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Òðàäèöèîíåí Îáùèíñêè êóêåðñêè ïðàçíèê – Ñòðàëäæà

Îò Áîãà áëàãîñëîâåíè!
Ïîêàíà îò êëóá "Íàäåæäà”

Äà
÷óåì çàåäíî ïåñåíòà íà ïòèöèòå!
Верни на традицията жените от Клуб „Надежда” в Стралджа

отново организират своя красив спортен празник „Блага вест”. Той
ще се проведе под патронажа на кмета Митко Андонов, в деня на
настъпващата пролет - 22 март – неделя, от 10 ч. на стадиона в
Стралджа. Всички желаещи да усетят първия полъх на най-красивия
сезон, са добре дошли!
Предвидени са състезания по народна топка и футбол, теглене
на въже , бягане в чували. Очакват се много емоции в спортния
двубой „Снахи срещу свекърви”, децата ще имат възможност да се
забавляват в състезание „Мама, татко и аз”. За подкрепа на силите
е осигурена „Бира-скара”. Желаещите ще могат да подготвят и свое
барбекю.
Да посрещнем заедно пролетта! Да дадем воля на енергията и
радостта! Да се забавляваме заедно!

ÇÀÏÎÂßÄÀÉÒÅ !

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

„Дълбока оран изорахме,
едро жито засяхме!” докладваха
като пред Господ кукерите в
Стралджа като преди това щедро
благославяха богата, плодоносна
да е годината, здраве и живот да
има във всеки дом, да бъде в дън
земята злото, да царува доброто! На финала все се намираше
някой да произнесе гръмко „От
нас бъдете поздравени и от Бога
благословени!”
Фоторепортаж на стр. 8

НОВО!

НОВО!

НОВО!

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

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

Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738
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Çäðàâåòî íà æèâîòíèòå
å çäðàâå è íà õîðàòà
Под ръководството на кмета
на общината Митко Андонов в
Стралджа се проведе среща на
кметове и кметски наместници
, членове на Общинската епизоотична комисия, представители на РУ”Полиция” с д-р
Стоян Колев, началник отдел
„Здравеопазване на животните” към Областна дирекция

по безопасност на храните
– Ямбол и д-р Вълчо Вълчев,
официален
ветеринарен лекар при Общинска ветеринарна служба
Стралджа. В своето въведение
д-р Колев запозна присъстващите със заповедта на изпълнителния директор на БАБХ за
прилагане на ваксината по го-

веда и овце след което разясни
изискванията по предстоящата
ваксинация. Той обърна сериозно внимание на задължителните мерки за профилактика,
ограничения и ликвидиране
на болестта син език. Кметовете и км.наместници ще
имат грижата да информират
предварително собствениците

на животни за предстоящата
кампания, те са тези, които
ще обясняват, че ваксинацията
за син език е задължителна
и напълно безплатна, но тя
трябва да се предхожда от
задължително идентифициране на животните с индивидуална марка. Стопаните
са длъжни да представят за
ваксиниране всички подлежащи преживни животни над три
месеца – телета, крави и овце.
Ваксинацията ще започне по
предварително определен график и подготвени списъци на
собствениците на животни,
където ваксинирането ще се
потвърждава с подпис и протокол. По време на кампанията
няма да се разрешава движение на животните. Агнета няма
да се ваксинират и ще останат

Íîâè èçïèòàíèÿ

Повече от 60 л дъжд на кв.м се изля
в Стралджа само за два дни на миналата седмица. И преовлажнената земя

водни петна. Голяма част от стопаните
в Стралджа, Зимница, Лозенец, Воденичане, Иречеково, Маленово и др.
сигнализираха за наводнени мазета,
градини и земеделски площи. Всичко
това стана причина кметът на общината
Митко Андонов да направи поредната
си обиколка в общината с посещение
на обектите , срещи с кметове, км.
наместници и местни жители. На
място в някой от селата и в Стралджа
са дадени указания за прочистване на
канавки или прокопаване на нови за
оттичане на водата. Периодично се
проследяват прогнозите за времето,
разпореден е контрол върху нивата на
язовирите и реките и координиране
видимо не успя да поеме голямото връзката с институциите които имат
количество вода. В цялото стралджан- своите ангажименти в изпълнение
ско поле дни наред се белеят големи заповед на кмета.

неимунни за Великден, така че
стопаните могат да бъдат спокойни за отбелязване на предстоящия празник Гергьовден.
Ваксинирането срещу син
език изгражда траен имунитет на животните, потвърди
д-р Колев. Той поясни още,
че ваксинирането не вреди на
млякото и месото на преживните.Отговорността за кампанията носят всички участници
в нея. Тези от стопаните които
откажат ваксинация подлежат
на глоба в размер на 500 лв.
Важно е да се знае, че при
отказана ваксинация държавата няма да обезщетява стопани на заболели или умрели
животни. Според д-р Вълчев
ветеринарните специалисти от
общината, които ще извършват
ваксинацията от къща на къща,

са достатъчно квалифицирани.
Те имат опит от битката срещу
това заболяване през 1996г.
„Предстои ни изпълнението
на една много важна задача!”,
подчерта в заключение кмета
Митко Андонов, който изрази
увереността си, че кметовете
и км.наместници ще изпълнят
задълженията си по подготовка и реализация на кампанията
за съхраняване на животните
и опазване здравето на хората.
По време на заседанието
стана ясно, че са отпаднали
забраните свързани с опазване
от птичи грип, но опасността
не е отминала и бдителността
трябва да продължава. За
целта на всяко селище са
предоставени информационни
материали за предпазване от
болестта.

Íàä 60 õèëÿäè ôèäàíêè ÷åðåí áîð ðàñòàò â Ìàðàøà

Çàëåñÿâàíå êðàé Ñòðàëäæà

Â ïîäãîòîâêà èçïúëíåíèåòî íà
ìàùàáåí ïðîåêò

В изпълнение на договор с
фонд „Земеделие” за изграждане на пункт за управление
на животински отпадъци в
гр.Стралджа, след проведени
обществени поръчки, са избрани изпълнителите за управление на проекта, за строителен

надзор и за авторски надзор.
Кметът на общината Митко
Андонов и представителите
на фирмите подписаха договорите за изпълнение. Предстои
приключване на процедурата
за избор изпълнител на строителството.

