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Èíòåðâþ
Èíòåðâþ ñ Ïåòúð ÃÅÎÐÃÈÅÂ, ïúðâèÿò ãë.ðåäàêòîð íà â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”

È ñ Íàäÿ ÆÅ×ÅÂÀ, íàñòîÿùèÿò ãë.ðåäàêòîð âåñòíèêà

„Âåñòíèêúò å ñâåòëèíà çà „Âåñòíèêúò îñìèñëÿ
âñåêè ÷îâåê è âñåêè äîì!” âñåêè ìîé äåí!”
Петър ГЕОРГИЕВ е роден на 6 декември 1927г. в
Стралджа. Средно си образование завършва в Ямболска мъжка гимназия, а висше в СУ, българска филология. Има и военно образование- завършил е Народно
военно артилерийско училище „Г.Димитров” София.
Трудовата си кариера започва като офицер в Хасково. След уволнението си пристига в родния град
където работи като председател на Дружество за
организация и съдействие на отбраната /ДОСО/.
Известен период е касиер към пункт в Стралджа
на Месокомбинат Ямбол. Заради изразена активна
дейност с публикации в окръжния вестник през 1961г.
получава предложението да работи като гл.редактор
на в.”Стралджанска трибуна”, където остава до
1967г. Следват отново години на военна служба.
Петър Георгиев се пенсионира като военен с чин
полковник. Живее в Сливен със семейството на сина и
снахата. Има внучка ,която е стоматолог в Пловдив.
Хоби – градинарство.

- Какво е за вас вестник
„Стралджански вести”?
- През погледа на обикновения читател, той е вестник, както всички други. Но
тъй като въпроса е отправен
лично към мен, като първия
главен редактор на вестника,
той беше истинско предизвикателство за времето си.
Аз трябваше да проверя,
да премеря възможностите
си, тъй като никога не бях извършвал такава дейност. Едно
е да напишеш даден материал
за нещо и да го изпратиш до
определена редакция, както
правех с мои разкази, очерци,
дописки и др.
В същността на работата
изникнаха редица въпроси:
първо с какъв екип да работя,
какво ще е името на вестника,
какви рубрики ще са подходящи и необходими.
Когато се събраха материалите, трябваше да се
действа, да се подготвя първия брой. В това отношение
благодаря на журналистката
Добринка Петкова, която е
от Стралджа, но работеше в
окръжния вестник в гр. Ямбол. Тя на практика ми показа
какво е печатарски знак, как
се оформя страница.
Така за периода, през
който бях главен редактор
на вестник „Стралджанска
трибуна”, определено казано
за времето беше моя съдба.
Затова неговото продължение
във вестник „Стралджански
вести” винаги ме интересува.
Чета го и го обичам!
- Какво Ви даде работата
във вестника?
- Всяка работа има своите
особености. Нещата, които
откривах в писмените материали и разговорите с трудовите хора, на пръв поглед
бяха елементарни, но при
обстойно разсъждение върху

тях излизаха съществени
неща и трябваше да бъдат
показани и поставени за решаване.
Работата във вестника
казано с обикновени думи
”отвори очите по-нашироко”,
разшири ми кръгозора. От
практическа гледна точка, аз
усвоих правилата в журналистиката и станах професионален журналист.
През 1962г бях приет за
член на Съюза на българските
журналисти. Мога да кажа
още, че през този период
станах нещатен кореспондент
на Радио София.
След преминаването ми
на военна служба, аз не се
откъснах от вестника – продължавах да го нося в себе
си. Така е и до ден днешен. И
сега като взема вестник, аз го
чета по особен начин.
Благодарен съм за времето, през което бях главен
редактор на вестник „Стралджанска трибуна”. Научих
много неща, открих себе си!
- Какъв е броя, който искате да подготвите?
- Ще бъда кратък. Такъв
брой, който никога не съм
подготвял и който никога
няма да издам, поради изчерпани възможности.
Вие може да очаквате друг
отговор, но действителността
е такава!
- Кои теми трябва да
доминират в един общински
вестник?
- Погледнато в общ план
темите са многообразни, поради сложността на живота.
Има добри, лесно осъществими, има трудни дори и
болезнени.
Както от национално, така
и в регионално, местно значение, темите се преплитат,
те са почти еднакви. И все
пак за общината и малките

населени места те се свързват в повечето случаи с бита
на хората. Като се започне с
благоустрояването, чистотата, водоснабдяване, канализация, пътища, осигуряване
на работни места, грижа за
училищата, за здравето и
много други.
Направо казано вестника
трябва да отразява грижата
на общинското ръководство
за хората, за отделния човек.
Това трябва да бъде смисъл
и съдържание на цялата дейност на вестника.
- Вашето обръщение към
читателите днес?
- Аз, който съм роден в
Стралджа, но живея в друг
град – Сливен, поради стекли
се обстоятелства, винаги мисля и милея за Стралджа и се
гордея с града. Всички трябва
да се радваме, да се гордеем,
че преди няколко десетилетия
Стралджа бе преименуван в
град. Трябва да се радваме
и гордеем, че от няколко
десетилетия Стралджа има
общински вестник.
Вестникът не само носи
вести за разни събития, но
той е и трибуна, чрез която
всеки може да изкаже своето
мнение по даден въпрос, или
да направи предложение за
осъществяването на различни мероприятия и дейности,
които вълнуват гражданите
на общината.
На вестника трябва да се
помага, като сътрудничим
в неговото списване, да се
търси, да се чете. Той е като
„светлина”, която се стреми
да влезе във всеки дом и да
озари всеки човек.
Вестникът се справя добре
в своята дейност. Има добра
редколегия, начело с талантливия главен редактор Надя
Жечева.
ДЕРЗАЙТЕ!

Надя ЖЕЧЕВА е родена на 29 юли 1956г. в Стралджа. Основно образование завършва в родния град,
а средно в Икономически техникум „Г.С.Раковски”
Ямбол, специалност „Икономика, планиране, счетоводство на промишлеността и строителството”.
Първите три години от трудовия й стаж преминат
по разпределение като „специалист ТРЗ”в комуналното предприятие „Слав Железчев” Стралджа, след
което известно време е отг.счетоводител в ССТ”П.
Кабаков”. Поради литературни интереси постъпва
на работа в редакцията на в.”Стралджански вести”,
където първите й публикации са от 1975г. След
конкурс получава назначение в местния РТВ, където
години наред е гласът на Стралджа. Продължава
да сътрудничи на вестника на който, от самостоятелното му обособяване, е гл.редактор. През целия
си творчески път сътрудничи активно на всички
ямболски медии и на не малко национални.
Член на Съюза на българските журналисти. Председател на Дружество – 2 при СБЖ Ямбол.

