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имаме богата и поучителна история.
За настоящето трябва сами да се погрижим. И да го правим по
възрожденски всеотдайно. Времето диктува това. Ние трябва да
дадем доказателства, че нямаме намерение да се оплакваме, а да
работим здраво.
Когато човек иска, той винаги може. Има много мъдрост в
това твърдение. И трябва по-често да си го припомняме. За да
сме по- активни , по-дейни, по-всеотдайни, по-смели. Да не жалим
сили, време, енергия, за да създаваме добра среда за живот за себе
си, за семействата си, за колегите си, за съгражданите си. Така
от изпълнение на малките цели ще стигнем и до големите. Защото
пътят към всяко голямо начинание винаги започва с първата крачка.
Нашият празник всяка година идва , за да насочи мислите ни
към миналото, но и да ни поучи, предупреждава ни за настоящето,
насочва ни към бъдещето. Учи ни да се вглеждаме в себе си, да
бъдем по-мъдри, по-искрени, доброжелателни. Ако добре разбираме
посланията на времето, то нека си пожелаем:
В името на нашето утре- да бъдем всеотдайни!
Пожелавам на всички в този светъл ден много здраве, добро настроение и светла човешка обич!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

НОВО!

НОВО!

6. 11. 2012 ã.

CHRISTIAN
ÎF ROMA
ÎÒÐÅÄÈ ÏÚÐÂÎ
ÌßÑÒÎ ÇÀ
ÑÒÐÀËÄÆÀÍÊÀ

Ñòðàëäæà
ÏÐÀÇÍÓÂÀ!

НОВО!

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

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738
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
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ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация на погребения в цялата страна
Тел. за контакти:

0895175430, 0894831628; 04761 99 22
гр. Стралджа, до ж. п. гарата, Марин Куртев Тончев

ÎáÑ – Ñòðàëäæà
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Â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Îòêðèòà ïðîöåäóðà ïî
ðàçðàáîòêà íà Áþäæåò 2013

На основание чл.11 от Закона
за общинските бюджети със своя
заповед от 25 октомври кмета
на община Стралджа Митко
Андонов откри бюджетната
процедура по разработване на
проект за бюджет на общината
за 2013 г. До 7 декември всички
граждани , кметове и кметски наместници, директори на учебни,
здравни и социални заведения,
председатели на юридически
лица с нестопанска цел могат да
представят свои предложения с
обосновка за необходимите средства и резултата, който очакват.
Три са комисиите, които ще
работят по подготовка на проекта
за новия бюджет. Мария Толева,
зам.кмет ще оглавява комисията
по социалните дейности, тази по
териториално развитие и общинска собственост се председателства от Иван Иванов, зам.кмет,
а третата – Общинска админи-

на селата.
В своята работа комисиите
ще имат предвид Общинския
план за развитие до 2013г.,
Проектобюджета на общината, местни дейности за 2013г.,
предложенията на гражданите
и ръководителите на бюджетни
звена и НПО, както и параметрите на бюджетните взаимоотношения н Републиканския
бюджет за 2013г. Тяхно е задължението да разработят проекта
за общински бюджет 2013г. по
приходна и разходна част, по
параграфи, дейности функции,

по бюджетни разпоредители като
приложат изискването на всички
необходими нормативни документи . В седемдневен срок от
разработването се предвижда и
публично обсъждане на проекта
за общинския бюджет.
Заповедта на г-н Андонов се
придружава и от бюджетен календар на общината за 2013г. в
който са посочени всички стъпки
и процедури в различните етапи
по подготовка на основния финансов документ на общината,
цели и отговорности, участници
и срокове за изпълнение.

Äåòñêè
ôóòáîë çà ïðàçíèêà
Децата от начален курс на стралджанските училища СОУ ”П. Яворов”

страция, се оглавява от Атанаска
Христова, секретар на общината.
Във всяка от работните групи
са привлечени общински съ-

ветници, експерти от общинска
администрация, , представители
на останалите звена в общината,
кметове и кметски наместници

Çà ìîäåðíà ìëàäåæêà ïîëèòèêà

Ïðåäñòàâèòåëè íà ìëàäåæêà ÍÏÎ íàáëþäàâàò çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Община Стралджа и ОбС
одобряват, поощряват и насърчават участието на младежите
в местното самоуправление,
очакват и са готови да подкрепят интересни младежки идеи.
Като партньор на Сдружение
„Евролик” по проекта „Гласът
на младежите” Община Стралджа и ОбС дават възможност
на младежи от града да вземат
участие в заседанията на местния парламент, за да натрупат
знания и опит в местното самоуправление. Целта на проекта
и желанието на младите хора
е те да се обучават в усвояване на модерна младежка
политика.

„Ãðîçíîòî ïàòå” óñìèõíà äåöàòà íà Ñòðàëäæà

и ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” се включиха активно в обявения турнир
по футбол, посветен на Празника на общината, 8 ноември. Разделени на два
отбора „Изток” и „Запад”, облечени в спортните екипи осигурени от ОбФК
”Стралджа”, малчуганите вложиха цялото си старание, за да стигнат до
резултата 9:7, с което видимо доказват, че като отбори са почти равностойни.
Кметът на общината лично поздрави децата-футболисти, връчи им
грамоти и награди, с пожелание да поддържат интереса към този спорт, да
донесат нова футболна слава на Стралджа и общината.
Турнирът е включен и в спортния календар на общината, той е традиционен и се провежда всяка година.

ÏÐÎÃÐÀÌÀ
8 НОЕМВРИ, „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ”

ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
6 НОЕМВРИ – ВТОРНИК
17,00 ч. – площада на с. Александрово
Празничен концерт
18,30 ч.- читалище „Хр.Ботев-1922” – Поляна
90 г. НЧ”Хр.Ботев-1922” –Поляна
7 НОЕМВРИ – СРЯДА
15,00ч.-ЦСРИ - Стралджа
Рожден ден на Центъра
8 НОЕМВРИ – ЧЕТВЪРТЪК

ÄÅÍ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ

9,00 ч.-парк „Младост”
Поднасяне на венци пред паметниците на загиналите
9,30ч.- храм „Св. Архангел Михаил”
Света литургия и благодарствен молебен
10,30ч.-площад ”Демокрация”
Ритуал по издигане на националното знаме, знамето на общината и знамето
на ЕС, слово на кмета Митко Андонов
Празнично веселие, концерт
9 НОЕМВРИ- ПЕТЪК
20,00 ч.- читалище „Просвета-1927” – Иречеково
Празничен концерт
10 НОЕМВРИ – СЪБОТА
9,00 ч. – ресторант „Хемус”
Турнир по спортен бридж

Във връзка с Празникът на Стралджа, 8 ноември общината
осигури за най-малките жители- децата от детските градини в
общинския център и начален курс на училищата, една постановка
на Държавен куклен театър „Г.Митев” Ямбол. „Грозното пате” събра в салона на читалище „Просвета-1892” усмивките на малките
и техните родители. В продължение на час всички истински се
забавляваха с великолепното изпълнение на Жулиета Николаева
и нейните колеги-артисти.
„Грозното пате” беше подарък и за децата на Зимница в
празничния Димитровден, когато в селото бе отбелязана 200 годишнината от заселването.

ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа,
пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейности по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!
ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761
ИЛИ 0889198988

17 НОЕМВРИ – СЪБОТА
11,00 ч. – с. Богорово
100 години от построяването на храма „Св. Архангел Михаил”

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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ÎáÑ – Ñòðàëäæà â
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На своето 12-то заседание общинските съветници от Стралджа за
пореден път подават ръка на общината за кандидатстване с проекти.
Със свое решение ОбС възложи на
кмета Митко Андонов да предприеме
необходимите действия , свързани с
подготовката и кандидатстването с
проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на
община Стралджа” . Проектът е по
мярка 223 „Първоначално залесяване
на неземеделски земи” от Програмата
за развитие на селските райони 20072013г. Дейностите отговарят на един
от основните приоритети от Плана
за развитие на общината 2005-2013г.
ОбС одобрява и дава съгласието си общината да кандидатства за
безвъзмездна финансова помощ по
мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и
промоционални кампании” по приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес”

по Оперативна програма за развитие
на сектор „Рибарство”, финансирана
от Европейския фонд за рибарство за
програмен период 2007-2013г. Одобрена е и кандидатурата на общината
в процедура по приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация”
като е възложено на кмета на общината
да определи екип за разработване на
проектното предложение.
Съветниците дадоха съгласието
си общината да ползва временен безлихвен заем от бюджета на общината в
размер на 50 000 лв. за разплащане на
разходите по проекта „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство- Община Стралджа”, финансиран
с Договор за безвъзмездна финансова
помощ от ОП”Развитие на човешките
ресурси”, Схема „Нови възможности”.
Повече коментари предизвика

Àëáàíèÿ ñ áèçíåñèíòåðåñ êúì Ñòðàëäæà
Кметът на община Стралджа Митко Андонов бе домакин на работна среща с представители на Албания. В състава на делегацията
посетила общината бяха Бафтиар Зачей, кмет на община Фиер,
Албания, заедно със своя заместник по стопанските въпроси и двама
представители на крупния бизнес в района.Те бяха придружавани
от представители на Българска търговско-промишлена палата,
които чрез посолството на България в Тирана, са организатори на
посещението.
Интересът на албанските гости беше насочен изключително към
българските стопански предприятия от консервната промишленост,
месодобивната и винопроизводството, които биха могли да станат
основа за бъдещо интензивно и съвместно сътрудничество между
Албания и България. Затова преди гостуването си в Стралджа албанските представители посетиха водещи фирми в Благоевград,
Първомай, Хасково и Стара Загора.
Г-н Зачей е направил изборът за посещение на община Стралджа
и среща с г-н Андонов, за да се запознае с общината и възможностите за съвместна работа в подготовка и реализиране на проекти.
Г-н Андонов, който приветства гостите , представи общината с
готовност за бъдещо сътрудничество. Цел на посещението беше
и производството на „Домейн Мараш ЕООД”-Стралджа. Евгени
Тренчев, собственик на фирмата, показа на гостите базата за винопроизводство в града, представи технологията за производство,
показа
елитните вина Мускат, Шардоне, Траминер, Совиньон
блан, Розе пино ноар, Розе мерло и др. с което истински впечатли
гостите. Стана ясно, че г-н Зачей предлага реални възможности за
създаване на съвместни предприятия с цел използване потенциала
на община Фиер в селскостопанското производство, животновъдството и производството на вино.
Община Фиер е на трето място по икономическо развитие в
Албания. Същевременно между България и Албания съществува
голям неизползван потенциал за развитие на двустранните бизнес-отношения., което дава основание за полагане основите на
едно активно сътрудничество между двете общини със помощта и
сътрудничеството на БТПП.

Âñå ïî-ãîëÿìà íåîáõîäèìîñò
îò ëè÷íè àñèñòåíòè

Íàé-óÿçâèìèòå, ñ íàä 90 íà ñòî òðàéíè óâðåæäàíèÿ
ñ ïðàâî íà ÷óæäà ïîìîù ñà ïîâå÷å îò 2400 äóøè.
Едва 7 на сто от хората с трайни увреждания в Ямболска област получават
помощ от личен асистент. В областта с над 90 процента намалена работоспособност за близо 4000 души.
Независимо от огромния интерес към двете национални програми, които
осигуряват помощ на хората с увреждания, в ямболско само 250 имат лични
асистенти. Необходимостта от социалните услуги ще продължи да нараства,
прогнозират от Агенцията за социално подпомагане. Само в ямболско хората
с различна степен на увреждания са над 10 600. От тях увредените между 50
и 70 процента близо 6 000. Най-уязвимите, с над 90 на сто трайни увреждания
с право на чужда помощ са повече от 2400 души.

информацията за работата
по прилагане на Наредба
№ 1 за обществения ред в
общината и Наредба № 17
за регистрация и контрол
на ППС с животинска
тяга. При извършване на
контролната дейност по
Наредба № 1 от началото
на годината в общината са

съставени 93 бр. актове за установяване на административни нарушения и
въз основа на тях са издадени 83 бр. наказателни постановления. Съветниците
бяха информирани за взетите мерки от
страна на общината по осигуряване и
опазване на обществения ред, поддържане на естетичен вид и чистота на населените места, забрани за паркиране
на превозни средства върху общински
терени, контрола по строителни и
строително-монтажни дейности, екс-

плоатация и опазване на общинските
имоти, опазване на обществения ред
при отглеждане на домашни животни.
Достатъчно внимание бе отделено и
по изпълнението на Наредба № 17,
която е в действие от една година,
време все още недостатъчно, за да се
решат всички проблеми. Благодарение
на въведените отличителни знаци и
регистъра в общината са разкрити
кражби на селскостопанска продукция,
съставени са 39 бр. АУАН от МВР за

липса на регистрация и оборудване на
каруците. Издадени са и 38 наказателни
постановления на обща стойност 2050
лв. Изнесените факти в информацията
и дадената положителна оценка за
работата на общината по прилагане
на двете наредби не успяха да убедят
всички съветници да гласуват за
приемане на документа, който ще бъде
включен в дневния ред и на следващото
заседание като предварително ще бъде
подложен на още анализи и коментари.

×ÅÑÒÈÒ ÏÐÀÇÍÈÊ, ÑÒÐÀËÄÆÀ!
Ðåäîâå îò ïîçäðàâèòåëíèòå àäðåñè:
ÃÀËÈÍÀ ÑÒÎßÍÎÂÀ, êìåò íà Îáùèíà Êàçàíëúê:
„Богат със своето минало, със своите традиции и фолклор, с именитите
си личности, с с трудолюбивите си и родолюбиви граждани, днес Стралджа
празнува, отдавайки почит към светеца, превърнал се в патрон и покровител на града. В този празничен ден, пожелавам на Вас, г-н Андонов, на
Вашият екип и на всички граждани здраве, много сили и енергия, за да
постигнете успехи във всяко ваше начинание, посветено на благоденствието
и просперитета на Община Стралджа!”

ÄÈÀÍÀ ÎÂ×ÀÐÎÂÀ, êìåò íà îáùèíà Èâàéëîâãðàä:
„Приемете най-искрените ми благопожелания за здраве, вдъхновение и
оптимизъм при реализиране на намеренията и постигане на целите, свързани
с благоденствието на Вашата община. Към Вас и всички жители на Община
Стралджа отправям пожелание за весело посрещане на празника и много
поводи за веселие!”