ТЕЛ. 0895062528 ИЛИ 0886878243

ÈÇÏÚËÍßÂÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÈ ÓÑËÓÃÈ

- смяна на покриви, зидария, кофраж
- всички видове строителни дейности.
ИЗГОДНО!

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

Сроковете са изключително
скъсени във връзка с приключване на оперативния период и
в хода на изпълнението от фирмите се изисква много стегната
организация.

Проектът за изграждане на
пункта е на стойност 2,19
млн. лв. Пред приключване
са и процедурите за избор на
специализирани камиони и
хладилно оборудване.

ПРОМОЦИЯ

ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß –
ÑÒÐÀËÄÆÀ!

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

В изпълнение на проект
”Първоначално залесяване на
неземеделски земи” община
Стралджа извършва залесяване
на общинските горските терени в местността „Мараш”. На
предварително обработения и
много добре прочистен терен
от 158 дка през месец март
ще бъдат засяти общо 63 200
фиданки черен бор. Фирма
„Жерковец”, община Мъглиж,
изпълнител по проекта, с наети 20 работници от 12 март
започна залесяването, което се
извършва по строго определен
технологичен план. Разстоянието между редовете е 2,5м.
, между всяко растение – 1
м. Залесителният материал е
сертифициран, потвърди Мая
Димова, нач.отдел „ИДОС”,
ръководител на проекта. Изборът на черен бор не е случаен.
Предварителните изследвания
сочат, че климатът и надмор-

ската височина са най-благоприятни за този вид горска
растителност. Плановете са
при добро време залесяването
да приключи до края на месеца, включително с извършване
на ограждение.
В хода на залесяването
кметът на общината Митко
Андонов посети обекта, за
да се запознае на място с изпълнението на залесяването.
Той се срещна и разговаря
и с ръководителя на фирмата
Иван Бонев, който компетентно
изясни всички особености по
залесяването и последващите
грижи за фиданките.
С проекта за залесяване
община Стралджа възстановява една дълго пренебрегвана
дейност в района. За последен
път по-мащабно засаждане на
горски територии в Мараша
е имало през 50-те години на
миналия век.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ
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Çèìíèöà – íàé-ãîëÿìîòî ñåëî â îáùèíà Ñòðàëäæà

Ñúñ ñâîÿ
ôîðìóëà
çà óñïåõà
Êìåòúò ÒÅÍÊÎ ÒÅÍÅÂ: " Ðàáîòèì â åäèí äîáúð åêèï ñ îáùèíñêîòî ðúêîâîäñòâî, ñúñ ñúðöå è îòãîâîðíîñò êúì ïðîáëåìèòå è âñåîáùî æåëàíèå äà ïðîìåíèì æèçíåíàòà ñðåäà â Çèìíèöà!”

Зимница –земя на
жито, Зимница – земя
на стопани, за които
земеделието е средство за препитание и
най-добрия начин за
доказване. Зимничани
са хора със самочувствие и претенции, че
могат да бъдат сред
най-добрите. Доказват
го с делата си и вечния
стремеж да вървят
напред и нагоре.
- Г-н Тенев, Вие приключвате поредния си
мандат като кмет на
Зимница. Успешен ли
беше той, според Вас?
- Да, това е вторият
ми мандат като кмет на
Зимница. Равносметката, която правя е на базата на свършеното заедно
с всички зимничани , с
огромната подкрепа на
общинското ръководство и на кмета Митко
Андонов. Практиката
доказва, че когато сме
заедно сме силни и постигаме и най-смелите
си мечти. Не бих искал
това да звучи приповдигнато, просто това е
доказано от практиката.
- Какви са конкретните постижения за
този период?
- Ще ми се да започна с осъществения
каче ствен ремонт на
читалището по програма
„Развитие на селските
райони”- нещо което
всички очаквахме с нетърпение. Направихме

ремонт на покрива, на
ел.инсталацията, подменена е тапицерията,
осъществени са и вътрешни ремонтни, бояджийски работи. Имаше
недостиг на средства,
но получихме подкрепата на общината, за
което сме много благодарни. С не по-малко
значение е и изградената парна инсталация
в ЦДГ”Синчец”, с което
най-сетне прекратихме
използването на старите
печки. В същата сграда
ремонтирахме и пералното помещение, а за
радост на децата на двора монтирахме нова пързалки и катерушки. Факт
е , че капацитетът на
нашата детска градина
е максимално запълнен.
Родителите имат доверие на екипа педагози.
Във всяка от групите
за децата се провеждат
разнообразни образователни и възпитателни
мероприятия, представителни групи участват
в различни общински
прояви и печелят награди. Което е и найдобрата оценка за колектива като цяло. Привържениците на спорта
в селото са доволни, че
продължихме ремонта
на съблекалнята на стадиона, възстановихме
ел. и ВиК инсталациите,
монтирахме ел.бойлери.
Въобще грижата е за
спортистите от селото, търсим най-добрите
начини да ги мотивираме за по-голяма активност. В тази връзка съм
щастлив да отбележа, че

Зимница има своите два
футболни отбора – представителен мъжки и подготвителна група, които
имат своите успехи и
радват зимничани. Няма
да пропусна и това, че
изградихме, съгласно
изискванията на Агенцията по храните, пазар
за селскостопанска продукция, като закупихме
8 бр. нови сергии, отремонтирахме още 3 бр.
Не е без значение, че
ремонтирахме асфалтовата настилка в района
на пазара, построихме
нова чешма в гробищния
парк, изградихме чакалиран път на входа на
ромската махала…
- Кой се оказва найтрудно разрешимия
проблем все пак?
- Може би поддържането на уличната мрежа
в селото. Това е най-голямата болка на зимничани. Да, опитваме се да
правим необходимото,
но на този етап то все
още е недостатъчно. За
отчетния период бяха
извършени ремонтни
работи, /кърпежи/ по
асфалтовата настилка на
ул. „Цар Борис”, ул.”Сан
Стефано”- ІІ платно,
ул . „ Х а д ж и Д а н и ” ,
ул . ” С т а м б о л и й с к и ” ,
ул.”Тодор Василев” и
ул.”Бузлуджа”. Цялостно беше асфалтирана
ул.”Хан Аспарух” – от
пощата до гарата, а от
кметството до битов
комбинат бяха подменени и бордюрите. Редно е
да спомена и това, че от
есента на 2013г. ул. „Сан
Стефано” се осветява по
цялата си дължина от
30 бр. фотоволтаични
лампи, уличното осветление се отремонтира
ежегодно, а настройката
се прави според работещите на смени местни
хора. В сферата на чистотата продължаваме
подмяната на старите
метални контейнери с
нови пластмасови. Грижа на кметството е и
озеленяването на райони

