email: s_vesti@abv.bg

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.

(áð. 18)

25. 6. 2015 ã.

ÍßÌÀ âèíîâíè çà âçðèâà
êðàé "Ïåòîëú÷êàòà"!
„СЕ Борднетце - България" ЕООД, Локация гр. Карнобат обявява 200
свободни позиции в отдел „Производство":
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА

МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО В РАЗМЕР
НА 400 ЛЕВА; ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50 ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ; ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО
8-МО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА; РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ;
ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА; БЕЗПЛАТЕН
ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА; ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ; ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ.
Контакти:
Снежана Колишева, тел. 0885 681 932 и Русалина Стаматова, тел. 0559 289 26
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

С

ъстав на Ямболския районен съд оправда двамата
обвиняеми по делото за
взрива в база за утилизация край
пътен възел "Петолъчката".
На 5 юни 2012 година при експлозията загинаха трима работници, причинените щети възлизат на
над 62 млн. лева.
Съдът оправда управителят на
фирмата Десислав Делев и началникът на производството Иван
Пеев. Според обвивението, те не
са взели необходимите мерки за
сигурност при работа с взривни
вещества и са допуснали боеприпасите да бъдат разглобявани, а
не както е по договор е да бъдат
унищожени чрез взривяване. така
се е стигнало до експлозията, при
която загинаха тримата работници.
След произнасянето на присъдата
Ирен Костова, съпруга на загинали
Станимир Костова заяви: "Живеем в
България, почти не съм изненадана,
нямам думи! Толкова хора загинаха от тази дейност и никой не взе
никакви мерки! 15 души загинаха
в Горни Лом...". Близки на другите
загинали бяха също шокирани от
присъдата и едва сподавиха сълзите си.
Продължава на стр. 2

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

25 юни 2015 г.
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Â î÷àêâàíå íà îäîáðåíèå

Ïúðâåíåö îòíîâî äàâà âåðåí òîí

Социалисти и симпатизанти на БСП от Първенец
дадоха своето доверие, както преди осем години, за
кмета на общината Митко
Андонов и кмета на селото
Иван Дойчев. Всичките
над 50 присъстващи на
събранието единодушно
издигнаха кандидатурите
на досегашните кмет на
общината и кмет на селото
с твърдата убеденост, че
това е правилното решение.
Направени са предложения
и за общински съветници
от БСП.
Първенец и преди осем

В изпълнение на своята
социална политика Община Стралджа разработи и
предст ави в МТСР нов
проект”Звена към ДСП, Община Стралджа – 2”, който е по
операция „Независим живот”,
приоритетна ос „ Намаляване
на бедността и насърчаване
на социалното включване” по
ОП”Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020г. Общата
стойност на проекта, който
очаква одобрение, е 499 816 лв.
с планирана продължителност
на изпълнение 26 месеца от
които 21 месеца ще e доставката на услугите. Това e
социалeн проект с най-голяма
продължителност разработен
от общината.
Ръководителят на екипа
Недялка Димитрова, нач. отдел
„Образование и социални дейности” потвърди, че сред целевите групи са деца и младежи с
увреждания до 18 г. и техните

семейства; хора с увреждания,
които имат 90 и над 90 % трайна намалена трудоспособност
с определена чужда помощ;
самотноживеещи хора над 65
г. с ограничение или невъзможност за самообслужване; хора
с увреждания от 18 до 65г.,
които притежават валидно решение на ТЕЛК и хора над 65
г.с ограничение или невъзможност за самообслужване, като
целевите групи са подредени
по приоритет.
На базата на анализите за
състоянието на общината и
необходимостта от социални
услуги екипът определи общата цел на новия проект: Подобряване достъпа до основни
социални и здравни услуги и
постигане на независимост
и социална интеграция на
хора с увреждания и техните
семейства и хора над 65г. с
ограничения или в невъзможност за самообслужване чрез

насърчаване на социалната
икономика за преодоляване на
последиците от социално изключване и бедността както и
преодоляване на възможностите за връщане на реалния
пазар на труда на лицата които
полагат грижи за близките си
на територията на община
Стралджа чрез предоставяне
на социалните услуги „Независим живот”. За реализиране
на общата цел са формулирани
следните специфичните цели:
разширяване на социалната
услуга „Домашен социален
патронаж” чрез подкрепа на
създадените по операция
„Помощ в дома” три звена;
равнопоставеност при избора
на бенефициенти; повишаване
на професионалните качества и мотивация на преките
доставчици, повишаване на
икономическия потенциал на
лицата и техните семейства
чрез осигуряване на заетост.