Ïåðñîíàëåí êîä íè ïîçè îò
íåêîðåêòíè ðàáîòîäàòåëè
Над 400 души в Ямболска
област могат да следят как ги
осигурява техния работодател.
Зачестяват сигналите за нарушения свързани с осигурителното
законодателство, съобщават от
приходната администрация в
Ямбол
Гражданите, които разполагат с Персонален идентификационен код, могат по всяко
време да разберат дали техния
работодател е коректен.
През последната година от
офиса на Националната агенция
за приходите в Ямбол отчитат
засилен интерес към получаването на Персонални идентификационни кодове, тъй като те
позволяват бърз и лесен достъп
до системата и работещите не
могат да бъдат заблуждавани
например дали работят на 4-часов или 8-часов трудов договор,
както и дали редовно са осигурявани.
Издаването на кода е безплат-

че при загуба на
Персонален идентификационен
код трябва
незабавно
да се уведоми приходнат а
администрация,
за да бъде
прекратен
достъпът
до личните данни.
но и позволява на всеки работник или служител да направи
справка за трудовия договор, за
осигурителния доход, за вноските за допълнително задължително
пенсионно осигуряване, както и
за издаване на документ по интернет. От НАП-Ямбол напомнят,

0897580821
ПРОДАВА немска овчарка /мъжко/, чистокръвно, на 1г., с паспорт
0888824098
ПРОДАВА едноетажна къща с
двор 700 кв.м. в Стралджа на ул.”П.
Кабаков” 34. Цена по споразумение.

6 ноември 2012 г.
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120-ãîäèíè ÷èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892”-Ñòðàëäæà

„Íåçàáðàâà” â îëòàðà
íà äóõîâíîñòòà

В Деня на народните будители
и в навечерието за отбелязване
на 120-години от откриването
на читалище „Просвета-1892”Стралджа читалищните дейци
подготвиха една великолепна
изложба със снимки и отличия
от изявите на художествените
колективи през годините. „Това
е нашето признание към труда
на тези ентусиасти и подтик да
подражаваме на благородното им
дело.”, каза в своето въведение
Виолета Андонова, секретар
на читалището. „Изложбата
„Незабрава” доказва силата на
българския дух, която се крие
в съхраняването на традициите
и обичаите, в бита и легендите
за славни времена, в топлите
семейни отношения и бащиното
огнище, в магията на българския
народен танц и мощта на народната песен.”, добави тя.
От името на Мария Толева,
председател на читалището и
зам.кмет, бе прочетено празнично слово за юбилея на читалището и откриването на изложбата. В

представените фотоси
присъстват снимки
от множеството прояви на читалищните
колективи, награди и
отличия от различни
периоди.”Не е нужно
да се опитваме да разберем от къде и как се
зарежда тази енергия
за активен читалищен труд , при това
абсолютно безплатен,
на ползу роду, труд,
който ражда красота
и доброта. Но затова пък сме длъжни
да поднесем своето
„благодаря” към хората на духа,
тези, които поддържат традициите, тези, които ни карат да се
усещаме на мястото си, да имаме
самочувствието , че сме родени
в този град, да ни мотивират
да изпълваме със съдържание
и новия ден”, бе подчертано в
словото на г-жа Толева, което
прочете Парушка Узунова.
Изложбата „Незабрава” откри

кмета на общината Митко Андонов, който преди това поздрави
присъстващите с Деня на народните будители, изрази своето
уважение към делото на предците и поднесе благодарността
си към техните съвременни
следовници. Г-н Андонов покани присъстващите ,между които
бяха Атанаска Кабакова, председател на ОбС, Иван Иванов

„Íå áÿõìå ãîñòè íà ñâåòà!...”

„Не бяхме гости на света!...”
– това беше основното мото на великолепния концерт -спектакъл подготвен от колективите при читалище
„Просвета-1892”-Стралджа по повод
120-та годишнина от учредяването
му. Химнът на България в началото
на тържественото събрание изправи
на крака всички в препълнения
салон на читалището. Летописът
на разнообразната и богата дейност
от името на читалищното настоятелство представи Виолета Андонова,
секретар на читалището. Есеистичният
характер на словото наложи приповдигнатия тон, който развълнува присъстващите
както с посочените най-важни моменти
от историята на културния храм, така и
с респектиращото споменаване имената
на поредица заслужили читалищни дейци,
допринесли с труда си , с творчеството си
за славата на читалището през годините.
Вълнуващо прозвуча и обръщението на
кмета Митко Андонов в което той успя да
събере признателността на поколенията
към всички онези работили с ум и сърце,
на ползу роду ,отдали време, енергия и
любов за развитие на различните читалищни дейности и постигнали невероятни
успехи подплатени със злато и множество
други отличия от регионални, национални
и международни културни прояви.
„Читалището фокусира всички културни дейности на града, храни самочувствието ни, открива и развива талантите ни, дава
изява на творчеството и родолюбието.”
Подчерта г-т Андонов. „Наричаме го
„светилник и хранител на родолюбието”,
определяме го като „огнище на просветата и културата” защото го обичаме и
не можем да си представим живота без
него. През всичките тези години читалище
„Просвета-1892” поддържа основната си
просветна мисия неотклонно. Важно е за
нас, че то роди и отгледа родолюбци като
Иван Димчев, автор на първата история
за Стралджа, Руси Сапунаров, ръково-

дител на 4-гласен хор, интелигентния и
мъдър Георги Мечков, Стефан Иванов,
дългогодишния и неотразим режисьор и
постановчик на театъра, Йордан Миронски,
един великолепен самороден талант-артист, Димитър Сотиров, положил основите
на художественото слово, Добри Милев,
вълшебния майстор на кавала, Тончо
Тончев, талантливия наш хореограф и
неизчерпаем народен талант…” добави г-н
Андонов с поклон към всички участници
в съставите на читалището. Той поднесе
своята благодарност и към кметовете на
града подпомагали местната културна
дейност, към спомоществувателите, към
интелигенцията, неотклонно работила в
средите на читалището. В обръщението
към днешните любители на художествената самодейност кмета на общината
каза:”Носете в сърцата си винаги жив
сияйния пламък на родолюбието! Обичайте
и пазете нашето читалище! Обогатявайте и
разнообразявайте дейността му!”
Със своя заповед във връзка със 120-та
годишнина от учредяването на културния
храм г-н Андонов награди читалище
„Просвета-1892”-Стралджа с плакет на
общината, грамота, представителна значка
и парична награда, които връчи на Мария
Толева, председател на читалищното настоятелство.. Последваха отличия за изявени и
дългогодишни читалищни деятели. Марга
Костова бе отличена с плакет с образа на
П. Кр.Яворов. С герб на общината, представителна значка и грамота бяха награ-