в селото, поддържане
на цветните градинки и
зелени площи. Целта е
зимничани да живеят в
една добра околна среда,
да имат самочувствие, а
и гостите на селото да се
впечатляват.
- Постигнахте не
малко успехи и в областта на културата.
- Да, и това е вярно.
Наша гордост е фолклорния ансамбъл „Златен клас”, който продължава да ни радва с изяви
и награди. Дейността на
читалището се обогатява
и разнообразява. Създадохме танцов състав
за деца, имаме своята
коледарска група, кукерите ни представят
един великолепен ритуал, който прави впечатление на специалистите
и имаме не една награда.
Зимничани се радват на
лазарския състав, приятно допълнение към
читалището е и певческата група „Зорница”.
Като кмет съм щастлив
от всеобщото желание и
амбиции на самодейците
да бъдат сред най-добрите фолклорни състави.
- Имате ли планове за развитието на
спорта?
- Освен мъжкия отбор, който успешно се
представя в областната
група ние поддържаме и детски футболен
отбор, който е част от
областното първенство
за деца. Зимница поддържа известността и с
хандбала, което дължим
на ОУ”Св.св.Кирил и
Методий”.
- Какво още може да
бъде направено за Зимница в по-близък план?
- Всеки човек се стреми към максимални постижения, но имайки
предвид трудните кризисни години, не бива
да надценяваме възможностите. Имам уве-

рението на кмета на
общината г-н Митко
Андонов, че тази година
ще успеем да ремонтираме ул.”Мараш” и
ул.”Ив.Вазов”. Планираме поправката и на
други улици, но всичко
зависи от финансовите
възможности. По програма „Красива България” силно се надявам
общината да постигне
реализация на проекта
за благоустройство на
старата здравна служба
в Дом за стари хора.
По Националната програма „Чиста околна
среда” кандидатстваме
за благоустрояване на
читалищния парк, който
искаме да се превърне в
приятно място за отдих
и развлечение на зимничани.
- В крайна сметка
как оценявате работата си като кмет
на най-голямото село
в община Стралджа?
- Ако някой счита,
че кметуването е за завиждане, ще трябва да
го разочаровам. Задъл-

женията на един кмет
са твърде много и не
винаги те са само в рамките на работния ден.
Проблемите са много, а
Зимница е селище с близо 2000 жители, което
означава, че спокойствие
не може да има. Не се и
съмнявам, че в селото
има хора, които оценяват
работата през мандата,
но има и такива, които са
недоволни, критикуват
и очакват повече. Мога
да призная, че работих с
открито сърце и отговорност към проблемите на
всеки, постарах се да изпълнявам задълженията
си, без да пренебрегвам
когото и да било или
да подценявам задачите
на деня. Разбира се, не
всичко планирано е осъществено, но такива са
обстоятелствата. Моля,
това да не се счита за
оправдание. По-скоро
искам да уверя моите
съселяни, че съм оптимист за бъдещето на
Зимница. Ние можем да
бъдем селище за пример.
И ще го постигнем!
Интервюто взе:
Надя ЖЕЧЕВА

Ïîäïèñàí ïúðâè
äîãîâîð
çà ñàíèðàíå
В Община Стралджа е подписан първия договор

между общината и едно от регистрираните Сдружения
на собствениците „Стралджа, ул.Хемус № 49”.
Екипът, назначен със заповед на кмета Митко Андонов да администрира Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради, подготви документацията и я представи за
контрол пред областния управител на област Ямбол и
Българска банка за развитие. Очаква се сключване на
тристранно споразумение.
В Община Стралджа има 4 регистрирани Сдружения. Те са на живеещите в блокове с номера 49, 59,
57 и 55. Всички отговарят на критериите за саниране
и успяха да регистрират сдруженията. Останалите са
в период на подготовка на документите. Надеждата е
навреме да подадат в общината заявленията преди да е
изчерпан финансовият ресурс.
Общината има пълна готовност да съдейства на
сдруженията за реализиране на проектите. Принос за
добрата подготвителна работа има кмета на общината
Митко Андонов, който участва във всяко от събранията
и дава конкретни разяснения за националната програма.
Община Стралджа е една от първите в областта с назначен екип, членовете на който участваха в обучение и в
среща по санирането с министъра на МРРБ.
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Óñïåøåí ìîäåë çà
ðàáîòà ñ äåöàòà
Изпълнението на Програмата за закрила на детето в
Община Стралджа гарантира
шанса за реализация на един
успешен модел за работа с
децата, постигане на онова равнище на грижи и сигурност на
семействата и децата, каквито
имат развитите европейски държави. Този извод бе направен

на заседанието на Общинската
комисия по закрила на детето,
където Мария Толева, зам. кмет
и председател на комисията,
представи отчета по изпълнение на дейностите за изминалата 2014г. Срещата ,проведена
само дни след Националното
съвещание по образованието,
където с авторитет и заслужено

признание, общината бе представена с добрите практики
по организация и провеждане
на бинарни уроци в СОУ ”П.
Яворов”, беше едно естествено
продължение на равносметката.
Във всички приоритетни области на общинската програма
постиженията са не малко. За
периода е осигурена финансова