- Какво за Вас е в.
”Стралджански вести”?
- Работата, която обичам, времето , на което се
посвещавам безрезервно и
с удоволствие. Вестникът
осмисля всеки мой ден,
държи сетивата ми отворени за всяка радост и болка,
прави ме чувствителна
към всеки човек, дава ми
увереност, че моят труд е
полезен.
- Какво Ви даде работата във вестника?
- Безброй контакти с
хора, които уважавам, на
които се възхищавам и от
които се обогатявам. Даде
ми мъдрост и опит, научи
ме на търпимост, провокира уменията ми да разказвам за живота на хората
в общината по възможно
най-добрия и интересен
начин. Нито веднъж не се
уморих, не почувствах
отегчение или скука. Напротив, моят любим ден
от седмицата си остава…
понеделникът, защото е
начало на новата работна
седмица и започват очакванията ми за интересни
срещи и събития.
- Какъв е броят, който
искате да подготвите?
- Само с позитивни новини! Само с добри дела в
името на хората! Всъщност
практиката, която от години
налагаме във вестника, е
той да дава предимство

на добротворството. Един
общински вестник не е
само информатор, той е
и в ролята на възпитател.
Четат го стари и млади. И
ако дава пример за поведение, ако учи на правилен български изказ, ако
насочва вниманието към
способностите на човека
да помага, да твори, да
създава, то тогава мисията
е изпълнена. Бих искала в
един такъв идеален брой
да има повече млади лица,
които да „общуват” литературно с по-възрастните,
да има размяна на мъдрост
и идеи, да има желание за
подпомагане развитието на
града и общината, да има
надежда в бъдещето…
- Кои теми трябва да
доминират днес в общинския вестник?
- Актуалните! Тези, които вълнуват обществото,
които са на гребена на
вълната. Винаги времето
диктува събитията. Главните герои са хората. А
вестникът е като огледало
на обществото. Ако днес
вестникът е проблемен, то
означава че има нещо, което се нуждае от „ремонт”,
че има необходимост от
промяна. Ако основните
проблеми са безработицата,
сигурността, чистотата,
значи обществото боледува. Но пък обществото сме
всички ние, хората. Тогава

вината е моя, твоя, на всеки
от нас. Вестникът може да
даде формула за поправка
на това поведение, може
да покаже пътища за излизане от кризата. Тук вече
е ролята на „пишещите”,
хората на духа, будните,
предприемчивите, прогресивните, прозорливите,
които винаги трябва да
имат своето пространство
във вестника.
- Вашето обръщение
към читателите днес?
- Четете! Не отминавайте нито ден без да „обърнете” поне няколко страници.
Четенето обогатява, облагородява, обнадеждава. Четенето дава възможност да
открием нови светове, да се
запознаем с нови личности,
да повярваме, че и най- невъзможното е възможно, четенето ни превръща в хора,
способни да влизат в много
роли, хора, които имат неподозирани възможности.
Четенето провокира мечтите, а от мечтите до реалните
постижения крачката е съвсем малка. Към пишещите
– пишете за всичко, което
ви вълнува, комуникирайте
с вестника, давайте вашите
предложения, разказвайте
за успехите и болките си,
предлагайте решения за
проблемите. Нека бъдем заедно! А вестникът все така
да бъде чаканият и обичан
гост във всеки дом!

Èñòîðèÿòà íà åäèí âåñòíèê
ñúáðàíà íà åäíà ñòðàíèöà!
- СТР 4,5

22 март 2016 г.

КОЛОНКАТА НА РЕДАКТОРА

60 ãîäèíè â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”!
60 ãîäèíè â ñëóæáàВреме,
íà ÷èòàòåëÿ!
през което с труда

на стотици са създадени над
1000 броя - с многообразие
на жанровете, с представяне
на безброй герои, събития,
факти.
Преди 40 години за първи
път престъпих прага на редакцията, публикувах първия си
материал. Главният редактор
Недялко Динев, един изключителен човек и гениален
творец, отвори очите ми за творчеството, показа ми как
се обича професията, как се пише с ум и сърце. Последваха първия ми очерк, новина, репортаж. Постепенно
научих, че щастие и късмет е да работиш това, което
обичаш. И до днес понеделникът остава любимия ми
ден, защото е начало на нова и интересна творческа
седмица.
Споделям тези подробности защото съм сигурна, че
моите колеги имат подобни усещания. Убедена съм,
че всеки от тях има своите творчески учители, които
помни и уважава. И работейки за вестникът е оставил
както труда, така и сърцето си в редакцията.
Благодаря ви, колеги!
Благодаря и на вас, читатели, които ни мотивирате
да бъдем максимално взискателни към подготовката на
всеки от журналистическите материали.
И за да изразя емоцията днес ще повторя думите на
нашия изявен стралджански сатирик Станислав Марашки: „Прегръщам ви с душата си!”
ВИЗИТКА
Петър Николаев Дучев е роден през май 1988 г. в Ямбол. Гимназиалното си образование завършва в ГПЧЕ „В. Карагьозов”
с профил Френски език. През 2011 г. завършва бакалавърска
степен „Журналистика” в Бургаския свободен университет.
От октомври 2013 г. до момента работи като журналист и
фоторепортер в политически столичен седмичник.

Ïåòúð ÄÓ×ÅÂ, æóðíàëèñò:

„Ñòðàëäæàíñêè âåñòè” çàïàëè
ëþáîâòà
ìè êúì âåñòíèöèòå”!
Уважаеми читатели, драга редакция,

Честит 60-ти рожден ден на в.
„Стралджански вести”! Пожелавам
му поне още толкова години живот!
Поздравления за Надя Жечева, която
няколко десетилетия полага неимоверни усилия да списва изданието и
да Ви информира за случващото се
в града и общината. Нека се намери
някой поне наполовина толкова отдаден на професията като нея, който
след време да поеме редакторските
дела!
Искам да отправя поздравленията си към вас затова, че през
последните 6 десетилетия Вие останахте верни на любимия
си вестник. Това означава много. Не всяка медия може да се
похвали с такова дълголетие. Някои от Вас са се родили при
отпечатването на първия брой, а днес гледат внуци.
Докато следвах журналистика имах възможността да се
докосна до невероятните архиви на „Стралджански вести”.
Не мога да ви опиша какво означава за един пишещ човек
да прокара пръсти през историята на една медия, правена с
безгранична любов през добри и лоши моменти за всички.
В „Стралджански вести“ бяха моите първи стъпки в кариерата. Там беше публикуван първият ми авторски материал,
който видя бял свят на хартия. Оттогава се засили и любовта
ми към вестниците.
Днес, няколко години по-късно, мечтата ми е сбъдната и
вече 3 години работя като журналист и фоторепортер в столичен седмичник.
Да си на 60 години, казват, че не е лесно. Трябва да обичаш
и да се грижиш за толкова много хора. Вестник „Стралджански
вести“ определено го прави и затова е значим.
Пожелавам му още дълги години, за да информира и отваря
очите на хората.
А на екипа здраве, дълголетие и весел празник!

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

×ÅÑÒÈÒ
ÏÐÀÇÍÈÊ!
В. ”Стралджан-

ски вести” навърши
своите 60 години.
Достойна възраст
за една медия, която чрез интере са
на читателите през
годините, упорито
доказва необходимостта за общината. Очакван и четен
вестникът изпълнява успешно мисията си да информира
за най-актуалните събития в града и общината, да отразява проблемите, да поддържа любовта към родния край
и местните традиции, да открива и насърчава млади
таланти, да дава възможност за изява на читателите с
мнения, предложения, идеи. И в тази връзка да бъде
неотменният помощник на общинското ръководство в
решаване на всички проблеми на общината.
Чест прави на редакционният колектив, че успява
да поддържа списването на вестника с реалистичен
тон, отговорно и в интерес на общината, запазвайки
чистотата и богатството на българския език. Всеки
от читателите може да открие на страниците по нещо
полезно и интересно, да научи за развитието на икономиката и земеделието, привличането на инвестиции,
разработката и изпълнението на проекти, грижата за
образованието, здравеопазването, културата, спорта,
туризма…Чрез вестника научаваме за развитието на
нашите млади таланти, за изявите и успехите им, което
поддържа самочувствието ни. Трогателен е интересът
на читатели, които отдавна са напуснали родния край,
но милеят за него. Да, вестникът е обичан, защото е
стралджански и в него диша всичко родно!
С благодарност към всички участвали в подготовката и реализирането на всички броеве, поздравления
за празника! Вярвам, че вестникът ще продължава да
изпълнява своите цели, ще влиза във всеки дом като
добър и чакан гост. И ще бъде посланик на добри идеи!
Атанас Киров, Кмет на Община Стралджа

Ïåòúð ÊÚÍÅÂ, ïèñàòåë, ãð. Àëôàòàð:

«Âåñòíèêúò å íàøàòà
ëèòåðàòóðíà
ñåñòðà!»
За мен в.»Стралджански вести» е

като топло южно сияние. Той е нашата
литературна сестра и брат от кръвната
връзка между Алфатар и Стралджа.
Получавам всеки брой и чета с
удоволствие, за да науча всичко, което
се случва в близката на сърцето ни
Стралджа. Изпитвам близки, родствени, роднински чувства защото Стралджа е нашата прамайка, там е нашето
начало, нашата обич.
Бих се радвал ако нашите два вестника имат съвместни
публикации. Нека Алфатар и Стралджа да живеят и чрез
страниците на вестниците, така както в доброто старо литературно време се е случвало у нас- местни медии да помагат за
отразяване на общия журналистически полъх, да се допълват
и обогатяват.
Честит празник, Стралджа! Честита 60-та годишнина
в.»Стралджански вести»! И нека пребъде още толкоз!