дени Донка Жечева, Атанаска
Кабакова, Иван Георгиев, арх.
Валентин Вълчев, Тончо Тончев,
Петър Кръстев.
Трогателно и с много чувство
беше поздравлението на Мария
Толева, зам.кмет и председател
на читалището. Тя сподели своята
радост и гордост от това, че точно
в този момент има късмета да оглавява читалищното ръководство.
Спомена твърдението на Тончо
Тончев, че всеки дом в Стралджа ражда
таланти, които се развиват и обогатяват
в читалището. Като продължение на това
тя обяви решението на настоятелството за
удостояване с грамоти на един голям брой
заслужили читалищни активисти работили
дълго и всеотдайно за разпространение,
съхранение и обогатяване на културнопросветната дейност.Не бяха забравени
и превърналите се в легенди всеотдайни
читалищни деятели от миналото, които
са живи в паметта на хората – Димитър
Сотиров, Добри Милев, Жечко Вълчев,
Руси Сапунаров и др.Колективни грамоти получиха и ансамбъл „Въжички”,
кукерската група, театрална работилница
„Мелпомена”, детски камерен хор”Акорд”.
Множеството в залата аплодира народния представител Атанас Мерджанов,
който топло поздрави всички читалищни
дейци и връчи своя подарък 1000 лв. на
читалището. В последвалия празничен
концерт-спектакъл самодейците истински
изненадаха публиката с интересни хрумвания, много танци , музика и песни.Ръкопляскания, усмивки, настроение, радост и
гордост от пълната и шарена сцена – това
демонстрираха зрителите, което беше и
най-големия подарък за младите и по-старите участници в съставите при читалището. Бяха поднесени цветя от името на кмета
Митко Андонов, от читалища на съседни
селища. Прочетени бяха и поздравителни
адреси с най-сърдечни пожелания.
Надя ЖЕЧЕВА

и Иван Георгиев, зам.кметове,
съветници, учители, общественици, граждани, да разгледат
изложбата и да си спомнят участието на всяко от семействата в
читалищната дейност. Спирайки
се през множеството черно-бели
и цветни фотоси всички изразяваха своето възхищение от
разнообразните изяви на читалището, наградите за танцова

и художествена самодейност,
за кукерската група, театрални
представления , библиотечна
дейност и др.
По повод празника на народните будители множеството покъсно се отправи и към паметника на П.Кр.Яворов пред пощата
където бяха поднесени венци и
цветя от името на кмета на общината, от ОбС , от читалището.

Âîéíèêà îòáåëÿçà Ïúðâè íîåìâðè

„×ÅÒÅÒÅ,
ÄÀ ÇÍÀÉÒÅ!”
Читалище, кмет-

ство и училище във
Войника обединиха
усилията си в организацията на едно мило
тържество посветено
на Деня на народните
будители. В салона на
читалище „Възраждане – 1926” присъстващите изслушаха с внимание словото на Янко
Стефов, председател на
читалището, който не
само разказа историята по отпразнуване Деня на народните будители,
но и обърна внимание върху живота и делото на плеяда български
просвещенци, радетели за българско национално самосъзнание.
„Да помним и да знаем!” призова в своето поздравление за празника
кмета на селото Жеко Жеков.
Слово за уникалния
български празник прочете Митко Андонов,
кмет на общината, който
бе гост на Войника заедно с Иван Георгиев,
зам.кмет. „В Деня на
народните будители отдаваме своето уважение
и признателност към
всички радетели за народна свяст и българско
самосъзнание, включително и към пазителите
на българщината от нашия град и нашата община. Защото това са
хората, които и днес ни карат да се чувстваме истински българи!”,
каза г-н Андонов. Той прибави своята благодарност към днешните
учители, културни дейци и читалищни деятели от Войника, едни истински народни будители.
Празничната програма продължи с изпълненията на певческата
група „Латинка” при читалището. Жените, облечени в своите народни носии, изпяха най-хубавите местни народни песни, рецитираха
стихотворенията на Вазов , представиха и хумористични сценки.
След тях на сцената се качиха децата от ОУ ”Хр. Ботев”, които не без
вълнение изпълниха подготвената програма за празника. В нея имаше
стихотворения за възрожденците, за родината, имаше песни и много
настроение.
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Ìîðå îò
íåæíîñò
è ëþáîâ

Òâîð÷åñêà ñðåùà ñ
ïîåòà Âàëåðè Ñòàíêîâ
Любителите на изящното слово в
Стралджа получиха един прекрасен духовен подарък в навечерието на Първи
ноември, Деня на народните будители,
когато гост на града беше творецът
Валери Станков. Познат на мнозина
със своето творчество, превърнал се
в любим автор и на приятелите на
литературата от Стралджа, той възнагради очакванията на домакините. Да се
насладят на поетическото майсторство
на Валери Станков дойдоха кмета на
общината Митко Андонов, председателя на ОбС Атанаска Кабакова, Мария
Толева, зам.кмет.
Като домакин на срещата Валентина
Златева, председател на Сдружение
„Приятели на литературата „П.Кр.
Яворов”, приветства поета с „Добре
дошъл!”, представи творчеството му , за
да последват незабравимите минути в
които гостът разказа интересни подробности от творческия си път, представи
последните си три издадени книги
„Дърво за бесене на поет”, „Аутопсия
на зимните миражи” и „Буквар за влюбени”. С леко гърлестия глас на заклет
пушач, завидно артистично и дълбоко
вълнуващо той прочете стихове, които
не само докоснаха сърцето на всеки
от присъстващите, те го завладяха и
подчиниха в плен на творчеството

завинаги. В залата на ОбС се люшна
море от нежност и любов, въздухът
затрептя от емоции, хората не само
слушаха, те поглъщаха поезията като
духовна сладост и искаха още и още…
В минутите за въпроси първа се
включи нетърпеливата Станка Парушева, която сподели своята първа среща
с Валери Станков когато през 1995г. в
ръцете й попада стихосбирката „Защото
е есен” . Оттогава тя не пропуска нищо
от неговото творчество. С наслаждение
и неприкрито вълнение прочете стихотворението „Плач”, което истински
трогна автора. Кольо Пехливанов,
който също сподели уважението си
към творчеството на Валери, предизвика възхищението на присъстващите
с рецитиране на още негови стихове.
Това открехна спомените на поета и
той продължи да разказва.
На 56г. Валери Станков е човек,
който продължава да „сънува своите
пеперуди” и вярва, че „приказките ще
се сбъднат”, той умее да пее с горещо
сърце и невероятна любов за „момичето, което спи до мен”, пише своите
стихотворения, „надраскани с гвоздей”
и дълбае душата на всеки, който има
очи за красотата. А как обича своята
България!...
Присъстващите в залата останаха

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА:
ÑÅÃÀ Å ÐÅÄ ÄÓØÀÒÀ ÌÈ ÄÀ ÒÅ ÎÁÈ×À...
На Станка Пенчева
Вместо скъпоценни камъни,
Вместо скъпи парфюми,
Той ме отрупваше
С екзотични плодове и ядки.
Всяка наша среща ухаеше предизвикателно,
Нагарчаше и сладнеше необикновено,
Замайваше сетивата ми,
Насищаше ме до край –
И глада, и жаждата,
И любовното щение…
Затова, когато той престана да се обажда
Ми беше лесно да си измисля
Че е заминал надалеч, надалеч…
Където цъфтят портокаловите дръвчета,
Където зреят бананите,
Където кокосовите орехи натежават
И падат сами от палмите…
И му е трудно да се завърне –
Корабите са бавни,
Самолетите –скъпи,
По влака не може да се пренасят плодове…
Не ми казвайте,
Че той живее на съседната улица,
Има стар запорожец
И никога не е излизал зад граница…
Не ми казвайте,
Че купува помело и манго в „Била-та”,
На ул.”Опълченска”, на пряка от нас…
Не ми казвайте, че си има нова любима,
И ядат авокадо,
Преди да си легнат в постелята.
Не си правете труда,
Няма да ви повярвам.
ПЕТЯ АЛЕКСАНДРОВА , София