подкрепа на над 800 семейства в
които са отглеждани 1199 деца.
Подпомагани са родители на 43
деца с трайни увреждания., изготвени са 17 социални оценки
за определяне индивидуалните
потребности на такива деца.
Много добре работят Център за
обществена подкрепа и Център
за социална рехабилитация и
интеграция. В детските градини
и училищата има създадени
добри практики за привличане
и задържане на децата, за образование и възпитание.
Общината осигурява възможно най-добри условия за
модерно, качествено образование и насърчаване на интересите на подрастващите , развитие
на талантите за достигане на
европейски стандарти. В тази
посока примерите са твърде

много. Всяко учебно заведение
има своите успехи в различните
области, многобройни са наградите и отличията за възпитаниците. Между различните
институции имащи отношение
към опазване и закрила на детето е изградена много сериозна
връзка на сътрудничество и
взаимодействие, което дава
добри резултати.
На територията на общината функционират 6 здравни
кабинета, които обслужват
1650 деца от 3 до 17-годишна
възраст. Във връзка с насърчаване на творческото мислене и развитие подрастващите
се организират за участие в
различни конкурси, състезания, олимпиади, разработване
на проекти и презентации.
Разнообразни спортни проя-

ви изпълват със съдържание
свободното време. Много и
интересни са инициативите за
възпитание към чиста околна
среда и опазване на природата, към благотворителност,
приемственост на традициите,
родолюбие.
В общината няма допуснати
случаи на агресия и насилие в
училище. МКБППМН изпълнява една широка, разнообразна
и ефективна програма в това
направление с множество инициативи. Много се работи за
привличане на ромските деца
в училище, за мотивиране да
завършат образованието си,
да бъдат социално активни.
Добър пример е изпълняваният
в момента проект за социално
включване на деца от 0 до 7
години.

Рубенова” показаха творчество,
което изумява, богатство на
идеите. Децата бяха увлечени

в едно красиво приключение,
за да остане в паметта им като
незабравимо.

Ïðàçíèöè íà ðàäîñòòà è ëþáîâòà

С въодушевление, с много
любов, с богата фантазия деца и
педагози от Целодневните детски
градини в общината подготвиха
традиционния празник Осми
март. За радост и гордост на майките, които в този ден заедно с
красивите букети цветя получиха
като скъп подарък усмивките и
старанието на малките в рецита-

Äâå
ïúðâè ìåñòà çà ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”
Който го може – до-

казва! За пореден път
представители на СОУ”П.
Яворов” Стралджа заеха
първите места на престижно състезание. Училището за втори път се
включва в образователната инициатива „Цветна
олимпиада”, организирана
от Сдружение „България
си ти!” Съревнованието
по български език и литература, по математика,
английски и френски език,
информационни технологии увлече стотици ученици от осми до дванадесети
клас. Между наградените само 37 се оказаха двама възпитаници на стралджанското
СОУ”П.Яворов”. Първо място в направление български език и литература заслужено
спечели Николай Атанасов от ІХ клас, първо място по математика завоюва Светла
Стефанова Гашева от ХІІ клас. Според директора Валентина Маринова това е поредното доказателство за добрата учебна подготовка на учениците в СОУ”П.Яворов” и
изградената мотивация за достойно представяне на регионални и национални прояви.
С пожелание за успешно класиране в Националния онлайн кръг на цветната олимпиада
през м.април ръководството на училището очаква първенците да бъдат поканени и в
София за участие във финалния кръг в Софийски университет.
Инициативата „Цветна олимпиада” е част от Националния календар на МОН
и Националния дворец на децата. От тази година тя е включена и в Националния
календар за извънучилищни дейности на МОН. Организацията се подкрепя от РИО
Ямбол и партньори.

ÂÚÇÏÎÌÅÍÀÍÈÅ

Åäíà ãîäèíà áåç

ÒÈÍÊÀ ÈÃÎÂÀ
През март се навършва една година от както от този свят си
отиде един добър и градивен човек.
Тинка /Ташка/ Господинова Игова – учител, директор и общественик, който остави трайна следа в съзнанието на стралджанци.
Да си спомним за нея с уважение и преклонение!

циите, песните и танците.
За пореден път колективите
в ЦДГ ”Здравец” и ЦДГ ”Мати

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

Сертифицирана по ISO 9001/2008

Ñ îòãîâîðíîñò è ãðèæà

Изпълнението на проект „С
отговорност и грижа за децата
от 0 до 7 години от община
Стралджа” обсъдиха членовете
на консултативните екипи по
проекта на среща с кмета на
общината Митко Андонов, зам.
кмета Мария Толева и Недялка
Димитрова, гл.експерт „Образование” – ръководител на
проекта. В напълно обновената,
модернизирана и обзаведена
сграда превърната в една уникална Къща за услуги, лекари,
педагози, психолози, медицински и социални работници,
медиатори работят с деца и
родители от етническите малцинства. Провеждат се индивидуални и групови консултации, срещи, наблюдение здравето, физическото и психомоторно развитие на бебета и деца, превенция
на заболеваемостта, грижи за семействата. Паралелно с това се осъществяват посещения и по
домовете – така наречената работа на терен, работа в общността за превенция заболеваемостта,
информиране и консултиране.
Г-н Андонов благодари на екипите работили до момента, за добре свършената работа, пожела, със стартирането на новите две услуги от началато на месец март, още по-голям обхват
на родители и деца за пълноценно използване на базата, изрази увереността си, че осигурените
прекрасни условия в Къщата за услуги ще я превърнат в предпочитано място за споделяне и
решаване на проблеми на младите семейства от етническите малцинства.
Проектът стартира през 2011г. със строително-монтажни работи в Стралджа, Зимница и Лозенец. През 2013г. бе извършено оборудването на създадените 9 помещения. От края на 2014г. тече
активна работа за предоставяне на интегрирани услуги за социално включване на стартиралите
три услуги, а от месец март- и на последните две услуги, предвидении по проекта.
Проект„С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”,
община Стралджа, финансиран по Проекта за социално включване, съгласно Споразумение
за финансиране № РД 09-71 от 22.06.2011 г.
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Â Èñòîðè÷åñêè ìóçåé – Ñòðàëäæà