Àòàíàñ ÄÈÌÎÂ, êðàåâåä, Çèìíèöà:

„Ñëóæè
çà ïðèìåð, âíóøàâà ìúäðîñò!”
За своите 60 години в.”Стралджански вести” доказа,

че служи за пример и внушава мъдрост. Ролята на печатната медия е все по-отговорна, защото въздейства
върху съзнанието и мирогледа на обществото. Днес
все по-остро се налага изискването вестникът да бъде
най-вече обективен, да отразява истината и само истината, която произтича от конкретни факти. А когато
фактите говорят и боговете мълчат! Вестникът трябва
да работи само и единствено на ползу роду и во веки
давайки възможност за публикация на положителните
и отрицателни явления в обществото, безкомпромистно
и открито. Ако се налага критика тя да бъде обективна
и градивна. Първа грижа да бъде вниманието към подрастващите, ежедневно да се работи за патриотичното
възпитание на децата, защото тук днес наистина има
вакуум.
Да, всички тези въпроси са стояли на вниманието
на нашия вестник. И със сигурност редколегията ще
продължава да им осигурява предимствено място по
страниците. За да съдейства за информираност, възпитание и култура на обществото. За да бъде гарант за
изграждане на достойни личности.
Честит празник! На многая лета!
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ÄÎ ÐÅÄÀÊÖÈßÒÀ ÍÀ
Â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè»
Скъпи приятели,
Приемете най-сърдечните ми
поздравления по случай 60-тата годишнина на вестник „Стралджански
вести“. Нека натрупаният опит, за
който свидетелства вашата десетилетна история, да служи като непоколебима основа вестникът да продължи
да бъде трибуна на свободното слово
не само като основно човешко право, но и като дълг човек да говори
и публикува в името на общото
благо. Вярвам, че в. „Стралджански
вести“ е и ще продължава да бъде
безпристрастен коректив на нашето управление, отразяващ
динамиката на съвременността и отстояващ позициите на
гражданското общество.
Пожелавам на целия екип на вестника много здраве,
професионални успехи, радост, увеличаващ се тираж и все
повече верни читатели.
С уважение,
инж. Живко Ангелов,
председател на ОбС - Стралджа

„Ìîÿò ñïúòíèê âВ æèâîòà!”
началото бе слово-

то…Със своята сила, красота и обаяние. Словото и
езика български, езикът
свещен на нишите деди.
И на нас самите защото
именно на него децата
ни сричат първите букви
и думи, на него четем
и се учим. На него научаваме първите уроци
по родолюбие. Такъв е
пътят и значимостите,
силата и ролята на нашия
в.”Стралджански вести”,
чиято 60-годишнина отбелязваме. Нещо голямо
и забележително. Години изпълнени с отразяването на
много събития, празници, постижения, представяне
на личности, споделяне на трудности и успехи и още
безброй теми и проблеми. Сякаш един пълен летопис на
пътя ни , извървян през това време. От издаването на
в.”За хляба на народа” през в 4Стралджанска трибуна” и
стигнало до скромното „Стралджански вести”. Вестник,
издържал промените във времето, търсен, разкриващ
цялостния живот в града и общината, вестник, който не
само дава информация , но и отговор на много въпроси .
За мен връзката ми с вестника датира от близо половин
век. Най-голям интерес винаги са представлявали въпросите свързани с духовната ни култура- образование,
традиции, фолклор, отбелязване на дати и годишнини,
история… Затова и решението ми да споделя мои мисли
и вълнения винаги е било продиктувано и обусловено
от желанието да бъда полезна за читателите, да изразя
тревогите и вълненията си по нерешени проблеми.
Можех ли да остана равнодушна и спокойна без моя
позиция като дългогодишен преподавател по български
език и литература, когато се съкращават произведения на
големия наш революционер и поет Хр.Ботев или когато
преди няколко години трябваше да воюваме за прекрасното стихотворение „Аз съм българче” да се запази в
читанките? Каква сила можеше с лека ръка да премахне
„История славянобългарская” на Паисий или Чинтуловите песни? Не! Народ без минало и история няма бъдеще!
И тези въпроси вълнуват не само мен. Затова изразявах
мнението си както споделях това с децата и внуците си.
Само преди няколко години на страниците на този
толкова ценен от мен вестник намери място спечеленото
на конкурса на в.”Стандарт” есе на внучката ми Траяна
на тема „ Как ще ги стигнем европейците?” Малко покъсно и другата ми внучка Камелия се появи със своето
есе „Да бъде!” с което спечели специализация в Германия по програма „Еразъм”. Гордея се с тях! И още нещо
важно. Нашият вестник вече преминава границите на
България. Само преди една година с моята статия „Един
неразделен клас” вестникът сякаш стана посланик на
добра воля, дружба и приятелство между съучениците
на Траяна, обиколи Фейсбук, стигна до Кипър, Германия,
Франция, Англия и отново се върна в България, в родния
град.Това крепи духа! Ето, в това е силата и значимостта
на вестника – моя спътник в живота, към който често се
връщам и препрочитам.
Нашият вестник! Интересен и близък, търсен и четен,
списван винаги на правилен, точен литературен език за
което по достойнство оценявам заслугата на неговия
редактор Н.Жечева. Нека във вестника винаги да звучи
чистата родна българска реч! За наша радост и гордост!
Тянка ТАШКОВА,
дългогодишен сътрудник на вестника.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Ðóìåí Åäðåâ, ÑÀÙ, Íþ Äæúðñè

„Òîâà å íàøèÿò ïðîçîðåö
êúì Ñòðàëäæà”
Ñòàíêà Ïàðóøåâà, ïîåòåñà:

“Äúðæè ïðúñò íà
ïóëñà íà„Стралджански
æèâîòà”
вести” е вестникът,

който всеки път чета от първата до
последната буква. Често ми се струва,
че тонът му е леко приповдигнат, но
си давам сметка, че освен да отразява
събитията на територията на общината,
той трябва да повдига и самочувствието на хората живеещите в нея. Мисля,
че вестникът през годините се справяше успешно с това си призвание.
Съществуването на един вестник се
дължи освен на волята на местното ръководство и на хората, които го списват.Откакто аз съм в Стралджа, вестникът
е свързан с имената на моите приятели Стоянка Добрева,
Слави Демирев и Надя Жечева, които даваха всичко от себе
си, него да го има.Пожелавам му още дълги години да държи пръст на пулса на живота в Община Стралджа и поне
веднъж на два месеца, да има рубрика за проза и поезия.
Честит юбилей!