Äúðæàâàòà îòìåíÿ êàíäèäàòñòâàíåòî
В тази връзка Управляващият
орган на Оперативна програма
çà "Ëè÷íè àñèñòåíòè"
„Развитие на човешките ресурси”

години даде правилния
тон, повтаря го и сега с оч-

акване и в другите села на
общината да ги последват.

Община Стралджа съобщава,
че съгласно разпореждане на
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” се отменя
втори етап на приемане на заявления на кандидат -потребители
и лични асистенти по проект
„Нови възможности за грижа”

Към 08.06.2015 г. броят на
обслужваните по проекта хора с
увреждания и хора с ограничения
или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители,
в т. ч. 3 049 деца /21,57%/ . В
листата чакащи броят на кандидат- потребителите и одобрените
лични асистенти е значителен.

е разрешил да не се обявява втори
етап на приемане на заявления от
кандидат- потребители и кандидати за лични асистенти.
Това е посочено в писмо
на Ръководителя на на Проект
„Нови въжможности за грижа”
при Агенция за социално подпомагане- София.

Ìå÷òè, êîèòî ñå ñáúäâàò

Êàê èçïðàùàò àáèòóðèåíòè â ÎÓ ”Ñâ.Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” Ñòðàëäæà
си да се запишат в ямболски
училища.
На трогателното изпращане
абитуриентите получиха найтопли и сърдечни пожелания от
педагозите заедно с уверението,
че ще се радват на всяка нова

среща , ще подкрепят учениците си , ще им помагат да
постигнат и своето средно образование. „Сбъдването на всяка
ваша мечта ще бъде и наша
победа!”, развълнувано призна
директорът Дора Найденова.

ÍßÌÀ âèíîâíè çà âçðèâà
êðàé "Ïåòîëú÷êàòà"!
ПРОМОЦИЯ

ÇÀ ÂÀÑ, ÀÁÎÍÀÒÈ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÇÈß –
ÑÒÐÀËÄÆÀ!

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

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

Деветнайсет щастливи момичета и момчета от ОУ ”Св.Св.
Кирил и Методий” Стралджа си взеха сбогом с родното училище.
Развълнувани и щастливи, благодарни на своите преподаватели
и с обещания за нови победи. Лично Дора Найденова, директор
на училището, връчи Свидетелствата за завършено основно образование на всеки от щастливците. От името на своите колеги
тя сподели, че всички се гордеят с успеха на осмокласниците.
Шестима от завършилите заявиха своето желание да продължат
да учат в СОУ ”П.Яворов”, други грима споделиха намерението

От стр.1
Според собственикът на базата Десислав Делев присъдата е очаквана, а за инцидента в базата причината е:
Министерство на отбраната по договор, с нас дава
грешен боеприпас, който нашите работници, първия
който го пипва, и той гръмва, това е простата история.
Прокурорът по делото Милен Божидаров не пожела
да коментира присъдата, но според адвоката на единия
от обвиняемите Ивета Анадолска делото ще се развие
и на по-горна инстанция:
"Да, смятам, че ще протестира, но не виждам при
това обвинение, по начина по който е конструирано
обвинението, да се постанови осъдителен съдебен акт.
Това е моето мнение!".
Съдебната сага ще продължи на следваща инстанция,
продължава и битката на жителите на село Лозенец,
които пострадаха най-много преди три години. Хората
от Инициативния комитет срещу възстановяването
на дейността в базата за утилизация на боеприпаси
Стралджа-Мараш са категорични, че няма да допуснат
опитите за подновяване на дейностите под формата на
съхранение на боеприпаси с нисък рисков потенциал.
Иван Митев, председател на Инициативен комитет
заяви: „Преди три години, когато летяха снарядите над
главите ни, бе истинска война, това, което става в цялата
държава във всички складове за съхранение и утилизация на боеприпаси не бива повече да се случва, ние
нямаме друг избор, тази база не трябва да съществува
на територия близо до Лозенец”.