Историческият музей в
Стралджа предлага на всички, които обичат историята и
традициите на родния град,
да научат повече за местните
кукерски игри. Във връзка с

предстоящия Общински кукерски празник в малката зала
на музея е експонирана фотоизложба със снимки от изяви
на стралджанските кукери
през различни периоди от

време. Може да се проследи
участието им на Национални
фестивали и събори от 50-те
години на миналия век до
днес. Всеки по-внимателен
поглед ще може да различи

Çâúí íà ñòðàëäæàíñêè
õëîïêè â Øèðîêà ëúêà

В изпълнение на културния
календар на читалище „Просвета 1892” кукерите от Стралджа
са готови за участие в поредния
национален фестивал. Този
път стралджанските хлопки
ще звънят в Широка лъка на
събора „Песпонеделник”. Ръководител на групата е Мария
Толева, зам.кмет и председател
на стралджанското читалище,
която е сигурна, че маските,
костюмите и ритуала на кукерите от Стралджа ще впечатлят
гостите и журито. Гости на този
хубав празник ще бъдат и групи
от Сушица, Пловдивско, Симитли, Благоевградско, Попинци,
Пазарджишко и др.

Òðàäèöèÿòà ùå ñå Теïàçè
са на по три, четири, пет, десет, 12,15

...години. Те са децата на Стралджа, които
обичат традицията на кукерските игри и ще я
продължат напред във времето. За тях родители,
баби и дядовци спретнаха най-красивите гугли
и капашони, платиха за най-скъпите хлопки,
прежалиха дълго пазени семейни реликви /
вадени престилки, тъкани платна и халища/,
изплетоха най-шарените гети и ръкавици. И се
радваха от сърце когато видяха своя малък кукер.
Тези, малките, красивите кукери на Стралджа,
танцуваха три дни с големите, подскачаха
неуморно, удряха помета по мъжки в земята,
извадиха най-смелия вик срещу злото. Тези,
малките, красивите кукери на Стралджа, се
хванаха смело на кукерското хоро до големите
и изпълняваха всички ритуали със завидно старание. Ръкопляскания за тях! Горди сме и щастливи,
че ви има, мъничета момчета и момичета! Браво! За всяко дете организаторите на кукерските игри
в Стралджа- читалище "Просвета 1892" и общината осигуриха Грамоти и подарък книгата "100
причини да се гордея, че съм от Стралджа".

Äåöàòà ñå ó÷àò
èВ първите
ïðàçíóâàò
дни на месец март в

Центъра за социална интеграция и
рехабилитация – Стралджа е особено
оживено. Децата, които посещават
социалното заведение се чувстват
като у дома си . Те посещават с огромно желание организираните дни
за лечение и занимания. Трудотерапевт, логопед и останалите социални
работници правят всичко възможно,
за да привлекат вниманието на своите млади приятели, да ги научат на
полезни умения. Така за Първи март
в детската работилница закипя труд
за изработка на мартенички, които
после малките сами предложиха
да подарят на ДВУИ-Маленово. По

желание на децата беше изготвено табло за
Левски и Трети март, което украси Центъра.
Междувременно се проведе и разговор за Освобождението на България, рецитирани бяха
стихове за празника. С много вълнение беше
подготвено отбелязването и на Осми март,
празникът на жената.

Êóêåðñêè ñïîìåíè
îò íà÷àëîòî íà
ìèíàëèÿ âåê

развитието на творчеството
по подготовка на кукерските
маски и костюми, ще забележи изборът на най-характерните цветове, броят
на хлопките както и всички

допълнителни атрибути които отличават стралджанския
кукер от останалите. Всички,
които посещават музея, не
пропускат да останат по-дълго край красивия кукерски

костюм, един от най-интересните експонати в основната
зала. Може би най-любопитен
е фактът, че тук е изложена и
снимка на кукери в Стралджа
от 1919г.

Îùå êóêåðñêè íàãðàäè

Представителни кукерски групи от читалищата на Стралджа и Зимница се включиха в
празника „Кукерландия” Ямбол. Въпреки лошото време маските на двете селища от община
Стралджа направиха представлението и привлякоха вниманието на зрители и гости. Журито
с председател Георг Краев присъди първа награда на групата от Зимница и втора на групата от
Стралджа. Разбира се далеч по-важно за участниците беше вниманието от страна на медиите
и овациите
на публиката, което е
най-добрия
показател
за оригиналността
на местната кукерска
традиция,
з а б о г ат ството на
костюмите
и интересния ритуал по изгонване на
злото.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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бичаната народна
певица на Стралджа Ойка Пенева
отбеляза своите 95 години
заедно с представителите
на фолклорната група при
клуб „Дълголетие”. Хората,
с които най-често е споделяла своята любов към българското народно песенно
творчество, с които е участвала в множество празници, събори, фестивали, й
засвидетелстваха за пореден път своето уважение.

Минка Балтова, Радка Дараджанова. Всички получиха мартенички, цветя и
пожелания.
Празникът имаше особено очарование и заради
подаръците мартенички
изпратени от Николина
Филипова, председател на
пенсионерски клуб Джинот, в името на съвместната
дейност, заради желанието
за отбелязване на народни
празници , инициативността и енергията. Собствено-

Îéêà Ïåíåâà íàâúðøè 95 ãîäèíè
Ïîêëîí ïðåä òàëàíòà íà ñòðàëäæàíñêèÿ ñëàâåé

И Ойка Пенева се почувства безкрайно щастлива
от вниманието. Празникът
на певицата беше свързан
с още една хубав повод

– 70 години съвместен ,
задружен и щастлив семеен
живот със съпруга Пеньо
Георгиев. Развълнувана
рожденичката смело духна