Ãåîðãè Àëåêñàíäðîâ, îáùåñòâåíèê è
ïîåò:

„Ìíîãî áëèçêî è ïîëåçíî
ðîäíî ñúçäàíèå”
През 50-те години на м.в. бях

ученик в Ямболската мъжка
гимназия. Тогава се фуках пред
своите съученици, че в родното
ми село има самодеен театрален колектив, който подготвя
по 1-2 пиеси годишно, че 3-4
пъти седмично се прожектират
филми, че имаме читалищна
библиотека, музикална школа
и че духовният ни живот е
почти толкова богат колкото в
околийския град. Основание за това фукане ми даваше
и факта, че си имаме и свой вестник. Той беше малко
вестниче тогава каквото между впрочем беше и ямболския в.”Народен другар”, но за мене беше близко, родно
създание на което искрено се радвах.
Като завърших гимназиалното си образование попаднах сред дейците на театралния колектив в Стралджа /
Стефан Иванов, Димитър Миронски, Андрея Котелников, Иван Димчев, Тонка Патето, Жечко Вълчев и др./
На една от сбирките ни Андрея Котелников четейки
вестника възкликна:”Гледай го ти Илийчо Узунов! Каква
голяма статия е написал за …бозата!”
Илийчо Узунов беше син на много добрия прогимназиален учител Жечо Узунов и началната учителка
Йорданка Узунова. Той беше много умно, ученолюбиво
момче, но имаше тежко белодробно заболяване и не
биваше известно време да ходи на училище. Интересът
му към бозата е бил провокиран вероятно от желанието
да търси лек за заболяването си. Статията имаше задълбочен изцяло изследователски характер. В нея се разказваше къде и кога в миналото се е употребявала бозата,
как и кога е започнало производството й в България ,
какви са характерните й здравословни качества и защо,
според автора, всеки трябва да консумира повече боза.
Цял живот останах в плен на вестникарското внушение, че бозата е изключително полезно нещо, поради
което посещавах често сладкарницата на бай Аврам
бозаджията. А когато не бях в Стралджа търсех къде
мога да закуся кифла с боза.
От стралджанския вестник научавах още много други любопитни неща за хората, сред които живея, едни,
че били изобретателни, други, че били ударници в селскостопанския и промишлен труд, трети – талантливи
културни дейци и т.н. Информацията за разнообразния
живот в близката до сърцето ми обществена среда ми
е била винаги интересна. Вестникът удовлетворяваше
интереса ми задоволително и това определяше моето
положително отношение към него. Считам го/ и продължавам да го считам!/ за много близко и полезно
родно създание.

За всички
които не живеят в Стралджа,
„Стралджански
вести” е прозорецът ни към Стралджа. Отвориш
сайта на вестника
и се чувстваш в
Стралджа! -Научаваш всичко
актуално. Вестникът е извора на
истината - обективен, точен, актуален. Пожелавам тиража на вестника и страниците му
да се умножат многократно. Крепко здраве на всички,
които създават и поддържат този чудесен вестник!

Ñòîÿí Âàðíàëèåâ, ëàóðåàò íà êîíêóðñà
„Ñ ïåñíèòå íà Âúëêàíà Ñòîÿíîâà”:

„Òóïòÿùîòî ñúðöå
íà ãðàäà!” Ту п тя щ ото с ъ р ц е н а

Стралджа! Вестник, списван
с любов и желание от екипа,
който работи неуморно за
вестите на Стралджа. Когато
се разлистят страниците му,
усещаш пулса на Стралджа
и общината. За тези 60 години вестникът доказва , че
е туптящото сърце на града.
На екипа на "Стралджански
вести", пожелавам здраве,
щастливи дни и още 60 години да поддържат туптящото
сърце на града в ритъм!
Прегръщам Ви!

Íèêîëàé Ãåíîâ, êìåò íà ñ. Èðå÷åêîâî:
àäâ. Àíè Êàíåâà, þðèñò íà îáùèíà
Ñòðàëäæà:

„Â èìåòî íà åäíà ïî-äîáðà
è äåìîêðàòè÷íà îáùèíà!”
Честит юбилей на в."Стралджански вести"!
60-годишното ви присъствие в медийния спектър е
доказателство за устояване на
предизвикателствата на времето, съхраняване доверието на
читателите и адекватен журналистически професионализъм!
Поздравявам ви със знаковата
годишнина и пожелавам на
екипа да бранят истината и
свободата на словото, за да
допринасят за развитието на
будно гражданско общество в
една по-добра и демократична община Стралджа!

“Óòâúðäèòåë íà íåïðåõîäíèòå
öåííîñòè è ìîðàë” С голяма радост чес-

титя 60-тата годишнина на в.”Стралджански
ве сти”. Ве стникът,
който във времето на
своето съществуване
утвърждава непреходните ценности и
морал.
Община Стралджа
има важно място в
развитието и съхраняването на фолклорното
ни богатство. Тук се осъществяват важни събития като
напр. Националния конкурс-надпяване на името на
народната певица Вълкана Стоянова, народния събор
„Мараш пее” и др. Но, за да получат популярност и
заслужено внимание ролята на медия като Вашата е
определяща.
Желая на целия екип на в.”Стралджански вести”
преди всичко здраве, професионални успехи и запазване
на позитивна енергия и амбиция в полза на обществото!
Дарина Славчева, носител на Голямата награда от
Конкурса – надпяване „С песните на Вълкана Стоянова”

Áîðÿíà ÀÒÀÍÀÑÎÂÀ, ïðåäñåäàòåë íà
Ó÷èëèùíî íàñòîÿòåëñòâî ïðè ÑÎÓ”Ï.
ßâîðîâ”:

×åñòèòà
60-ãîäèøíèíà!
Училищното настоятелство при СОУ”П.Яворов”

Стралджа поздравява редакционния екип с празника.
С пожелания за много здраве, ползотворна работа и
дълголетие на вестника, който е очакван и обичан от
всички в града.

„Æèâîòúò íà ñåëî å
ïðåäñòàâåí èíòåðåñíî”
Благодарение на
в.”Стралджански вести” животът на село е представен по
достойнство и винаги интересно. Вестникът доказва, че
на село живеят хора мъдри,
честни, трудолюбиви. Всеки
път когато прочетем новини
от нашите села, се радваме.
Като кмет отчитам, че това
променя самочувствието.
Много често става повод да
се амбицираме за по-настойчива работа. Хубаво е, че на
страниците на вестника намират място местните традиции, празници, чествания.
Мога да потвърдя, че в.”Стралджански вести” е желан
гост в Иречеково, а и във всяко от селата на общината.
Четем го , за да сме в час с това, което се случва край нас.
Пожелавам нови творчески успехи на редакцията.
И вестникът да бъде все така откровен в разговора с
читателите.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Æåêî Äîé÷åâ, êðàåâåä:

„Òîâà å ëþáèìèÿò
ìè
âåñòíèê!”
Пиша тези редове с

чувство на дълбоко уважение към любимия ми
в.”Стралджански вести”,
който навърши своите 60
години. За един човешки
живот тези 6 десетилетия
не са малко, но не са и
много. Това са години
на мъдрост, години за
размисъл и оценки за
изминатия път.
Преминал през времето на два обществени строя този вестник
продължава да вълнува
и днешното поколение.
Това доказва, че трябва
да продължава да бъде
връзката между старото и по-младото поколение. Нека
помним думите на дядо Вазов:”Историята на миналото
е огледало, което обяснява настоящето и отразява бъдещето. Тя е пълна с дълбока поучителност.”
Вестникът и неговият редакционен колектив приемам като мои деца. Толкова са ми близки! На рожден
ден се пожелава много здраве, мъдрост , енергия. И
още – пожелавам да вървите само по избрания път за
вярното отразяване на събитията в община Стралджа.
Нека вестникът балансира успешно между историята
и настоящето, да дава вяра в бъдещето!
Пожелавам дълголетие и нови творчески успехи към
неговата 100 – годишнина!
Изказвам своята сърдечна благодарност на целия
редакторски колектив и най-вече на гл.редактор, че не
забравяте редовните си ревностни читатели!