възхитени от срещата с този голям
творец. Ученици от кръжока при библиотеката „Приятели на книгата” се
надпреварваха да задават въпроси за
това кое го вдъхновява, кога е написал
първото си стихотворение, а Валери
отговаряше търпеливо и искрено с
увереността, че, от залата в Стралджа
към своя път на поет може да тръгне
някой и от тези любопитни момчета и
момичета.
„Поезията е изкуство, към което се
обръщаме не само когато душата ни
има нужда от словесно наслаждение,
но и когато искаме да прозрем големите истини на времето.”, каза в своето
благодарствено писмо към Валери
Станков кмета на общината Митко
Андонов. Той добави благодарността
си за гостуването му в Стралджа с
увереността, че срещата няма да бъде
последна. Връчи на уважавания гост
своите подаръци – Алманахът „Ако
нямаш мечти…”, сборникът статии
„Църквите в Югоизточна България”,
диск със запис на оркестъра при читалище „Просвета-1892”. „Щастливи сме,
че един голям творец беше наш гост!”
каза г-н Андонов след което голяма част
от присъстващите получиха автограф
от Валери Станков. Творецът подари
свои книги и на местната библиотека.
Надя ЖЕЧЕВА

ВТОРА НАГРАДА, РАЗДЕЛ „ПОЕЗИЯ”:

Ïðèêàçêà çà öâåòàðñêèÿ
ìàãàçèí
Във магазина влязох уж за цвят –
Да зърна някой гербер или роза.
Сивееше ми много този свят,
Пък аз не искам да го мисля грозен.
Но ето , че зад снопите бамбук,
И кошниците с бледо синьо нещо,
Се мерна Той – внезапно, точно тук –
Като че ли нарочно да го срещна.
И погледът ми в миг се прикова
В мъжествената слънчева осанка.
Полюшнах се – обветрена трева,
А той съзря плашливата ми сянка.
Откъсна маргаритка с плавен жест.
Събра очите и на продавача.
Часовникът удари кръгло шест,
Когато онзи мъж към мен закрачи.
И стана тя – каквато стана тя…
Добре че не фалира магазина!
Пак влизаме при нашите цветя
С мъжа, с когото тъй не се разминах.
ИЛИАНА ИЛИЕВА ,София

Âàëåðè Ñòàíêîâ çà ßâîðîâ, Ñòðàëäæà è
ñòðàëäæàíöè:

„Ако някой ви каже, че в световната литература има повелик поет от Яворов, не му вярвайте! Поезията на този титан
е най-висшата интелектуална вакханалия, която човечеството
познава. Няма по-велик от Яворов! Стралджа може да се гордее,
че тук е започнала мисловната дейност на гения. Избухването
като вулкан на творческия му талант става тъкмо тук, във
вашия град. Това не бива да се забравя!
Прекрасно е, че в издадения от общината Алманах „Ако нямаш мечти…” на първо място е поставен Яворов. Прекрасно е и
начинанието ви с литературния конкурс „Дървото на живота”!
Сигурен съм, че ще го наложите като една хубава традиция за
литературна България ,защото той има велико бъдеще. Успех
на литературна Стралджа!”

Ïúðâèÿò íàöèîíàëåí ëèòåðàòóðåí êîíêóðñ
„Äúðâîòî íà æèâîòà” – Ñòðàëäæà ïðèêëþ÷è

Ëåòâàòà å âäèãíàòà âèñîêî

Над 150 автори от цялата страна
се състезаваха като участници в Първия литературен конкурс”Дървото на
живота”.Представените повече от
300 творби истински затрудниха журито под председателството на Тенко
Тенев, член на СБП и председател на
дружеството в Ямбол и членове Димитър Бечев, член на СБП, литературен критик, директор на Регионална
библиотека „Г.С.Раковски” Ямбол и

Христо Карастоянов, член на СБП, публицист.
Проведен под патронажа на кмета на общината Митко Андонов Първият литературен
конкурс „Дървото на живота” е посветен на именитата българска поетеса Станка Пенчева.
Събитието вече не само е факт, то е с претенциите да се превърне и в явление в културния живот на страната, това подчерта в обръщението си към присъстващите по време
отчитане резултатите от конкурса г-н Тенев. „Иска се огромна смелост да се обяви конкурс
на името на жив автор и Стралджа го направи. Защото цени и уважава творчеството на
Станка Пенчева, защото има увереността, че нейната поезия трябва да бъде мерило за
високо качество в литературното творчество. Поостигнат е завиден резултат. След много
сериозно обсъждане на творбите журито обяви резултатите:
В раздел „Проза” се присъждат две втори награди:
На Оля Стоянова от София за разказа „Скакалци” и на Милчо Касъров от Бургас за
разказа „Ножът”. Първа награда на Станислав Марашки от Бургас за разказа „Галилео
Галилей от Каварна”. Трета награда не се присъжда.
В раздел „Поезия” трета награда печели Мерилин Иванова, 11 клас при СОУ”Черноризец
Храбър” от гр.Велики Преслав за стихотворението „Контрапункти”. Втората награда е за
Илиана Илиева от София за стихотворението „Приказка за цветарския магазин”. Първата
награде се присъжда на Стефан Узунов от с.Поликраище, общ.Г.Оряховица за стихотворението „Последният влак”.Специалната награда на кмета на община Стралджа получи
Петя Александрова от София за стихотворението „Сега е ред душата ми да те обича”.В
направения анализ бе подчертано, че класираните автори са колкото талантливи толкова
и интересни, като някой от тях са истинско откритие, „красивите изненади” на конкурса.
„Прилича на Стралджа, селището свързало историята си с гениалния Яворов, с невероятната Багряна и с обичаната Станка Пенчева да бъде учредител на един сериозен
национален литературен конкурс”, потвърди Димитър Бечев според който нивото на конкурса е изключително високо. В него са участвали и 9 творци, членове на СБП, доказани
професионалисти. Той сърдечно поздрави лауреатите и пророкува , че „бъдещите издания
ще бъдат още по-силни”. Кметът на общината Митко Андонов поздрави гостите-творци,
връчи наградите с пожеланието творческия ентусиазъм у тях никога да не пресъхва. В
присъствието на Атанаска Кабакова, председател ан ОбС и Мария Толева , зам.кмет той
благодари на целия екип от общината осъществил идеята и пожела конкурса да продължава и да се утвърждава.
Приятно прозвучаха откровенията на Илияна Илиева, Петя Александрова и Станислав
Марашки за срещите им с поезията на Станка Пенчева, за удоволствието да участват в
конкурса и радостта от наградите. По традиция авторите прочетоха отличените творби,
а на тези които отсъстваха това направи Кольо Пехливанов.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ôîòîãðàôèè ñúñ ñúðöå è óì
Êðàñèìèð ÒÎËÅÂ çà
ñåáå ñè:

Традиция стана в община
Стралджа по повод Празника,
8 ноември, да се експонират
фотоизложби на местни млади
творци. И тази година стралджанските почитатели на фотографията имаха възможност да
видят една интересна изложба
на младия и талантлив творец
Красимир Толев. В ритуалната
зала на общината пред родителите на фотографа, негови
близки и приятели, местни
фотографи, граждани кмета
на общината Митко Андонов
откри изложбата като поднесе
своето благодарствено писмо
до твореца чрез родителите му
сем. Йорданка и Здравко Толеви.
„Срещата с Вашите фотографии
са един истински празник за
нас. Изложбата е доказателство
за Вашето родолюбие и талант,
тя е и нашето признание, че
имаме нужда да се докоснем от
близо до едно оригинално твор-