Òâîð÷åñêà
ìàðòåíñêà
âå÷åð
НАДЯ ЖЕЧЕВА, Стралджа

Не е възможно в една организация като клуб „Дълголетие”,
където отбелязват всеки празник, да бъде пренебрегнат точно
Осми март – Денят на жената. Не е възможно заради присъствието на толкова много жени в клуба, заради активността им в
реализацията на безброй интересни идеи, заради съхраняването на традициите, заради възпитанието в патриотизъм, което
възрастните хора сполучливо предават на децата и младите.
В празничната вечер клубът се изпълни с музика и танци.
Фолклорната група представи стари стралджански народни
песни за жената. По постановка на неуморимата родолюбка
Донка Миронска очарователните Любка и Георги Александрови представиха драматизация по стихотворението на Иван
Вазов „Пристанала”. Поддържащи роли имаха и Стойка
Маринова, Руска Балтова, Петко Атанасов. Изпълнението,
което бе толкова сполучливо, поднесено оригинално и
талантливо, обра овациите на присъстващите между които
бяха не само членове на клуб „Дълголетие”, но и гости от
Сдружение „Диабет”, Дружеството на инвалидите, представителки на ППК”Начало 93” и жени-бизнесменки. Изненадите не свършиха с това. На сцената се появиха неочаквано
цветисти персонажи. Георги Александров и Петко Атанасов,
дегизирани неузнаваемо, напудрени и начервени, гиздосани с
гердани и обици, представиха сценката „Приятелки” в която
възкресиха необятния гурбетчийски живот.
За да докажат, че са добри във всяко начинание жените от
клуба представиха изложба на плетива и ястия, развихриха
се таланти със стари градски и народни песни. Танците бяха
доказателство, че старостта винаги спира до вратата на клуб
„Дълголетие”.

свещичките на тортата,
прие цветята, подаръците,
пожеланията. Намери сили
да запее едни от любимите
си песни „Раюва мама” и „

Кирчо за Ганка проводи”.
Сподели спомените си в
които своето неизменно
място има и съпруга Пеньо.
В празничните мартен-

ски дни фолклорната група посети и още няколко
достойни жени, членове
на клуба – Лечка Митева, Калина Костадинова,

ръчно изработени мартенички поднесе и Димка Пепелова, майстор-занаятчия.
Н А Д Я Ж Е Ч Е ВА ,
Стралджа

×èòàëèùå „Âúçðàæäàíå- 1928” Âîéíèêà

Ñàìî÷óâñòâèå, ðîäåíî îò óñïåõè

Повече от 80 са членовете на читалище „Възраждане-1928”-Войника. И
всичките тези хора по един
или друг начин участват в
художествено-творческата,
културна и информационна дейност на местния
културен храм, съдействат,
подпомагат и развиват изпълнението на различни
идеи. И постигат своите
успехи.
За изминалата 2014 г.
дейността на читалището
е структурирана в няколко
групи като една от найактивните е
женската
певческа група”Латинка”
с ръководител Мария Стоянова. Това всъщност са
жените, които съхраняват
местния песенен фолклор.
Всяка година се представят успешно на народния
събор „Мараш пее”, имат
свои изяви и на различни
други фестивали и събори.
За свой голям успех считат
Златния медал от конкурса
„Кехлибарен грозд” Харманли, 2014г. На обществено признание се радват и
групите за хумор и сатира
и за художествено слово с
ръководител Янка Динева
, коледарска и лазарска
група с ръководител Жечка Колева. Своя успешна
дейност развива библиотеката, която поддържа
книжен фонд от над 8000
тома. Възрастните хора
считат за свой втори дом
пенсионерския клуб. Представителките на нежния

пол имат своята територия
в Клуба на жената. Към
читалището са обособени още Младежки клуб,
Компютърна зала и музей.
Отчетният доклад,
представен от Жеко Жеков,
кмет на селото и председател на читалището, беше
достатъчно изчерпателен
с подробности за всяка от
читалищните дейности. Не
без гордост настоятелството докладва и за успешния
ремонт на сградата на
читалището, извършен с
подкрепата на общинското ръководство, за което
специално бяха поднесени
благодарности към кмета
на общината Митко Андонов. Осъществен е ремонт
и на музейната сбирка,
която е емблема на селото.
Не напразно в бъдещите
си планове читалището
включва обогатяване на
експонатите.
Като плюс в работата
беше отчетена съвместната
дейност между читалището, училището, детската
градина. Традиция е да
се провеждат съвместни
богати инициативи, да
се отбелязват празници.
Оригинално прозвуча и
фактът, че самодейците с
водещата роля на Мария
Стоянова сътворили с
много любов своя любима
песен за Войника, която
се превръща в химн на
селото.
В хода на представяне
на отчета Жеко Жеков из-

рази всеобщата гордост от
успехите на читалището.
Като родственик на първоучредителите той сподели,
че в съзнанието на войничани винаги ще се запазят имената на учителите
Димитър Попжелязков ,
Стоян Попжелязков , Стоян
Петров Попов, земеделец
и останалите 30 техни
сподвижници, които през
1928г. полагат основите на
книжовността, културата и
духовността във Войника.
Във всяко от последвалите изказвания прозвуча
същия тон на радост от
постигнатото и заслужено
самочувствие. Припомнено беше, че женската
певческа група има своята
дълга история от 1969г.

талището дава пример с
най-много издадени свои
книги”, подчерта в изказването си Кольо Пехливанов, гл.експерт „Култура”
. Той благодари за поддържаната богата дейност,
включително и музейна,
и изрази готовност да помага за осъществяване
на новите идеи. Гост на
събранието беше и Мария
Толева, зам.кмет, която не
скри възхищението си от
този възрожденски дух ,
който читалищните дейци
поддържат във Войника.
От името на кмета Митко
Андонов тя поздрави самодейците и добави:” Вашето
читалище е доказателство
за един истински храм на
духовността в който все-

до днес, време през което
песните и обичаите се
съхраняват в автентичния
им вид, разпространяват
се, предават се с любов
на по-младите. Обърнато
беше внимание и на запазените 100-годишни носии
в селото, които намират
показ на различни фолклорни прояви. Войника
е селото, което поддържа книжовността. „Чи-

ки стъпва на пръсти. Вие
показвате как с уважение
и преклонение трябва да
съхраняваме традициите.
И заедно с това успешно
въвеждате новости, които
радват по-младите.”
Присъстващите единодушно одобриха отчета на
настоятелството и останалите документи – Културен
календар за 2015 г., план за
дейностите, бюджет.