22 март 2016 г.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Îò 2008ã. – áåçïëàòåí
èíôîðìàöèîíåí
áþëåòèí
През 2008г. в.”Стралджански вести” окончателно се отделя от „Тунджа” и тръгва

самостоятелно под ръководството на Надя Жечева. Първият такъв брой е последният
за 8-та година на новото хилядолетие, общината финансира издаването му. Със свое
решение ОбС го определя като Информационен бюлетин, който се разпространява
безплатно. Тиражът е 1000 бр. В екипа като редактор е привлечена да работи Даниела
Петкова,кореспондент на БНР.
През 2015г. , след смяната на общинското управление, вестникът излиза при видимо
повишен интерес. Това налага с решение на ръководството тиражът да достигне 1200 бр.

ÑБезбройáåçáðîé
ñúòðóäíèöè
са хората работили за вестника през различните периоди. Една не малка част

са платените сътрудници между които Живка Василева, Росица Янкова, Светла Славчева,
Ирина Иванова… Стотици са имената на редовите автори във вестника. Между тях има
агрономи, лекари, педагози, строители, кметове, специалисти, съветници, партийни и
организационни работници, строители, младежки лидери, бизнесмени, спортисти, ветерани, културни дейци, поети… От страниците на вестника може да се видят имената
на такива известни за времето си личности като Стоян Калпушков, Мари Агопян, Жан
Калдерон, Костадин Улучев, Добрил Пастърмаджиев, Борко Бенарой, Нели Танчева- Ва-

6Î ãîäèíè
â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”

Вестник “Стралджански вести” навърши своите 60 г. Спорно се оказва началото
на издаването му.
Според историята първият брой излиза през 1961г. В старите издания на вестникът обаче още през 70-те години има текст „За първи път вестникът излиза на
15 март 1956г.” А по спомени на възрастни хора в Стралджа за първи път се издава
вестник още в началото на 50-те години. Той се отпечатва само за месец – през
усилната жътвена кампания и се разпространява като в.”За хляба на народа”.
Твърди се , че подготовката се реализира от редакционни екипи командировани
от столицата, а гл.редактор е бил самия Ламар. Такова издание по това време има
и в с.Недялско.
Вярно или не нашият вестник има доста сериозна история. И то без прекъсване.
А годините на издаването му са изпълнени с труд и любов от страна на всички
участвали в подготовката на всеки брой.
През всичкото това време различни редакционни екипи са подготвяли броевете.

Ïúðâîòî äåñåòèëåòèå äâóëèñòíèê
Първият гл. редактор на вестника, който при сформирането си носи името

„Стралджанска трибуна”, е Петър Георгиев, който работи с огромна любов за
информираността на гражданите в първите години. Излиза само в две странички и се определя като многотиражка. И така цели десет години! Благодарност
и поклон към творчеството, ентусиазма, упоритостта и любовта на следващите
главни редактори – винаги хора с доказан талант, опит и желание да работят в
тази не лека сфера.
Недялко Динев, един гениален поет, оставя своята светла диря във вестника. И
успява да обучи талантливи местни млади хора, да им даде старт в творчеството.
Катюша Димова поема поста и доразвива стратегията на вестника.
За кратко гл. редактор на вестника е и педагога Йорданка Апостолова.

70-òå ãîäèíè – òðèáóíà íà
âðåìåòî
В началото на 70-те години започва периода на гл. редактор Стоянка Добрева Сал-

лакова, който се оказва и един от най-продължителните- почти 20 години. Издава се в
4 страници, с голям екип,вкл. и фотограф, с нови теми.
Своя следа във вестника има историкът Таня Димова. Едно интелигентно перо, човек
с оригинално мислене.
След нея поста заема Валентин Вълчев от Ямбол. Високоерудиран, прозорлив ум,
критичен, аналитичен.
Присъствието на ямболски таланти във вестника продължава с Димитър Бечев, който
идва в Стралджа след обединяването на общините Стралджа и Войника и сливане на
вестниците „Изгрев” – Войника и „Стралджански вести”- Стралджа. Високото образование, литературния талант на Бечев дават своите добри плодове.

Âåñòîíîñåö
ïðåç 90-òå
По това време, в началото на 90-те години иде ред за промяна главата на вестника,

червения цвят е заменен с черен. И това е прелюдия към по-сериозната промяна – на
името. Така през 1991г. се „ражда” в.”Стралджански вести”. Малко по-късно той се
оглавява от филолога Слави Демирев, който въвежда строга рамка на вестника.
Цветен, 8- страничен в новото столетие
2002г. е преломна за „Стралджански вести”. По договор на общината той се издава
от ИК „Адонис – Диана Бончева” – с нов дизайн, смяна на главата , вече в зелено, с 8
страници, първа и последна цветни, със смели заглавия, нови теми, нови автори, за
което принос има както гл.редактор Диана Бончева така и емблематичния за Ямбол, /дори
скандален!/, журналист Тодор Димов. Предпечатът по това време е дело на талантливия
Пенко Пенков, родом от Воденичане, майстор на графичния дизайн и дигитална фотография. Своя следа в предпечата оставя и Христо Колев, родом от Леярово, след което
идва времето на талантливия Стоян Косев, който налага свой стил. Вестникът се разпространява на цена от 50ст. И достига почти невероятен тираж за времето си от 800 бр.

силева, Росица Русева…Има присъствие и на специални автори – народни представители
като Димка Димитрова, Георги Парушев, Любен Корнезов, Иван Георгиев, Атанас Мерджанов. Има водещи журналисти като Добрина Манолова, Любомир Котев, Веселина
Седларска, Христо Карастоянов, Борислав Ненов, Юри Стоянчев, Димитър Стоевски,
Атанас Игнев, Ваня Авджиева, Красимир Костов… Свое присъствие във вестника имат
архитекти, художници, юристи, поети, писатели…Между тях са Георги Братанов, Денка
Илиева, Стефан Чирпанлиев, Станислав Марашки, Пенка Папазова, Станка Пенчева,
Станка Парушева, Елена Тотева…Допълнителен цвят в информациите дават талантливи
местни родолюбци като Тянка Ташкова, Мара Загорчева Кина Кунева, Тончо Тончев,
Велина Хайдутова, Георги Стоянов, Добри Жечев, Георги Александров, Курти Куртев,
Атанас Балъкчиев…Свое място има съсловието на лекарите – Илия Бахаров, Видьо Видев,
Кети Паскалева, Стойка Бойчева, Стоянка Митева, Георги Атанасов, Мери Стефанова…

Îòêðèâàòåë
íà òàëàíòè
Почти няма изпълнител на народни песни, инструменталист или пазител на местните