ÈÍÒÅÐÂÞ
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Âúðâèì íàïðåä ñúñ
ñàìî÷óâñòâèåòî íà íàé-äîáðèòå!

Âàëåíòèíà Ìàðèíîâà, äèðåêòîð íà
ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ” Ñòðàëäæà, óäîñòîåíà
ñ îòëè÷èåòî „Íåîôèò Ðèëñêè”

возамайват! Зная, че ако
започнат много да ме потупват по рамото, трябва
да се замисля, че нещо не
е наред. В работата си се
старая да бъда принципна, последователна, да
изпитвам уважение към
хората, да ценя техния
труд и мнение.

- Живеем във време
на образователни реформи, това помага или
пречи на педагогическата и възпитателна
дейност в училище?

- Г-жо Маринова, изминаха 20 г. от деня, в
който поехте ръководството на най-голямото общинско училище. Как ще определите
този период за себе си?
- Ако трябва да използвам само една дума,
то тя ще бъде „развитие”.
Защото този период беше
изключително благодатен за мен, като личност,
а и за училището като
цяло. Какво имам предвид? Заедно с общинското ръководство и личната подкрепа на кмета
Митко Андонов всяка
година СОУ”П.Яворов”
получаваше достатъчно
финансова помощ за обновление и обогатяване
на базата. Като прибавим
и допълнителните средства по проекти, правилното управление на
делегираните бюджети,
то тогава картината става
съвсем ясна. Резултатът с надграждане през всяка
година
на учениците
се предоставят нови
условия за обучение в
специализирани кабинети по химия, биология, физика, математика,
изобразително изкуство,
чужди езици, информационни технологии и др.,
оборудвани с мултимедия и част от тях с интерактивна дъска. Голямо
предимство е богатата
спортна база с 2 напълно
отремонтирани плувни
басейна и ново мултифункционално игрище
за волейбол, баскетбол и
тенис на корт. Учителите

се радват на прекрасни
условия за работа, което
ги мотивира да въвеждат
нови , съвременни методи за обучение.
Добрата база мотивира всички за успешно развитие, училището
има своите постижения,
гордее се с успехите на
възпитаниците, наши
иновативни практики се
прилагат в работата и на
колеги от други училища, което също много ни
радва. Самочувствието
ми на директор в едно
модерно съвременно
училище се повишава
и от това, че учителите
ежедневно
провеждат
уроци на много високо
ниво и това се оценява
от РИО , от общинското
ръководство , от родителите. Изнасяни са открити уроци на общинско,
регионално ниво и пред
представители на МОН.
Множество са изявите на
ученици на регионално
и национално ниво с
награди и отличия, които
пазим като златен фонд.
Училището ни е сред 50
– те училища в България,
достигнало е-зрялост.
В личен план развитието също има своите
измерения. Натрупаният
опит ми дава възможност
да бъда все по-взискателна към себе си, да търся
нови идеи, да ангажирам
вниманието на колегите
и заедно да работим в
един силен екип, който
има своята цел – все
по-добро образование и
възпитание на нашите
ученици, авторитет на
училището, признание за

възможностите ни.
- Постигнахте ли
целите си?
- Ако кажа да, това
би означавало, че вече
„тъпча“ на едно място,
да престана да се развивам, да престана да
мотивирам колегите си,
а това не ми е присъщо,
защото обичам работата
си. И искам развитието
да е постоянен процес.
Целите се променят с
времето. Важно е те да
бъдат актуални. Едва ли
е необходимо да конкретизирам, защото ще
се наложи да изреждам
всички области на нашата образователно-възпитателна работа. Целим
се твърде високо! И това
е напълно естествено
за един колектив , който знае възможностите
си и върви напред със
самочувствието на найдобрите.
- Кои са трудностите, с които най-често
се сблъсквате?
- Във всяка работа има
трудности и проблеми.
Ако непрекъснато си
повтаряме, че ни е трудно, просто тази работа
не е за нас. Винаги съм
считала, че проблемите
са, за да бъдат решавани. Признавам, че ми
е по-лесно защото винаги мога да намеря
помощ от специалистите
на общината, получавам
подкрепата на цялото
общинско ръководство.
Това е много важно!