ТЕЛ. 0895175430, 0894831628, 04761 99 22

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ïîêîé” –
Ñòðàëäæà

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

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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Ñäðóæåíèå „Äèàáåò” – Ñòðàëäæà

Âîëÿ è êóðàæ
ñðåùó áîëåñòòà

„Заедно сме срещу общия
проблем! Помагаме си, окуражаваме се и се чувстваме
по-силни и уверени!”, това
споделят членовете на Сдружение „Диабет” в Стралджа,
които отдавна са доказали, че
колективния живот им помага да
са активни, жизнени и работоспособни. На отчетното събрание
Петранка Рахнева, председател
на организацията, направи
равносметка за изминалата
2014г. В дружеството членуват
близо 100 души от Стралджа и
съседните села Лозенец, Воденичане, Чарда, Палаузово.
Клубната база, осигурена от

общината, за 72 седмици е посетена 66 пъти от близо 800 диабетици. Дружеството е осигурило
тестване на кръвна захар на близо 400 инсулинозависими, още
толкова са получили тест-летни.
Като дарения са получени глюкомери и опаковки витамини,
раздадени на социално слаби
болни. Други 78 са почувствали подкрепата на Българската
асоциация „Диабет” с която
организацията в Стралджа поддържа много добри взаимоотношения. Подкрепа в подходящи
моменти са оказвали местните
земеделски кооперации. Във
възможностите на дружеството

Äîáðèÿò ïðèìåð çà ñúõðàíÿâàíå íà òðàäèöèèòå
Читалищната дейност в Саранско е белязана от традициите на народните празници.
Местните жени са активистите
за съхраняване и предаване напред във времето на местните
обичаи. Започва се непременно
с Трифоновден когато мъжете
усещат заслужено уважение
към труда им на лозето и при
приготвяне на домашното вино.
Тук никой не си позволява да
подмине без внимание Първи
март, Осми март, Великден или
Коледа. Признателните жители
на селото се обединяват и за
отбелязване на 3 март, Националния празник на България, 9
май, Денят на победата, когато
задължително поднасят венци
пред паметника на загиналите.
Споменават с уважение Тодор
Михалев, местен антифашист ,
загинал през 1945г. в Унгария.
Миналата година читалището
отбеляза и своята 85-годишнина. С богата музикално-танцова програма с участието на
артиста Андон Николов, чийто
корен е от селото.

„Можем още повече!”, категоричен е Румен Димов, председател на читалище”Изгрев” и
кметски наместник на Саранско. Той благодари на своите съселяни, на читалищните дейци
за активността, за готовността
да бъдат заедно в празниците. В
последвалите изказвания хората
даваха идеи за обогатяване
на работата, не пропуснаха да
благодарят на местната земеделска кооперация и нейния
председател Руси Йовчев за
подкрепата, неизменно стана
дума и за новопостроения /само

от дарения!/ храм в Саранско,
гордост на селото. Помечтаха
си за ремонт на многофункционалната кметска зала, която
ползват като читалищен салон.
И нали са заедно току подхвърлиха и проблема с разбитата
главна улица и площада.
Кметът на общината Митко
Андонов, който беше гост на
събранието, не само оцени
високо активността на хората
от Саранско, той благодари за
това, че имат загриженост за
селото, че искат да променят
средата в която живеят, че на-

равно с празниците не им убягват и делничните проблеми. Г-н
Андонов отчете факта, че между читалищните членове има
възрастни, като баба Радулка
на 83г., но има и съвсем млади
на по 25г., което означава, че
Саранско има своето бъдеще.
Поздрави настоятелството за
планиране разработката на
проект , за което са заделени
2000 лв. в бюджета. И увери
всички, че ще помага за реализацията на всяка добра и
полезна идея. „Вие сте добрия
пример в желанието за съхраняване на българското село, за
приемственост в традициите, за
възпитание на децата в семейните добродетели!”, допълни
той след което изненада жените с осмомартенски подарък.
Щастливи усмивки украсиха
салона, благодарности заваляха
към кмета и настроението понататък увлече всички. Песни
и танци се редуваха, имаше
наздравици и обещания догодина читалищната дейност да
бъде още по-богата.

„Ìàìà” çâó÷è åäíàêâî òîïëî íà áúëãàðñêè è íà àíãëèéñêè

„Осми март е ден на мама…”
Децата на Тамарино декламираха развълнувано, горещо и
любвеобилно стихове за мама.
Поднасяха като подарък най-топлите си усмивки за тази, която
ги роди , възпитава и обича.
На поканата на читалищното
ръководство и кметството за
съвместно отбелязване на празника Осми март откликнаха над
50 жени от селото между които
и 10 представителки на английската общност. Някак естествено
и приятно зазвучаха топлите
думи за майката на български и
на английски език. И всички се
почувстваха като едно голямо
семейство в което цари разбирателство, взаимопомощ и любов.
За да има подаръци на всички
се погрижиха дарителите „Агроланд ООД” Тамарино, Стоян
Владев Русинов, Ради Божанов
Кънчев. В най-тържественият
момент подаръци получиха и децата, и жените със специалното

послание към всяка: „Бъди като
тревата, изправяй се всеки път
когато те газят, като кокичето,
намиращо топлина дори в снега,
като звездите – близка и далечна,
даряваща любов и светлина!”
Км.наместник Нела Владева
също се включи към пожеланията за здраве, за щастие,
за успехи. Тя пожела всяка
представителка на нежния пол
в селото да бъде красива като
пролетта, нежна като вечерта,
горда от това, че носи името
„жена” Добави благодарности
за нежността, грижите и обичта

във всеки дом. И най-малките участнички в тържеството
почувстваха внимание с обръщението : „Слънчице мое, да
грееш най-силно днес защото
и ти имаш празник, да сложиш
на лицето си най-чаровната
усмивка и да се чувстваш като
богиня!” Задочни поздравления
към тамаринки бяха поднесени
от кмета на общината Митко Андонов, а последвалото
право българско хоро доказа
колко благодарни и дълбоко
развълнувани са местните жени.
Настроението по-нататък под-

държа успешно дисководещия
Елеонора Йовчева, която направи най-сполучливия подбор
на музика и задоволи всички
вкусове. Дансингът не опустя
нито за миг часове наред. Българки и англичанки тропаха
ентусиазирано хора и ръченици,
валсуваха красиво , без значение на възрастта се включиха и
в диско танците.
Тържества с посвещение на
дамския празник организираха и
в селата Недялско, Иречеково,
Воденичане, Джинот, Богорово,
Каменец, Поляна и др.