чество.” Г-н Андонов добави
благодарността си за дарението
на фотографиите за общината
и пожела на Красимир Толев
вдъхновението никога да не го
напуска, да търси нови изяви
за доказване , да постига нови
успехи за гордост на Стралджа
и стралджанци.
При представянето Мария
Толева, зам.кмет, подчерта ,
че Красимир Толев е роден в
Стралджа, завършил е Националното фолклорно училище в
Котел. Любовта към народното
творчество получава от бабите
– Каня и Ганка, познати с изпълненията на стралджански народни песни. Първият му досег с
фотографията става през 1995г.
когато в Пловдив започва работа
като асистент във фотостудио.
В продължение на осем години
усъвършенства уменията си
и фотографията постепенно
става част от живота му. През

„За мен фотографията е
начин, по който мога да изразя
себе си, да изразя това, което
мисля и чувствам. Аз не съм
фотограф, който запечатва
момента. Аз съм фотограф,
който го създава. Темите, по
които работя, са окончателните неща, които ни заобикалят
в ежедневието или вече са
останали в миналото. Аз съм
човек, който обича изобразителното изкуство и моите
фотографии са повлияни от картини на художници. Аз
не се ограничавам само гледайки работата на добре
отработени фотографи. Аз гледам и чета всичко, което
може да ми помогне да науча повече.
Искам да споделя една мисъл на големия американски фотограф Арнолд Неуман, който казва: „Ние не
правим фотографии с нашите фотоапарати, ние правим
тях с нашите сърца и нашите умове.”
Искам да благодаря на всички вас, които посещавате моята изложба и да ви пожелая да бъдете живи и
здрави за много години напред!”
2003 г. съдбата го отвежда в
Луисвил, Кентъки, САЩ. Само
две години по-късно е записан
в ESL програма на Джеферсън Общността и Технически
колеж. През 2012 г. завършва
висше образование с високо
отличие за впечатляващата си
GPA. PA Studio е професионално фотостудио, което предлага
заснемането на фотосесии за
бук, портфолио на модели, актьори, професионални снимки.,
организират се фотосесии на
деца, влюбени , младоженци.

Краси е удостоен с награда за
изключителни постижения за
комуникационни технологии.
Печели многобройни отличия във фотографията. Негови
творби са показвани в Cranz
галерия Джеферсън общност и
Технически колеж, Тим Фокнър
галерия, Арт център Mellwood,
Speed Art Museum, Голд Хауз
Хотел в центъра на Луисвил и
др. Красимир е член на Американската Рекламна Федерация –
Луисвил, работи като фотограф
на свободна практика.

Ïúðâàòà òðàêòîðèñòêà â Ñòðàëäæà íàâúðøè ñâîèòå 80 ãîäèíè
Пенсионерският клуб „Дълголетие”- Стралджа ще чества 20 години
от основаването. За членовете му това
е един голям празник. Всички се готвят
трескаво за него, а Калина Тодорова
ще добави емоции към събитието с
отбелязване на своя 80-ти рожден ден.

Калина, която обича да обича
Интересен и уважаван човек е Калина. Тя е родена
в Зимница, но съвсем млада пристига в Стралджа,
за да работи като механизатор в селското стопанство.
С ентусиазма на младостта, с упоритостта на един
силен характер, който мери сили наравно с мъжете.
Тракторът, комбайните за нея са едно романтично
увлечение, което дава начало на сериозната й трудова
дейност. Тези, които я познават, я свързват неизменно
с управлението на земеделските машини, с неуморимия труд на полето, с вечната усмивка и готовност да
изпълни всяка поставена задача по обработка на земята. И с още нещо – Калина не се страхува от мъжкия
труд, тя умее да укротява силата на техниката и се
чувства комфортно в кабината на боботещия трактор.
Животът й буквално преминава във вечно препускане
по полята на Стралджа. Между другото успява да
създаде здраво семейство, да отгледа деца и внуци.
По-късно работи и като животновъд и като такава се
пенсионира. Продължава , обаче, още дълго време да
участва в разнообразната селскостопанска дейност на
земеделските кооперации в Стралджа. Знае, че там
е силата й пък и се чувства добре когато участва в
прибиране на реколтата. Възпитана в дух на любов
към народните традиции, към природата Калина умее
да се радва на дребните красиви мигове в живота на
човек. Тя се чувства щастлива когато види първото
разцъфнало дръвче напролет, когато откъсне първия
узрял домат в градината, когато прибира царевицата

или когато дойде време за гроздобер. От нея може
да се научат подробности за нашенските обичаи,
може да се чуят интересни истории за живота от
едно отминало време, може да се научат стари
поговорки, мъдри народни мисли.
Такава е нашата Калина! Човек, който не се
връща от никакъв труд. Винаги много старателна
и отговорна. За нея образцовото изпълнение на
задачите е въпрос на чест. Затова е уважавана и
високо оценявана от всички ни.

Тя е един от най-активните
членове на клуб „Дълголетие”
Активно се включва в проявите
на организацията повече от 20
години. Тук тя се прояви и като
добра изпълнителка на народни
песни, като познавач на фолклора, като любител на шегите
и танците. Калина е един от
хората, които успешно се вписват
в колектива, обича да обича и
доказва искрено приятелство и
взаимопомощ.
Честит юбилей, Калина! Да
си ни жива и здрава!
Георги АЛЕКСАНДРОВ,
Председател на Общински клуб
на пенсионера, Стралджа

È ×àðäà îòáåëÿçà Ïúðâè íîåìâðè

Читалището
в село Чарда
стана инициатор за организацияна на
празнично събрание посветено на Първи
ноември, Ден
на народните
будители. Гости на празника
бяха кмета на
общината Митко Андонов, Атанаска Кабакова, председател на ОбС
,Мария Толева, зам.кмет , Атанаска
Христова, секретар, които приветстваха богатата фолклорна програма
подготвена от певческата група
„Росна китка” и ансамбъл „Божур”.
Читалищното ръководство съумя

да обедини
двата колектива , които
буквално се
надпреварваха на сцената
да доказват
майсторството си, а публикат а им
отвръщаше
с щедри ръкопляскания.
Като приятно допълнение на програмата беше поздравът от певческата
група при пенсионерски клуб „Гигант”
Ямбол.
След час и половина песни и танци
на сцената, множеството се изнесе
навън, на площада където се люшнаха
вити хора.

Îáùèíà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12,
òåë. 04761/64-64,
ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35,ал.1 и чл.41,
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост и във връзка с Решение
№132 и Решение№134 от Протокол № 11/27. 09.2012 г. на
Общински съвет-Стралджа.