Разбира се , има въпроси, които на този етап не
успяваме да решим. Например целогодишното
използване на плувния
басейн. Поради липса
на достатъчно средства
той функционира само
два месеца през зимата.
Имаме помощта на Училищното настоятелство,
но за целогодишно действие не може да се говори.
Е, ще се надяваме и това
време да дойде!
- От какво зависи
успешния дългогодишен
директорски стаж?
- Формула, естествено,
за това не мога да дам, годините наистина минаха
много бързо и неусетно.
Убедена съм, че важно
значение за добрата работа има добрата комуникация с общинската
администрация, с кмета
на общината г- н Митко
Андонов, с РИО-Ямбол и
за което използвам случая да им благодаря. Другото важно условие е , че
зад мен стои един много
добър колектив от педагози, с които работим в
екип. Тези професионалисти заслужават много
и аз доколкото мога се
опитвам да им създам
необходимите условия за
работа, така, че да идват
на работа с желание. Е,
както се казва „добър
началник няма“, но мисля ,че повечето от тях
ми са благодарни и те го
показват с множеството
си постижения - лични
и на учениците. Не съм
от хората които се гла-

- Обикновено ние,
хората, се плашим от
новото, но предизвикателството е път към развитието. Не може непрекъснато да се позоваваме
на „едно време“, трябва
да се учим от миналото и да вървим напред.
Законът за народната
просвета и правилникът
за неговото прилагане са
от 1999г. с множество изменения. Вече сме в ЕС
и аз напълно подкрепям
предстоящата реформа
в образованието. Всичко нова в тази област
е за добро. Важно е
дали правилно ще го
въведем в практиката.
Ето, че отново опираме
до кадрите, до отделния
педагог, от който зависи
много. За пореден път
мога да потвърдя, че нашите учители са прогресивни хора, те умеят да
балансират добре с опита
от миналото и въвеждане
на новите идеи. Познават
много добре желанията
на учениците, търсят
правилния път, за да
привличат вниманието
им, да активизират стремежът им към знания.
- Ако бяхте в МОН
какво бихте променили?
- Ясно е, че в министерство на образованието
има желанието за работа
в направление издигане
престижа на българския
учител чрез морално и
финансово изражение.
Но за да се случи това са
необходими усилия и от
наша страна. Аз вярвам,
че българският учител
ще си извоюва нужното
уважение. Както винаги
е било през вековете.
Искам да споделя още
нещо. Доброто име на
училището не трябва да
се свързва само с добри-

те резултати от НВО и
ДЗИ. В голяма част от
българските училища се
обучават голям процент
ученици от други етноси,
нормално оценките не
винаги са желано високи,
но това не значи, че учителите полагат по-малко
труд за обучението на децата. Напротив! Всички
ученици не могат да имат
оценка „отличен“. Едва
ли някой ще се опита да
оспори това. Училището
не само обучава, но и
възпитава.
- Как виждате училището след още 20
години?

- Труден въпрос! Но
ми дава възможност да
се проявя като един смел
директор. Новите технологии напредват с бързи
темпове. Със сигурност
това ще повлияе много
сериозно и на училището. Традиционното обучение с учебници и тетрадки
вероятно ще се промени с
електронни такива. Ще се
наложи да забравим маркери, химикали, моливи.
Знанията на децата ще
бъдат много по-широки
защото ще имат възможност да използват различните технически средства
за набиране на информация без близостта на учителя. Разбира се, ролята
на един педагог никога
няма да отпадне. Но ще
се променя във времето.
Ще се налага той да бъде
много добре подготвен, с
висок интелект, с много
сериозна мотивация за
работа с деца. Въобще по
този въпрос може дълго
да се говори. Защото очакванията на всички ни са
твърде високи и интересни по своему.
- Имате ли някакви
препоръки към учениците, родителите, учителите?
Препоръки - не, но
пожелания – да. Пожелавам на всички здраве,
на учениците да залягат
повече на обучението си,
за да сбъднат мечтите
си; на родителите - да
помагат на децата , да
ги разбират, да разговарят
повече помежду си, а на
учителите- все така да не
жалят своите сили в работата в името на децата
ни – нашето и бъдещето
на България.