фолклорни традиции на който да не е обърнато внимание. По страниците на вестника са
успехите на талантливия хореограф и създател на ансамбъл „Въжички” Тончо Тончев,
достойно внимание е обърнато на великата Вълкана Стоянова, представяни са всички
народни изпълнители от Стралджа и от селата. Задължително представяне има и на тези
които са гостували по различни поводи в Стралджа или носители на фолклорни награди
– Данислав Кехайов, Манол Михайлов, Жечка Сланинкова, Ваня Костова… както и на
носителите на големите награди от Националния конкурс надпяване „С песните на Вълкана Стоянова” – Деси Слава, Дарина Славчева, Айшенур Орханова… От страниците на
вестника може да се намери информация за местни таланти – от прохождането им през
първите отличия до Голямата сцена. Гордост за вестника е представянето на Петър Толев,
Светлана Парушева, Велко Иванов, Слав данев, Светлана Пенева, Женя Петрова и още
много други. Достойно отражение намира провеждането на Националния литературен
конкурс на името на Станка Пенчева „Дървото на живота”.
В никакъв случай не са подминавани обикновените трудови хора на града и общината- комбайнери, трактористи, механици, животновъди, строители, счетоводители,
пощальони…Активното развитие на общината многократно е представяно и от такива
емблематични личности като Стефан Иванов, Георги Мечков, Димитър Сотиров, Станка
Крайчева, Руси Сапунаров…Всички с ярка следа в съзнанието на хората. И с поклон към
това което направиха за своя роден край.
През последните 25 години по страниците на вестника е проследена всяка промяна.
Активно е отразявано развитието на бизнеса,селското стопанство, изява имат представители на културни институти, майстор-занаятчии, на младежки и дамски НПО, на
спортни изяви и победи, на читалищни прояви, фолклорни успехи… Всичко с една цел.
Богатата и разнообразна информираност на Негово Величество Читателят.
Вестник без фотоси не е вестник! И „Стралджански вести” нямаше да е това което
е без богатия снимков материал. За него имат грижа фотографи от различни поколения
- Димитър Стефанов, Траян Дечев, Ваня Дучева… Уважение към вестникът демонстрират и рекламодателите, които през годината са от най-различно представителство.
Благодарност днес дължим и на дизайнерите и издателите.

Âèíàãè â ñëóæáà íà íåãîâî
âåëè÷åñòâî
÷èòàòåëÿò
60 години в.”Стралджански вести” служи на своите читатели. С любов, с постоянство,

с упоритост. За всичките тези години не е пропуснато нито едно важно събитие, личност,
честване, успехи, победи. Безброй са лицата, които могат да се открият на страниците
на вестника. И ако някой търси история, родолюбие, творчество – ще ги намери във
в.”Стралджански вести”.
Най-важното за което редакционният колектив непрекъснато работи е чистотата ,
богатството , очарованието на родния български език. Кредо на творческите колективи
винаги са били позитивната новина, добротворството, градежа. С пожеланието вестникът не само да информира, но и да възпитава.
Всички ние заслужаваме този вестник, който обичаме. И ако отбелязваме неговата
60 годишнина, то е да си дадем обещанието, че ще продължаваме заедно да работим,
за да излиза в своята редовна периодичност и да радва читателите. Така както го прави
вече 6 десетилетия.
Да е честита 60-годишнината на в.”Стралджански вести”! И нека все така бъде желан
гост във всеки дом, за всеки жител на града и общината.
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Áëàãîäàðÿ òè,
â."Ñòðàëäæàíñêè âåñòè"
Получавам десетки общински
ве стници, дори
такива, печатани
на лъскава, луксозна хартия със
страници, пълни
с големи цветни
снимки. Но празни откъм съдържание. Питам се,
колко ли струва
на хорат а този
фалшив блясък, с
какво тази показност допринася
за подобряване на
информационния
климат, дали тези вестници допринасят за стопанския
и духовен растеж в общината, региона и страната ни.
А има и вестници, отпечатани на обикновена хартия,
с черно-бели снимки, които очаквам с нетърпение. Те
ми носят благи вести в повечето случаи.
Понякога гневни, горчиви и болезнени, но винаги
със стремеж към правдивост.
Такъв вестник е „Стралджански вести“.
Разгръщам януарския 2-ри брой. От вестоносеца
научавам: „Януарско изобилие от дъжд“ (наводнени
са селата Атолово, Воденичене, Лозенец - отдъхвам
си - щетите са незначителни); „Пресечена е незаконната сеч от жандармерията“ (дали ще спасим горите
от унищожение); „Кметът Атанас Киров спонсорира с
лични средства снегопочистването“ (дано други кметове последват примера му);
„138 години от освобождението на Стралджа и Югоизточна България“;
„По стралджански за Яворов“ (с душа обладана
от любов - питам защо днес се задавяме със злоба и
ненавист); „Приема се бюджета“; „Разпределят се субсидии“; „Бабин ден“ (съпричастност към здравно-социалната проблематика и българските обичаи и ритуали)...
Всичко това научих от един брой на вестника. Продължавам да чета и да се
радвам на приетия културен календар, на успехите на
кукерите от Зимница („Златната маска“ от фестивала в
Перник), на многобройните награди, получени от фолклорен ансамбъл „Въжички“, Стралджа, на призовете,
получени от Чарда, Джинот, Палаузово, Каменец, Войника. На новоиздадения краеведчески труд „Корени“
за село Лозенец.
Увереността ми се засилва: Живо е народното творчество, живи са народните традиции, жива е родовата
памет!
Благодаря ти, вестник „Стралджански вести“!
акад. Крум Георгиев,
носител на световен Оскар

Êàêâî å çà ìåíå âåñòíèê
„Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”?
Ïðåäè âñè÷êî ñëàäêîäóìåí äóøåïðèêàç÷èê.

Ту ще ми поднесе интересна
новина от община Стралджа, ту ще
привлече вниманието ми с важно съобщение. По-нататък погледът ми ще
натежи от проблемна статия, която се
забива в съвестта ми като гвоздей. А
ето и нещо по-леко - репортажът на
броя. Една приятно разказана случка
от живота на хората. Четеш и сякаш
ги виждаш. Разгръщам страницата и дочувам - някъде говорят.
А, да. Това е поредното интервю с… един от съвременните
строители на община Стралджа. А ето и новият очерк – изящно написан словесен портрет на заслужил човек. И между
тях – букет от вести, новини и съобщения. Очите ми отново
се застояват на страницата, грабнати от фото илюстрациите.
Снимките допълват разказаното от словото. Словото! Този път
то звучи по-възвишено – в поредното публикувано стихотворение. Точно така – за всеки читател по едно любимо четиво.
Наистина какво е за мене вестник „Стралджански вести” ?
Трибуна? Не, от трибуните обикновено се крещи. Вестникът
не вика, той просто ми говори. Да, сега разбирам: „Стралджански вести” е моят събеседник, мой добър другар и мой
съгражданин. Уж сме постоянно заедно, а не съм разбрал кога
е навършил 60 години! Това показва, че той все още е млад,
здрав и жизнен. Затова му казвам: Честита кръгла годишнина,
сладкодумнико! Чака те столетието.
Янко Стефов, поет, с.Войника
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ДО
Г-ЖА НАДЯ ЖЕЧЕВА
ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА ВЕСТНИК „СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН РЕДАКТОР
НА ВЕСТНИК „СТРАЛДЖАНСКИ ВЕСТИ“,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ НА ОБЩИНА
СТРАЛДЖА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРАЛДЖА,