е осигуряване рехабилитация в
Несебър- напълно безплатно и
диагностика във Висша медицинска академия. Благодарности бяха поднесени към кмета
на общината Митко Андонов
за безрезервната и постоянна
подкрепа на Сдружението.
Със загриженост за всеки
от членовете на организацията,
с желание да вижда всички
заедно в клуба, председателят
Петранка Рахнева избра на финала да призове: „Внимавайте!
Пазете се! Защото на всеки 30
секунди в света се ампутира
крак заради диабетно стъпало!”
В изказванията хората добавиха

своите идеи за още по-богат и
интересен колективен живот.
Мария Толева, зам.кмет, гост
на събранието мило поздрави
всички. Използва случая да
поднесе на жените поздравления и за празника Осми март.
От името на кмета Митко Андонов тя увери присъстващите,
че общината ще продължава да
подпомага организацията. За да
се чувстват по-спокойни и посигурни в своя делник.
Срещата продължи с мили
поздравления за мартенските
празници, с поднасяне на цвете
за всяка жена, почерпка и приятна разговорка.

Àéëàðèïè â Ñòðàíäæà

Екипирани здраво, усмихнати, бодри, енергични, готови да покоряват върхове жените от
Стралджа, почитателки на туризма за пореден път
тръгнаха на своя Осмомартенски поход. Този път
– на изток, към морето. Компания на дамската
група от 16 жени правиха и трима мъже. /Мнозина
по-късно им завидяха!/ На 27 февруари сложиха
начало на похода с маршрут Стралджа- БургасОтманли, парк”Росенец” – хижа”Спартак”. Само
те си знаят с колко емоции „натовариха” тези
незабравими дни. Всички са единодушни, че са
прекарали чудесно. Разказват за барбекю със
стралджански мезета, за Тодоровско надпрепускане/ държат да се знае, че победител е Иванка
Черкезова!/, за надиграване с народни и всякакви
други танци, за наздравици със стралджанско…
Принос за доброто настроение има и Веса Ангелова, отпразнувала своя рожден ден край морето
в компанията.
Интересна по състав била групата. С особено
уважение потвърждават присъствието на най-възрастната Митка Велчева, радват се на участието
на най-младата – Кремена Богданова, сигурни
са, че в следващия поход ще тръгне отново дебютантката Елка Узунова, насърчават за активен
туризъм и сем. Пенка и Иван Маринови от Воденичане и Стоянка Боева от Недялско. В ядрото на
туристическата група отново били постоянните в
осмомартенските походи Минка Пенева, Тянка
Пенева, Кина Кунева, Минка Богданова. Всички,
обаче, имат натрупани толкова много прекрасни
впечатления които ще бъдат достатъчни да поддържат огъня до следващия поход. Накъде ще поемат?
Никой не знае. Обичат всички кътчета на родината
и се чувстват щастливи, че могат да я опознават.
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Îò Áîãà áëàãîñëîâåíè!
„Дълбока оран изорахме, едро жито засяхме!” докладваха като пред Господ кукерите в Стралджа като
преди това щедро благославяха богата, плодоносна
да е годината, здраве и живот да има във всеки дом,
да бъде в дън земята злото, да царува доброто! На
финала все се намираше някой да произнесе гръмко
„От нас бъдете поздравени и от Бога благословени!”

Над 500 кукери на възраст
от 3 до 80 години дефилираха
в Стралджа без притеснение, че
тънък дъжд ръмеше. Групи от
Лозенец и Първенец, от Иречеково и Грушник, от Зимница и

Маломир, от Драгоданово, Камен, Г.Александрово... показаха
своите обичаи, демонстрираха
майсторство на изработените
гугли и капашони, танцуваха
красиво, раздрънкаха стотици

хлопки и събраха ръкоплясканията на зрителите.
Кметът на общината Митко
Андонов, който откри празника, припомни дълголетната традиция на кукеровден в
Стралджа, разказа за голямата
местна любов да се съхранява
и обогатява наследеното от
дедите, интересно припомни
някой от символите на маскираните, определи значението
на пъстроцветието в гуглите и
костюма. В тон с традицията

г-н Андонов отправи най-сърдечни поздравления към всички
и благодарност за участието в
празника.
Докато зрителите наблюдаваха разговорката вървеше
около това, което очите виждат
и сърцето усеща. Възрастните
обясняваха на по-младите що
е това рало и остен, бъклица и
бакрач, паралия и месал...Разговорът се пренасяше в спомени
от старо време за сеитба на
нивата, за месене на домашен

хляб, за вкусът на червото и
бяло вино, на баницата от ръцете на баба...
Ето, и затова е ценен и обичан този празник! Затова няма
да се изгуби във времето! Ще го
продължат онези малки сладки
кукерчета с красиви и пребогати костюми от Стралджа и останалите групи, които старателно
повтаряха в кукерската група
всичко „като големите!”
Жури от познавачи на местния фолклор разпредели награ-

дите, които връчи г-н Андонов.
Като най-добро беше определено участието на групите от Първенец, Драгоданово и Глушник.
На второ място са класирани кукерите на Иречеково, Зимница
и Блатец, на трето се наредиха
Лозенец, Александрово и Камен. Наградата на кмета Митко
Андонов зарадва кукерите
от Маломир. Със специалната
награда бяха удостоени домакините – кукерите от читалище
„Просвета-1892” Стралджа.

0890101017 ИЛИ 0988363702
продава изгодно апартаменти в Бургас, Слънчев
бряг, Свети Влас, Пампорово, Банско.
Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/.
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– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:
за 4 гуми
– 20% отстъпка
За 2 гуми
– 15 % отстъпка

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

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