25 юни 2015 г.
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На свое разширено заседание социалистите от община
Стралджа дадоха положителна
оценка за работата през мандата
на кметове, кметски наместници и общински съветници.
Преди това на общоселски
събрания всеки от кметовете и
км.наместници направи отчет
пред съселяните си. Равносметката определя действията
на всички тях в съответствие с
тези на законите на страната и
тези, свързани с местната власт
и местното самоуправление.
Изпълнени са поетите ангажименти пред хората от общината
за работа по превръщане на
населените места в добро място
за живеене. Основно грижите
са били насочени към подобряване на инфраструктурата.
Асфалтиране и чакълиране на
улици е извършено в селата
Зимница, Каменец, Недялско,
Леярово, Палаузово, Джинот,
Воденичане, Чарда, Иречеково, Лозенец. Със средства
по проекти от програмата за
„Развитие на селските райони”
са извършени ремонти на читалищата в Зимница и Лозенец. С
общински средства са ремонтирани читалището в Иречеково,
Войника, Воденичане, Люлин,
Стралджа. Отново с привлечени
средства по проекти са възстановени църквите в селата Воденичане, Правдино, Лозенец.

Специална похвала заслужи
Саранско, където с общите
усилия на цялото население и
привлечени спонсори, с активното съдействие на кметския
наместник и подкрепата на
кмета на общината бе построен нов храм. В равносметката
на Мария Толева, председател
на ОбС на БСП стана дума и
за ремонта на съблекалнята
на стадиона в Зимница, подобрената база в ЦДГ Лозенец и
Зимница във връзка с изпълнение на проекта за социално
включване. С положителен
знак е и изграденото по проект
фотоволтаично осветление по
главните улици на Стралджа,
Лозенец, Воденичане и Зимница. Общинско ръководство ,
кметове и кметски наместници
са направили възможното да се
поддържа в добро състояние
уличното осветление във всички населени места на общината.
Общината осигурява периодично необходимите съдове за смет
и това е отбелязано в отчетите
на всички кметове.
Кметове и кметски наместници отчитат като добра
съвместна дейност в общината
назначенията на работници по
временната заетост, с които
поддържат приветливия вид на
селищата. Всички отбелязват
добро поддържане на гробищните паркове, което се подпома-

га от общинското ръководство.
Приоритетна грижа на кмета
на общината и кметовете е поддържане на услугата Домашен
социален патронаж”. Изградените три центъра в Стралджа,
Войника и Каменец осигуряват
обслужване на възрастните и
самотни хора от почти всички
села. Добрата социална политика се измерва и с изпълнение
на социалните проекти „Помощ в дома”, „Алтернативи”
и др. Не без задоволство беше
отчетено , че тази година за
тежки случаи общинския кмет
осигури мобилен автомобил
към ЦСРИ. Периодично се
полагат грижа за поддържане
на здравните кабинети , транспортните връзки с общината и
областта. Проблем остават неатрактивни линии като например до Правдино, до Маленово.
Едно от решенията се оказва

поддържането на ежеседмичен
автобусна общинска линия за
връзка на селата със Стралджа.
Като важна част от дейността на кметове и кметски
наместници се посочва поддържането на традициите и
обичаите в родния край. Това
се осъществява с помощта на
читалищните дейци. Общината
има три фолклорни ансамбли„Въжички”-Стралджа, „Божур”- Чарда и „Златен клас”Зимница. Нов танцов състав е
създаден към читалище Иречеково, които набират скорост
и печелят награди. Фолклорни
певчевски групи и групи за автентичен фолклор има в селата
Зимница, Палаузово, Джинот,
Воденичане, Поляна, Войника,
Каменец- вече и с мъжка певческа група. С народни обичаи
впечатляват самодейците от
Поляна, Палаузово, Джинот,