ÍÀÐÅÆÄÀÌ:

да се проведе публичен явен търг за продажба на следните
недвижими имоти - частна общинска собственост, а именно:
1. -Дворно място с площ от 810 кв.м./осемстотин и десет
кв.м./, съставляващо УПИ VII-101, в кв.5 по регулационния
план на с.Чарда, общ.Стралджа с начална тръжна цена 2 430
лв./две хиляди четиристотин и тридесет лв./.
2. -Дворно място с площ от 685 кв.м. /шестстотин осемдесет
и пет кв.м./, съставляващо УПИ XIV-общ., в кв.63, по регулационния план на с.Зимница, общ.Стралджа с начална тръжна
цена 2 740 лв. /две хиляди седемстотин и четиридесет лв./.
3. -ПИ № 000200 с площ от 0.340 дка с начин на трайно
ползване – водостопанско съоръжение, находящ се в землището
на с.Джинот с ЕКАТТЕ 20804, общ.Стралджа, обл.Ямбол, с
начална тръжна цена 340 лв./триста и четиридесет лв./.
Търга да се проведе на 20.11.2012г. от 14,00 часа в залата
на Община Стралджа.
Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на
19.11.2012г. да подадат в Информационния център на Община
Стралджа следните документи:
І.За юридически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност на представителя на ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
4.Решение за регистрация на фирмата.
5.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва
се служебно от Община Стралджа/.
5.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв.
и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на
имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков
път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа,
IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
6.Пълномощниците, упълномощени от представителя на
ЮЛ в търга да представят копие от нотариално заверено
пълномощно.
ІІ.За физически лица:
1.Заявление за участие в търга /по образец/.
2.Ксерокопие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва
се служебно от Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00 лв.
и платен депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на
имота, внесени на касата на Община Стралджа или по банков
път-банка „ЦКБ”АД, клон Ямбол, представителство Стралджа,
IBAN: BG 87CECB97903359442200, BIC: CECBBGSF.
5. Пълномощниците на участниците в търга да представят
копие от нотариално заверено пълномощно.
Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за
назначаване на комисия, която да проведе търга, състави
протокол и класира участниците.
Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет на Община Стралджа.
МИТКО АНДОНОВ
Кмет на Община Стралджа

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ñòðàëäæà îòáåëÿçà 100 ãîäèíè Áàëêàíñêè âîéíè

Ñ „âèäåíèå îò Òðàêèÿ”
è ñïîìåíè îò ôðîíòà

В рамките на проявите
посветени на 8 ноември,
Празник на Стралджа и
100-годишнината от Балканските войни Общински
исторически музей и общината организираха среща
на историци и близки на
загиналите от Стралджа.
С посвещение на героизма
на българските бойци, на
пролятата кръв и сълзи Снежана Вълкова , директор на
музея, проследи летописа
на събитията , хода на военните действия, разказа
за неимоверните трудности
по организацията , военната
стратегия , себеотрицанието
и саможертвата на мъжете,

участници във войните. За
участието на стралджанци,
за местния патриотизъм,
за жертвите , за отличията,
за мъката и страданието
в онова превърнало се в

легенда време допълни информацията Георги Стоянов,
уредник в музея. Трогателно
прозвучаха цитираните писма на бойци от фронта до
своите близки. Направено

беше и предложението за
поставяне на възпоменателни плочи в Стралджа
и Войника там където е
бил разположен Щабът на
Трета българска армия под

Çà îíåçè, êîèòî ïèñàõà
èñòîðèÿòà ñ êðúâ è ñúëçè

100 ãîäèíè Áàëêàíñêè âîéíè

Êàìåíåö ñ ïîêëîí ïðåä ãåðîèòå
С венци пред паметника
на загиналите каменчани,
с тържествена проверка и
заря започна в Каменец отбелязването на 100-годишнината от Балканските войни.
Между присъстващите бяха
Митко Андонов, кмет на
общината, зам.кмета Иван
Иванов, Георги Иванов, общински съветник, местни
дарители.
Тържеството се пренесе в
читалищния салон къдетоq
след въведението на кмета
Живко Димитровq доклад за
причините, избухването, хода
и развитието на войните прочете Янка Емануилова. „Дълга и недовършена е книгата
за това, което се е случвало
по огъня на куршумите, на
фронта, където българският
войник е защитавал с тяло
и със сърце родината. Има
още много какво да научим
от пожълтелите страници
на неизпратените писма, от
снимките на бойците, от спомените. И всяка съдба за нас
може да бъде един достоен

пример за живот, обречен на
България”, каза в обръщението си към каменчани кмета на
общината Митко Андонов.
Той призова да си спомним
за времето когато българинът
тръгва към бойните полета с
надеждата, че е време да осъществи националния идеал за
освобождение и обединение.
Г-н Андонов благодари на организаторите на тържеството
, на всички присъстващи в
залата за отношението към
историята , за признателността към местните герои.
24 са свидните жертви
дадени от Каменец по бойните полета. „Вий свойта
кръв напразно не проляхте!”
декламираха децата на Каменец. В програмата песни
посветени на събитията от
онова героично време изпълни фолклорната група
към читалището. Последва
танцова програма на гостите
от Ямбол , а оркестъра на
читалище”Просвета-1892”Стралджа създаде настроението за хоро навън.

ръководството на ген.Радко
Димитриев. Присъстващите,
между които бяха кмета на
общината Митко Андонов
и председателя на ОбС Атанаска Кабакова, изслушаха

с внимание и Добрина Берова , изследовател и историк
от Ямболски исторически
музей, правнучка на първия загинал в Балканската
война от Стралджа, която
представи другото лице на
войната. Тя проследи участието на местното население
в осигуряване поддръжката
и продоволствието на армията. Спомени за своите близки, загинали във войните ,
сподели Тянка Ташкова. В
края на срещата Кольо Пехливанов прочете специално
написаното с посвещение за
Стралджа стихотворение на
Валери Станков „Видение от
Тракия”:

100-годишнината от Балканските войни събра в парк
„Младост” - Стралджа, пред
паметника на загиналите бойци от града, за отдаване почит
към тяхната памет и проявения героизъм. В обагрения в
есенни нюанси градски парк
общественици, ветерани, близки на загиналите изслушаха
с внимание словото на кмета
на общината Митко Андонов.
„Тези, чиито имена произнасяме днес, са синове на своето
време, на своя град и на народа. Те приемат участието
си във войната като свещен
дълг. С подвизите си на фронта
пишат историята – с кръв и
сълзи, с човешки животи, с
осиротели деца… Вграждат
себе си в преломното време
, за да си осигурят присъствие и в днешния ни ден , и в
бъдещето на България.” каза
г-н Андонов припомняйки ,
че съвременниците трябва да

докажат, че са достойни за
великите жертви. Той съобщи
за началото по изпълнение на
проект за реновиране на двата
парка в града, който включва
и обновление на паметника
на загиналите в Балканските
войни стралджанци. Прибави
и послание към младите хора ,
чието участие в развитието на
Стралджа и общината е заявка
за по-доброто бъдеще.
В памет на загиналите в
Балканските войни бяха поднесени венци и цветя от
кмета на общината, от ОбС
, от организацията на социалистите, от младите хора на
града. Граждани и близки на
загиналите добавиха букети
есенни цветя пред паметника
спомняйки си за своите родственици загинали със смъртта
на храбрите по бойните полета на войните. Множеството
остана на колене в минутка
мълчание пред подвига.

