястията, за политическата активност на гърците и
ярко изразено чувство за
демокрация и свобода, за
добре поддържаните овощни градини и модерното рязане на праскови и бадеми,
за кивиотглеждането и…
за гръцкото знаме, което се
вее навсякъде, за гръцката
реч, която не заменят с
английска. Нашата съседка
Гърция! Ако имате случай,
посетете я!
Специални благодарности към Туристическа
агенция АН МАР ТРАВЕЛ
, организатор на перфектното ни във всяко едно отношение пътуване! Благодарности към екипа Ваня
Ванева и Валентин Паунов,
които ни осигуриха спокойствието и удоволствието от
пътуването! Благодарности
и към водачът ни в Гърция
Петрос Василиу, който не
само ни информира, той ни
накара да уважаваме и дори
да обичаме Гърция!

Ñòðàëäæàíñêîòî åçåðî å ñðåä íàé- æèâîïèñíèòå â ñòðàíàò.
Îáèòàâàò ãî ðåäêè ïòèöè è áîçàéíèöè. Ïðåäèçâèêâàëî å
ëþáîïèñòâîòî è èíòåðåñà, êàêòî íà ó÷åíè, òàêà è íà îáèêíîâåíè
òóðèñòè. Åòî åäèíî îò íàé- çàäúëáî÷åíèòå ìàòåðèàëè, ïîìåñòåí
â ñï. "Ïðèðîäà" ïðåç 1909
Списание П Р И Р О Д А, 1909 г., Брой 9
От миналоя брой

ка… Началото на процеса
е рисунка върху платно
след което идва ред на
дървото. Научаваме , че се
работи с яйчена темпера,
че златото по иконите е
символ на извънземното,
че патината се поставя
накрая… Вниманието ни
е насочено към иконата на
Св.Богородица, която се
оказва твърде многолика
за нас. Интересно ни е
да научим за символизма
на иконите „Неувяхваща
роза” , „Усмихващата се
Богородица”, „Белият ангел”… Впечатляваме се и
от тази на Св.Христофор,
покровител на пътуващитесветецът, на който Исус

Â ñâåòà íà
äðåâíèòå

Ако някой ни беше казвал, че за три дни ще натрупаме впечатления като
за 300, сигурно нямаше
да повярваме. Само че –
наложи се! Пътуването
през Егейска Македония
неусетно ни отведе до
селцето Вергина, за което
до този момент не знаехме
нищо. Паркът, в който се
разхождахме също нищо не
подсказваше. Снимахме се
и някак вече бяхме разконцентрирани. Какво толкова
ни предстои да видим в
една гробница! Знаехме,
че предстои да влезем в
гробницата на Филип Ма-

кедонски. Както навсякъде
при посещението си в Гърция и тук усетихме добрата
туристическа организация.
Но при вида на прекрасно поддържаната старина
просто замълчахме. Аз
лично си пожелах да видя
такава загриженост и у нас.
Гробницата не само е възстановена, укрепена, обезопасена, тя е консервирана
във вид, който впечатлява.
И с право може да се определи като един перфектно
експониран музей. Всичко
открито там е пред погледа
на любопитния турист. А,
безспорно, то е твърде много и твърде ценно. Светът
на древните македонци

Пеликанът, причислен към вредните
животни, тоже е бил обречен на преследване и неговата глава оценена на 1 лев.
Нашите селяни, лакоми към всичко, което
може да им стане плячка, се нахвърляли
стръвно върху беззащитните животни.
Макар че според твърдението на самите
селяни, пеликанът не бил вреден за рибата
в Стралджанското езеро, понеже 4-метровата му дълбочина не била пригодна
за ловене на риба, все пак лакомият лов
победил. Много от възрастните пеликани
били застреляни от ловците, а малките
избити с тояги. "Не умира лесно, бей!" казва жестокият джелатин на тези мирни
животни - "биеш със сапкъна по гърба,
биеш, то реве като магаре"; обърне се и
легне на гръб; и биеш пак по корема, то
бухка като чувал; пак не мре.". Някои
от тези ловци, пеликанови изтребители,
взели по 15 напалеона възнаграждение за
техните глави! След тая беда за пеликаните, тяхното селище е много обедняло.
От време на време те пак прилетяват със
стотини и се разхождат из лъщинето на
Саръ-алан, но в селището им мътят само
по няколко двойки.
Стралджанското езеро е интересно и
като център, в който би могло да се развие
една по-добра култура чрез разработка и
подем на неговите природни богатства
или като се развият нови култури. То е
едно заляно с вода ниско равнище, на
което дъното е богат хумус, образуван
от изгнила растителност. При едно случайно премахване на водата му, би се
образували неизказано тлъсти пастбища
и отлична орна земя. Такава идея вече са