Каменец, Войника.
Кметовете и кметските
наместници добре познават
проблемите на хората, търсят
съдействието на социалните
работници от социалните служби, съдействат при попълване
на документи, необходими за
средства за отопление и социални помощи, правят списъци за
осигуряване на дърва за огрев
от Общинския горски фонд,
подпомагат активно раздаването на пакети от БЧК. Когато
се налага подпомагат настаняването на болни в социални
заведения, /такива примери
има в Недялско и Първенец/,
съдействат за разпределение
на общински земеделски земи
на земеделски производители.
Те са връзката с РУ на МВР за
осигуряване на охрана.
Цялостната дейност на
кметове и кметски наместници е подчинена на програмата
на кмета на общината Митко
Андонов, с която той спечели
третия мандат . „ Намерена е
правилната посока.”, подчерта
в отчета си г-жа Толева, която
обърна специално внимание на
активността, настойчивостта,
инициативноста, иновациите
на общинския кмет Митко
Андонов, което води и до реалните резултати. Няма селище
за което да не са положени
специални грижи за решаване

на най-важните проблеми.
Важна роля за изпълнение
програмата на кметът на общината Митко Андонов е тази на
общинските съветници. Изборите през 2011 години отредиха
общинските съветници от БСП
да бъдат 9 при общо 17. Мнозинството осигурява вземане
на необходимите решения.
Добрата подготовка на сесиите
се дължи на добрите взаимоотношения между администрация
и председател на общински съвет. Няма провалени заседания,
няма върнати решения.
На 27 юли предстои Общинската партийна конференция.
На дневен ред в партийните
събрания са номинациите
за общински кмет, кметове
и общински съветници. Утвърждаването им ще стане
на партийната конференция.
Социалистите ще насочат усилията си към хора с висок
обществен авторите, управленски и социален опит, с делови
качества - умение за работа
в екип , публично поведение
, политическа отговорност.
Това е и старт на една позитивна кампания, обединяване
на усилията и доказване на
възможностите на БСП, което
на практика означава поредна
нагласа за изборна победа в
общината.

Åäíî âúëíóâàùî ïúòóâàíå

На 19 юни, като председател
на клуб “Златна есен” Стралджа, организирах екскурзия
до остров „Света Анастасия”.

Първо искам да отправя сърдечни благодарности към кмета на
общината г-н Митко Андонов,
който ни разреши транспорт. За

пореден път той беше съпричастен към нашите инициативи
и подкрепи пътуването на групата пенсионери.

Веднага след пристигането в
Бургас потеглихме за Морската
гара, след 20 мин.пътуване с
корабчето и вече бяхме на легендарния остров „Св.Анастасия”.
Впечатлени бяхме от църквата и

хме се ненаситно,
опитахме да съхраним всичко това и на
фотолентата. Завръщайки се в Стралджа
всеки от нас донесе
по нещо със себе, а
общото може да се
изрази с три думи –
приключенски дух,

Прекрасните
морски пейзажи плениха всички,
наслаждавамузея, закупихме си и сувенири
за спомен. Връщането също
беше емоционално. Тези, които
за първи път пътуваха по море,
се чувстваха развълнувани.

Åäèí
íåçàáðàâèì êëàñ
Събрахме се! Видяхме се! Създадохме си поредния

красив спомен! И е хубаво , и е весело! Както на всяка
среща на випускници.
През юни в Стралджа празнуваха 20 години от завършване на средното образование набор 1977година.
Повече от 30 представители на випуск 1995г. си припомниха ученическите години, щастливото детство в
родния град, споделиха постиженията и новите си мечти.
На среща в Стралджа бяха и випуск 1985г. С обещание
за организация на още емоции на следващата среща,
след пет, десет или повече години.