„Â çíàê íà îáè÷ è áëàãîäàðíîñò êúì
ïðèÿòåëèòå – òðàêèéöè â ãð. Ñòðàëäæà”

ÂÈÄÅÍÈÅ ÎÒ ÒÐÀÊÈß
От българските гробища край Одрин
Баща ми си дойде с кесийка пръст.
Влетя във мене вятърът безродник –
Довея дъх на кръв, на пушек гъст.
И аз видях пламтящият къщурлек
На моя дядо Станко как дими.
И как надуват страшните си зурни
Безкрайни върволици от чалми.
И към Балкана се заклати в мрака
Със биволите адския керван.
И чух – дете във майка си проплака
Под месеца, оголил ятаган.
Видях – каруци български скрибуцат
В нощта – от дол на рид, от трън на глог.
И дядо, стиснал тежките юмруци,
На турски псува моя Господ Бог.
Надува жили в страшното усое ,
Реди такива грапави псувни,
Че аз едва сега разбрах какво е
Ужасното – Анасънъ сиктимини!
Днес, случи ли се тати да препсува,
Плющи над мене сякаш лют камшик…
Каруците на дядо ми сънувам
В безкрайния тракийски върволик.

6 ноември 2012 г.
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„Çëàòíà ñâàòáà”
Êàêâà å ðåöåïòàòà çà
è
ïî òðè Èë äúëúã ñåìååí æèâîò

Всяка година през ноември общината Стралджа организира колективно
отбелязване на „Златна сватба”, тържество което фокусира вниманието на
различни поколения, доказва силата на
семейната любов. Тази година щастливците да засвидетелстват горещата

си привързаност, уважение и обич, след
50 години под общия семеен покрив,
бяха три двойки- Денка и Вълчо Събеви, Добра и Койчо Койчеви и Радка
и Теньо Дженеви.
Пристигайки в залата където бяха
настанени заедно с близките си, ви-

CHRISTIAN ÎF ROMA
ÎÒÐÅÄÈ ÏÚÐÂÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ
ÑÒÐÀËÄÆÀÍÊÀ

новниците за тържеството не криеха
вълнението си. И веднага след менделсоновия сватбен марш двойките бяха
поканени да преподпишат договора за
щастлив семеен живот, да повторят традицията за захранване със залък хляб и
мед, да се насладят на традиционната

брачна целувка. Кметът на общината
Митко Андонов бе първият , който ги
поздрави и прибави подаръците на общината. „През всичките тези 50 години
вие не позволихте буря да ви прекърши, нещастие да ви сломи,работа да
ви умори. Днес можете да признаете

пред деца и внуци, че с любимия човек
до вас и колибата е рай.Можете да ги
посъветвате, че за да бъде щастлив
човек, са му необходими много малко
неща- хляб и дом, вода и огън, любов
и свобода.И, разбира се, деца, които
да осмислят всичко останало!”, каза в
обръщението си към щастливците г-н
Андонов. Той отправи и пожеланията:
„Бъдете все така жизнерадостни, влюбени, усмихнати и щастливи, живи и
здрави още дълги години!Съхранете
вярата, надеждата , любовта и мъдростта! За да се учим от вас!”
Под ръкоплясканията на присъстващите един след друг представители
на семействата споделяха интересни
моменти от съпружеския живот, даваха
рецепти за своето семейно щастие. В
празника с пожелания се включиха деца
и внуци. Музиката прикани двойките на
дансигга за своето сватбено танго, за
да последват и традиционните стралджански хора.
Един прекрасен празник, който учи,
възпитава и създава самочувствие!
Един жест на общината към семействата, които имат щастието да достигнат
своята „Златна сватба”. И трите семействата не пестиха благодарностите си
към г-н Андонов и общината, съдействали за провеждането на тържеството.
И наздравиците следваха една след
друга. На многая лета!

Äåíÿò íà Ñâ. Àðõàíãåë Ìèõàèë – 8 íîåìâðè

А р ха н ге ловден или
денят на Св.
Архангел Михаил е един
от големите
есенни празници, който се
нарича още и
Рангел душевадник. Осми
ноември е
празник в чест
на съборното
единство на
ангелските чинове. Българската православна църква почита Деня на Светите Ангели
и най-вече на Архангел Михаил, вожд на
небесните сили в борбата им срещу духовете на мрака и злото.
1. Св. Архангел Михаил е най-силният
сред ангелите, символизира тържеството
на доброто, светлината и справедливостта. Според православната църква Свети
Михаил е един от седемте първенстващи
ангели, стоящи винаги пред престола на
Господ. Той е най-силният ангел, представя
Божието слово. В църковната иконография е
изобразен с копие в ръка, тъпчещ с краката
си дявола.

2. Архангел Гавраил е носителят на
Божиите тайни.
3. Архангел Рафаил лекува от недъзи.
4. Уриил просвещава душите ни.
5. Салатиил се застъпва за нас пред Бога.
6. Уехудиил го прославя.
7. А Варахиил ни дарява с Божиите
благословии.
Свети Архангел Михаил символизира
тържеството на доброто, на светлината, на
справедливостта и се изобразява в църковната иконография с копие в ръка, тъпчещ
с краката си дявола. В българската народна
традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. Нему
се е паднала задачата да отделя душата на
човека от тялото, затова в съботата преди
празника се прави Рангеловска или Архангеловска задушница, една от четирите големи
задушници през годината. Всеки човек има
своя ангел-пазител, който се моли за него
на Бога, предпазва го от беди, съветва го
да върши добри дела, внушава му добри
мисли и желания и скърби за него, когато
греши и забравя Божиите заповеди. Седем
са ангелите, които стоят пред Престола на
Господ. Един от тях – Денница – се възгордял и чрез своето падение увлякъл много
духове. Оттогава светът е разделен на добро
и зло. Под водачеството на Свети Архангел

НОВО!

Михаил всички ангели останали верни на
доброто. Затова той е на особена почит сред
християните. Светецът е символ на доброто,
на справедливостта и светлината. Носител
е на силата, която облагородява, затова в
иконите е изобразен с копие в ръка, а с
краката си тъпче дявола. Свети Архангел
Михаил е покровител на мъртвите, а денят
му е свързан с почитта към тях.
На неговия празник във всеки български
православен храм се отслужва тържествена
Света Литургия и се прави Водосвет за здраве. В много райони на страната на този ден
се коли курбан за светеца, правят се обредни
хлябове, чиято пластика е сходна с тази на
хлябовете, приготвяни за погребение или
помен. Най-често те се наричат Рангелово
блюдо, Рангелов ляп, параклис.
Най-възрастният в дома чупи обредния
хляб на кръст, полива го с вино и благославя: “Св.Архангеле, Св. Никола и вси светци,
помагайте ни, почитаме Ви и сечем колач,
да се роди ръж до тавана!…”.
Раздава се жито, което всеки поема с
две ръце ¬ за да бъде изобилно, и нарича:
“Колкото зърна, толкова купи и здраве”.
На Архангеловден празнуват: Ангел,
Ангелина, Михаил, Михаила, Гавраил,
Радка, Радко, Рангел, Райчо, Райна, Огнян,
Пламен, Емилия, Емил, Милен.

НОВО!

НОВО!

с нова услуга:
Митка Русева от Стралджа се завърна с престижната първа
награда в раздел „Приказни герои” от ХХ Италиански фестивал
на прическата и красотата, организиран в Пловдив от 26 до 28
октомври. Вече доказал се стилист в Стралджа успехът на Митка
Русева не е изненада. Тя е изключителен майстор при подготовката
на атрактивни прически. Със своя манекен Ася Терзиева този път
тя представи пред журито своята „Червена кралица” от „Алиса
в страната на чудесата”. За извайването на този шедьовър й бяха
достатъчни определените 40 минути. Резултатът – първо място ,
„златна ножица”, значка и фризьорска козметика на фирмата. В
допълнение – слава и уважение в гилдията. Честито!

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