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÅÍ ÀÄÐÅÑ

Позволете
ми да се обърна
към Вас по повод 60 години от
излизането на
първия брой на
вестник „Стралджански вести“.
Приветствам
инициативата да се даде
възможност за
довеждане на
и н ф о рм а ц и я та до знанието
на членовете
на обществото
както на територията на община Стралджа, така и в по-широк обсег.
Вярвам, че навременната, точна, обективна и достатъчна информация, предадена по подходящ начин,
създава у всеки ползвател на информацията, като краен
резултат, възможността за информиран избор, което е по
своя характер е форма на едно от най-ценните човешки
достояния - свободата.
Известно е, че в динамиката на времето, актуалните
събития, факти, мнения и коментари на случващото се
от обществения живот следва да бъдат сведени по възможност до всеки. В тази връзка е и един от аспектите
на сентенцията „ казаното отлита, писаното остава“.
Бих искал да подчертая, че в по-голямата част от
60-те години на вестник „Стралджански вести“, като
основен стожер на вестника се явява госпожа Надя
Жечева, Главен редактор на вестник „Стралджански
вести“, която създава и се грижи за синхрона между
всички необходими действия по списване, издаване и
разпространение на вестника.
Позволете ми в заключение да изразя своето уважение към труда, дръзновението, коректността и професионализма при издаване на вестник „Стралджански
вести“.
С пожелания за здраве и щастие,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕЧЕВА,
Поздравявам Ви с
60-годишния юбилей
на вестник „Стралджански вести“ - вестникът, който е неотменна част от облика
на град Стралджа и
община Стралджа!
През годините, в
които работих като директор на Териториално статистическо бюро
– Ямбол и до днес,
вестник „Стралджански вести" е неотменен
спътник и хроникьор
на провежданите статистически мероприятия в община Стралджа. Чрез
пъстрите му страници стралджанци винаги са получавали навременна и достоверна информация за хода на
Преброяването на населението и жилищата през 2011 г.,
за състоянието на икономиката, демографията, наетите
лица и средна работна заплата. Чрез вестника станаха
достояние на обществеността и мероприятията, посветени на Международната година на статистиката – 2013,
извършвани в сътрудничество с общината и учениците
от СОУ „П. К. Яворов“, които впоследствие прераснаха
в най-мащабния проект на ТСБ – Ямбол за запознаване
на обществеността със силата и въздействието на статистиката във всички сфери на обществения живот, а
младите хора - със статистиката като професия.
Благодаря Ви за продължаващото и днес съвместно
сътрудничество с ТСБ – Югоизток, при изпълнение на
нашата главна цел: да произвеждаме и разпространяваме качествена статистическа информация на регионално
ниво до всички групи потребители!
Приветствам Ви и желая на Вас и вестник „Стралджански вести“ дълголетие, широк обектив и остро
перо!
Нека Ви има, нека поддържаме и в бъдеще създадените добри взаимоотношения, и нека Вашите читатели
да се множат!
Честит Юбилей!
29.02.2016 година
С уважение ,
КАЛИНА КАЗАНДЖИЕВА
ДИРЕКТОР НА ТСБ - ЮГОИЗТОК

Ìèëåí ÑÒÀÌÎÂ, êìåò ñ.Çèìíèöà:

„ÇÈÌÍÈÖÀ ÏÐÈÑÚÑÒÂÀ
ÎÑÅÇÀÒÅËÍÎ ÂÚÂ ÂÅÑÒÍÈÊÀ!”
В.”Стралджански вести” е
очакван и четен в с.Зимница.
Причината за това е, че през последните месеци на страниците
му читателите откриват много
въпроси, които живо ги интересуват. Научават какви са решенията на ОбС, с какво внимание
съветниците обсъждат нашите
проблеми, какви са перспективите както за общината, така и
за най-голямото село. Много
добре се приема представянето на традициите, успехите
на нашите самодейци, отбелязването на празниците.
Като кмет съм сигурен, че всеки следващ успех на селото
също ще намира място във в.”Стралджански вести”, а
ние имаме не малко интересни идеи, които предстои да
реализираме. В тази връзка съвместната работа между
кметство и редакция е с огромни възможности. Основната цел е зимничани да усещат значението на селото
за цялата община, да добиват по-голямо самочувствие,
а от там – и повече енергия за промяна на жизнената
среда, успехи във всяко начинание.
С пожелание за нови творчески успехи на редакционния колектив!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Йордан КОЕВ, Ямбол

Íåêà „Ñòðàëäæàíñêè
âåñòè” âñå òàêà äà
âúçâåñòÿâà
ñúòâîðåíîòî!
По случай

60-годишнината на чудесния
ви вестник бихме искали да
изразим своето
задоволство от
факта, че сме
негови редовни читатели и
почитатели. С
професионализъм и верен
поглед към събитията главният редактор
поднася актуалната информация, обръщайки понякога
и лиричен взор към събития, които обогатяват духовно
хората и укрепват вярата им в доброто.
Нека и занапред от вестника лъха оптимизъм, нека се
множат благите вести върху страниците му! Защото те
зареждат душата с ведри мисли и чувства, помагат на
читателите да съпреживяват положителните житейски
практики. В динамичното си ежедневие съвременният
човек се нуждае от богата и разнообразна информация
– особено за случващото се в неговия регион. А вестник
„Стралджански вести” отдавна се е превърнал не просто
в общински орган, но и в стожер на родолюбието; в
трибуна за всеки, който има какво да каже и разкаже.
Честита годишнина и безброй бъдещи успехи!
С искрени благопожелания:
Лора Величкова,
гл. ред. на в-к „Крайгранична искра”;
Бинка Величкова - сътрудник

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ìàðèÿíà Ïåíåâà, ÖÎÏ Ñòðàëäæà :

„Ðåñïåêòèðàùà âúçðàñò
çà åäíà ìåäèÿ!”

Âåëè÷êà ÑÒÀÌÁÎËÎÂÀ, íàðîäíà ïåâèöà

“Ñ âåñòíèêà ìèñëåíî
ñúì â îáè÷íàòà ìè
Ñòðàëäæà”
Специални поз-

д р а в и з а 6 0 - т ат а
годишнина на
в.”Стралджански вести”! Вестникът, който поддържа духът на
всички нас, родени в
този край, но по една
или друга причина
пръснати в различни
градове на страната.
В Стралджа са нашите приятели, роднини, съученици. В
Стралджа е сърцето
ми! Затова един ден
всичко което имам ще бъде на Стралджа. Нека
вестникът продължава да пише за всичко, което
се случва в нашия край! Нека творческия екип се
радва на своите успехи, нека интересните идеи са
неизчерпателни. За радост на всички читатели!
Хубаво е, че се обръща специално внимание на
децата и на младите хора. В тях е бъдещето. Трябва
да им даваме знания, да им предаваме традициите,
да ги учим на родолюбие. Защото те ще продължат
всичко онова, което ние им завещаем. А вестникът
има огромна роля за това!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Ãåîðãè ÓÇÓÍÎÂ, îáùèíñêè ñúâåòíèê,
ïðåäñåäàòåë íà ÏÊ ïî áþäæåò è
ôèíàíñè:

„ÑÅÐÈÎÇÍÎ ÊÚÌ
ÏÐÎÁËÅÌÈÒÅ, ÎÒÃÎÂÎÐÍÎ
ÊÚÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎÒÎ”
Безспорно в.”Стралджански вести” има завоювана
територия в обществения живот на Стралджа. 60-те
години, през които информира читателите, са достатъчен период, който превръща вестника в най-търсения
информатор. Хубаво е, че се отделя приоритетно внимание към работата на общината и ОбС. Ако трябва
да направя препоръки, то те са винаги отразяване на
истината и само истината, повече критичност, повече
обективност,, без сервилност или замитане на проблемите.
Обръщайки се към миналото, чест прави на редакцията, че съхранява почти всички издадени до момента
броеве, което си е живата история на нашия край. Видима е сериозността, с която се подхожда към проблемите,
забележителна е отговорността към творчеството. Когато се представят децата на Стралджа прозира внимание
и много любов. Когато научаваме за успехите на талантливи млади хора това естествено радва. Има надежда
когато от загрижеността на общинското управление да
решава навреме и с голяма доза всеотдайност всеки от
проблемите на града и общината. Това е сигурна заявка,
че нашият край има своето бъдеще, има един силен
екип, който е мотивиран да работи в полза на хората.
Адмирации заслужава в.”Стралджански вести”, че
представя работата на всяко едно заседание на ОбС, вкл.
с дебатите и с решенията. Така вестникът се превръща
в най-добрата връзка между съветниците и гражданите.
А ние имаме нужда от такъв помощник.
Мисията между нас, съветниците и редакцията на
вестника е една – да работим в полза на обществото.
Сигурен съм, че така ще продължаваме във времето.
Честит 60-ти рожден ден на в.”Стралджански вести!
Честит празник на пишещите в него и на многобройните му читатели!