Д. Йоакимов
имали някои предприемчиви хора и за тая
цел са правили достатъчно изучвания на
неговото възможно изсушаване, за което
те даже се произнасят утвърдително.
Обаче местни хора говорят обратното.
Те казват, че наклон за изтичане на водата от езерото почти не съществува;
наклонът по течението на изтока му чак
до Тунджа (дължина до 25 км.) едва ще
има до 2 метра, когато дълбочината на
езерото е 4 метра. При това, казват те,
много пъти мътната вода на Тунджа дохожда наназад чак до езерото. При тия
условия предполагаемото изсушаване е
немислимо. От друга страна пък, както и
твърдят това вещи хора, ако тоя естествен рибник се подпомогне искуствено
и се приемат рационални мероприятия
за доброто ступанство над рибата и за
нейното обезпечение, развъждане и отхранване, то доходът за държавата и за
частни лица би се увеличил много повече,
отколкото е сега. Това мнение изглежда
по-приложимо. То е най-благоразумно за
осъществяване.
* Най-много пеликани в България се
срещат в Сребренското блато, Силистренско
1 – Запазен е оригиналният правопис
и изказ. Заменени са само буквите Голям
Юс или Голяма Носовка (Ѫ), Ят или
Двойно е (ѣ) и е премахната буквата „ъ”
в края на думите
2 – днешно с. Гергевец, община Сливен
3 – днешно с. Деветинци, община
Карнобат
4 – скобар
5 – лопатарка

ÑÏÅÊÒÚÐ
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„Èñêàì äà ïîðàñíà!”

П

о повод Третата глобална седмица за
пътна безопасност
„Спаси живота на децата”,
която се провежда от 4-ти до
10-ти май, в ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий”, село Зимница, се
проведе беседа с учениците

от четирите полуинтернатни
групи, работещи по Проект
BG051PO0001- 3.1.06 „Подобряване на качеството на
образованието в средищните
училища чрез въвеждане на
целодневна организация на
учебния процес” по ОП РЧР.

Â Äæèíîò

Ïðàçíèê íà
ñåìåéíîòî ùàñòèå

Представители на Пътна полиция- град Стралджа
припомниха на децата какво
поведение трябва да имат, когато са пешеходци, велосипедисти или пътници в превозни
средства. Запознаха ги със
статистически данни за пътнотранспортните произшествия
с деца от област Ямбол и от
страната. Изключително заинтригувани, децата участваха
живо в дискусията- задаваха
въпроси, разказваха за различни ситуации, на които са
ставали свидетели на пътя.
После всички заедно- ученици, възпитатели, полицаи,

преминаха неколкократно по
пешеходната пътека, която е
в непосредствена близост до
училището. По този начин те
напомниха на преминаващите
шофьори да бъдат бдителни и
да намалят скоростта.
Всеизвестен е фактът, че
движението в село Зимница
е много натоварено и това
задължава още повече. Защото
децата искат нещо много просто- ДА ПОРАСНАТ- здрави,
усмихнати, щастливи. Това
е посланието през тази седмица на всички деца. Това е
посланието и на учениците
от Зимница.

×ÅÑÒÈÒÎ!
Пенсионерски клуб с.Джинот

отправя най-сърдечни поздравления към именниците Георги Димитров, кмет на селото и Ганка
Марчева.
Бъдете живи и здрави! Радвайте се на успехи и щастие!

Â Ñåäìèöàòà çà áåçîïàñíîñò íà ïúòÿ

Ìèðíî ïðåä ìàëêèòå ãîëåìè!

Семейният живот не е песен, но избирайки брачния живот
няма как човек да не се опита да пее хорово. Обединявайки се
около идеята да дадат пример за дългогодишно семейно щастие,
разбирателство и любов в Джинот пенсионерския клуб организира
празник на две семейни двойки. Навръх своята 38—ма брачна годишнина Митка и Йордан Йорданови щедро почерпиха и получиха
поздравленията на приятели и познати. Минка и Стоян Димитрови
също споделиха своята радост от 35-годишния съвместен живот.
Имаше спомени за интересни случки , имаше хумор , песни и
танци. И пожелания двойките с юбилеи да се увеличават.
Спазвайки традицията пенсионерския клуб посвети мило тържество и на рождениците от първото тримесечие. На внимание,
цветя и щедри пожелания се радваха Стоян Колев, Николина
Филипова, Пенка Kънчева, Георги Василев, Елена Стоева, Донка
Калудова, Атанаска Ганева. Веселбата стана още по-голяма с
участието на приятелите от пенсионерски клуб Чарган.
НОВО!

Auto Boxekspress service

Децата от ЦДГ"Здравец" приемат чичко полицай за свой добър
приятел. Знаят, че когато се движат по пътя трябва да спазват правилата. Когато пресичат улично платно използват задължително
пешеходната пътека. И още колко много знаят! Доказаха го на
срещата с полицаите от РУ"Полиция" Стралджа, които в интересна
беседа ги запознаха с всичко онова, което "говорят" правилата за
безопасно движение на пътя. Срещата се проведе в подкрепа на
инициативата "Спаси живота на децата" в Седмицата посветена
на безопасно движение по пътищата.

НОВО!

0890101017 ИЛИ 0988363702
продава изгодно апартаменти в Бургас, Слънчев
бряг, Свети Влас, Пампорово, Банско.
Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/.

НОВО!

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ

– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:
за 4 гуми
– 20% отстъпка
За 2 гуми
– 15 % отстъпка

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

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