свобода и любов към морето.
КУНА СТОЯНОВА
ТЕНЕВА
Председател на клуб
„Златна есен”

×ÅÑÒÈÒ ÐÎÆÄÅÍ ÄÅÍ!

Служителите от Домашен социален патронаж
Стралджа отправят най-сърдечни поздравления към
потребителите на услугата, родени през месеците май
, юни и юли:
М.МАЙ
Стоимен Томов Атанасов- Стралджа
Георги Тенев Драгиев – Палаузово
Въльо Георгиев Костадинов – Атолово
М.ЮНИ
Георги Георгиев Койлаков – Стралджа
Веселин Христов Вълчев – Стралджа
Желязка Стоянова Петкова – Стралджа
М.ЮЛИ
Иван Василев Данев – Стралджа
Велчо Тончев Димитров – Стралджа
Стоянка Демирева Великова – Стралджа
Иванка Петрова Желева – Стралджа
Стоян Костов Иванов - Атолово
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äîáðèòå ðåçóëòàòè
- Какво още бихте искали да довършите?
Не само моя, но на всички маленовци е мечтата да
обновим централната част
на селото. Щастлива съм, че
сме пред старт по изпълнение на проект по програма
„Чиста околна среда”, който
ще осигури благоустрояване
на площадното пространство. Това включва подмяна
на плочките, озеленяване
и др. Със сигурност след
няколко месеца Маленово
ще изглежда по друг начин!
Транспортното обслужване
при нас като крайно село
също е решен и що годе

Живка Кичукова има “късметът” да работи като
км.наместник в едно от трудните села на община
Стралджа. Маленово си има проблемите, някой
по-лесни, други доста трудни. С оптимизма на човекът ,който все още не е встъпил във възрастта на
зрелостта, Живка Кичукова се опитва съвместно с
общинското ръководство да подпомага развитието
на нещата към добро. Знае, че може повече, но има
търпението стъпка по стъпка да прави промените.
И се радва винаги когато среща разбиране у маленовци.
- Г-жо Кичукова, доволна
ли сте от работата си
като кметски наместник?
- Сигурно не очаквате
да кажа, че съм доволна!
Добре знаем, че днешното
време не позволява и на найинициативните да направят
всичко към което се стремят.
Финансовите затруднения
рефлектират и до най-малкото село. Лично аз съм
удовлетворена от това, че
общинското ръководство се
отнася с разбиране към всички наши проблеми. Някой
от тях успяваме да решим,
други отлагаме за по-късно.
Но никога не преставаме
да мислим за изпълнение
на планираните конкретни
действия.
- Говорите в множествено число?
- Да, защото работата на
един км.наместник винаги
трябва да е в синхрон с

Ó÷àñòèå íà íàöèîíàëíà
êîíôåðåíöèÿАтанаска Христова, сеобщинското ръководство.
Винаги съм усещала подкрепата на общината, на кмета
Митко Андонов, на специалистите от различните
отдели. Това е доказателство
за екипност.
- Как ще степенувате
свършеното през мандата?
- До скоро основния проблем на Маленово бяха калните улици. Благодарение
на общината всяка година,
вкл. и тази, чакълирахме
по няколко улици и през
зимния период вече почти

навсякъде е проходимо. Извършен е ремонт на покрива
в ритуална зала както и основния ремонт на здравната
служба. На пътя СтралджаМаленово всяка година се
осъществява частичен ремонт, но винаги се появяват
нови лоши участъци. До
края на тази година отново
предстои ремонт на пътя.
Сервитутните линии, които
години наред бяха обрасли
с храсти, са почистени. С
хора от селото успяваме
да поддържаме парка пред
кметството, градинките пред

Çäðàâåé, çàñìÿíî ëÿòî!
В последния учебен
ден в ОУ "Христо Ботев"
с. Войника се проведе
станалото вече традиционно състезание за
ПИГ работещи по проект BG051PO001-3.1.06
"Подобряване на качеството на образованието
в средищните училища
чрез въвеждане на целодневна организация
на учебния процес" по
ОП "Развитие на човешките ресурси" съфинансирана със средства на
Европейския социален
фонд. Състезанието под
надслов "Знам и мога.
Здравей, засмяно лято!"
премина много оспорвано и заедно с това много весело. Учениците
показаха своите знания
в различни области на
науката, състезаваха се
в забавни игри. Емоцията беше незабравима.
Наградите - бонбони и
балони, станаха почти
по равно притежание на
двата отбора.