60 години е респектираща
възраст за една медия, 6 десетилетия вестник „Стралджански вести” – вестник, с който
са отраснали поколения наред,
вестник, на чийто страници
всеки от община Стралджа е
намерил своето място.
Вестникът е не само любимо, но и необходимо издание
на многобройните си читатели
както от града, така и от селата
на общината. Актуално се отбелязва културния и социалния живот на хората. Вестникът не престава да се
обогатява с все повече нови и нови рубрики, в които
всеки намира своето място и любимо четиво.
Приветствам електронното издание на вестника.
Чрез него много стралджани, пръснати из кътчетата на
България и чужбина са част от живота на града, следят
събития и мероприятия в родния град, четат за свои
родственици, близки, приятели, виждат ги на снимки.
Честит юбилей, вестник „Стралджански вести” с
пожелание за още много верни читатели!

„Äîâåðåí
ïàðòíüîð”
С благодарност към изданието, което винаги с

отзивчивост отразява и подкрепя нашата дейност от
разкриването на Центъра до днес. В лицето на в-к
„Стралджански вести” винаги сме имали доверен партньор популяризиращ инициативите ни и информиращ
населението на града и общината за нови придобивки
и услуги в ЦСРИ, от които да се възползва при необходимост.
Пожелаваме много здраве и сили, творческо вдъхновение и успехи на всички ангажирани в тази отговорна
дейност!
Честит юбилей!
Живка ИВАНОВА, Управител ЦСРИ

Ïàðóøêà ÓÇÓÍÎÂÀ, áèáëèîòåêà ïðè
÷èòàëèùå „Ïðîñâåòà-1892”-Ñòðàëäæà:

„Èíòåðåñúò êúì âåñòíèêà
äíåñ å îãðîìåí”
Вестник "Стралджански
вести", за мен, е средството
за масово осведомяване, за
местни събития и личности.
Интересът на потребителите на библиотеката към
всяко седмично издание е
огромен.
По повод 60-годишнината на вестника желая на
хората, който имат ангажимент към неговото издаване,
творчески устрем, професионален ентусиазъм, много
успехи и вдъхновение.

Âåë÷î ÒÎÍ×ÅÂ, ïåíñèîíåð:

„Âåñòíèêúò ìè äàâà
áîãàòà
èíôîðìàöèÿ”
Като гражданин на общината живо се интересувам от

всичко, което се случва в Стралджа и по селата. Вестникът ми дава информация за развитието на селищата,
ориентира ме за решенията на общинското ръководство.
Всичко , което прочета ми е интересно. Информациите
за хората от моето поколение, за проблемите на по-младите. Научавам за полезни срещи на народни представители в общинския център. Вълнувам се от проблеми
свързани с чистотата , с благоустрояването, грижата за
материалната база, вниманието към болни и самотни,
безработицата, благосъстоянието на хората…Ще се
радвам ако прочета за срещи на съветниците, за полезни инициативи, за постигнати успехи в развитието на
бизнеса, земеделието, търговията в града и общината…
Благодаря на вестник „Стралджански вести”! С пожелание да продължава напред със същото внимание
и всеотдайност към читателите.

Ñúðäå÷åí
ïîçäðàâ îò Ñîôèÿ!
Вестник „Стралджански вести” чества 60 години! Поз-

дравления за екипите от литератори, които са го списвали през
изминалите години! Поздрав и за екипа, който го списва сега!
Получавам го през последните две години. Винаги го очаквам с нетърпение и го чета с удоволствие – още същия ден,
когато съм го получил. На следващия ден той вече е в ръцете
на други земляци, които нямат моя късмет да го получават. По
този начин и аз, и те, ставаме съпричастни с живота в родния
край. За нас е новост всичко, което е писано във вестника. Чрез
него научаваме за личности, събития, успехи, проблеми, природни бедствия, успешни управленски решения…. Радваме се
на децата на Стралджа! Следим с трепет политическия живот!
Ако ми е позволено, бих направил една препоръка. Предполагам, че би било интересно, ако в бъдеще вестникът отдели
повече внимание на миналото на Стралджа.
Ще припомня само, че първата българска област на юг от
Стара планина е Загоре – между Сливен, Ямбол и Карнобат. В
тази област българите са постигнали своите успехи, в зората
на Българската държава - под водачеството на хан Тервел, хан
Кардам, хан Крум… Днес град Стралджа заема сърцето на тази
област - на еднакво разстояние от Ямбол, Сливен и Карнобат.
И може би някога ще настъпят времена, когато в центъра на
Стралджа ще се извисява паметник на тези владетели.
Град Сливен, с известен със Сините камъни - респектиращи каменни грамади; град Ямбол с река Тунджа, която го
свързва с Бяло море и средиземноморския свят; град Карнобат
с Чалъкавашкия проход, най-удобен за преминаване през Стара
планина… А Стралджа?
Град Стралджа също има свой отличителен белег! В дълбокото минало, още когато по нашите земи се настанявали римляните, в местността между дн. гр. Стралджа и дн. с. Маленово
възникнало селище. Защо? … Защото там минавал един от
най-дългите пътища между Европа и Азия – „Царският път”,
който започвал от Балтийско море и стигал до Тихия океан. От
Готландия до Индия! „Гъстите могили”. очертавали трасето
му по брега на най-голямото блато по нашите земи. Днес това
селище, с новото си място, е град Стралджа.
С удоволствие бих чел материали, които хвърлят светлина
за интересни личности родени в Стралджа. Гордост за града
ни са хабилитираните лица – професори и доценти, както и
други успешно реализирали се личности. Те могат да бъдат
вдъхновяващ пример за младото поколение на Стралджа.
Интересно ще бъде да се припомни за нашите учители от
първите години на гимназията. Това беше преди 65 години
(първият редовен випуск започна през 1951 година). За част от
учителите ни зная, че вече не са между живите – г-н Георги Мечков, г-жа Лазура Султанова, г-жа Рада Николова, г-н Йордан
Кучинов. Дано да има и такива, които още могат да разкажат
за онова време (тези които дойдоха направо от Университета
и бяха само 4 - 5 години по-големи от нас).
Ще завърша с едно откровение. Ние, родените в община
Стралджа, но отвеяни от ветровете на живота по други краища
на България, продължаваме да обичаме Стралджа! Не защото
е богата, преуспяла, бурно развиваща се … , а защото е нашата
Стралджа!
На добър път на Стралджа, на нейния вестник, на нашите
роднини и приятели!
С обич и уважение: д-р Трифон Стоянов , София

ÑÏÅÊÒÚÐ
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Ïðåç îáåêòèâà
Бел. на ред.: Уважаеми родители, ако желаете Вашето дете да бъде
включено в рубриката „Децата на Стралджа”, изпращайте снимки на
адрес: nadia_j4@abv.bg или s_vesti@abv.bg. Задължително посочвайте
трите имена на детето, възраст, местоживеене и имена на родителите.

íà Âàíÿ Äó÷åâà

Дарина, 6 г.
Пресияна

Светлана, 3 г.

Ивет
Стаси и Ники

Даяна с мама Верджиния

Анжелина, 4г

Кристиян, 3 г.

Велимирка

Мартина