задоволяваме потребностите на хората. Два пъти
седмично имаме автобусен
превоз до общинския център. Имаме предимството
да ползваме и транспорта
на ДВУИ. Хубаво би било
ако наоколо има фирми
които да предлагат работа
на нуждаещи се. Но, такива са условията при които
живеем. За да направим
живота си по-добър , трябва да положим усилия, да
търсим подкрепа, да настояваме. И това е задължение
на км.наместник. В този
смисъл зная, че имам още
много работа.

Здравната служба и читалището, по главната улица.
Г-н Андонов не ни отказва
разпределението на работници от повременната заетост
които периодично подрязват храстите в гробището.
Както и в останалите села
уличното осветление при
нас се поддържа постоянно.
И хората забелязват това.
Опитваме се да поддържаме
относително чисто в района
на селото и около него. Нерегламентираните сметища
са запръстени. Тази година
общината осигури съдове
за смет, сметоизвозването е
ритмично – два пъти месечно отпадъците се изнасят.
- Какви са социалните
грижи в селото?
- Това е един от приоритетите на всеки км.наместник.
Радвам се, че от м.май със
съдействието на г-н Андонов разкрихме услуга
„Домашен социален патронаж” в Маленово и от нея
се ползват вече 14 души.
Положихме много усилия,
за да може 6-ма от жителите на селото да ползват
услугата „личен асистент”,
но за съжаление критериите дадоха шанс само на
един. Мое задължение е да
поддържам непрекъсната
връзка със служба „Социално подпомагане”, за да може
нуждаещите се да получават
навреме всички полагащи
им се помощи – напр. за
отопление и др. Маленовци
знаят, че когато се налага ще
им помогна за попълването
на документи, за осъществяване на необходима връзка
с различни специалисти от
общинския център, въобще
консултират се при всеки
възникнал проблем. Селото
е малко, познаваме се добре
и когато се налага и аз търся помощ, за да се справим
заедно.

кретар на общината, взе
участие в 11-та практическа
конференция на Националната асоциация на секретари на общини в Република
България, която се проведе
в Петровац, Черна гора в
периода 6 -13 юни 2015г.
Ако първия ден бе посветен за адаптиране на
Адриетическата ривиера,
то във втория над 50-те
участници бяха увлечени м
планираната делова програма с множество презентации
и дискусии. На вниманието
на секретари, зам.кметове и други представители

на общини в
България бяха
Изменения и
допълнения на
Наредбат а за
административното обслужване, въвеждане
на комплексно
административно обслужване
в общинските
администрации- предизвикателства и проблеми. Г-жа Христова
имаше възможност да представи темата за подобряване на управлението на човешките ресурси чрез
усъвършенстване на Единна информационна система за
управление на човешките ресурси в държавната администрация/ ЕИСУЧРДА/ – предпоставка за ефективна
администрация.
В третия ден на конференцията бе посветен на
емоционална екскурзия до Дубровник – перлата на
Адриатика и о. Локрум. Организаторите предложиха
делова среща с ръководството и част от екипа на община Котор. Черногорските колеги запознаха своите
български приятели със специфичните природни и
културно-исторически дадености на общината и начините за оползотворяването им в полза на града и
гражданите, със структурата и принципите на работа
на общинската администрация, начини за формиране
на общинския бюджет и др.
По време на престоя в Черна гора , съчетавайки полезното с приятното, секретарите имаха възможност да
разгледат и уникалната красота и старините на Котор и
Пераст, на Будва, на Цетине, старата столица на Черна
гора и Тиват със световно известното яхтено пристанище. Впечатляващо за всички беше Шкодренското езеро
и Подгорица, столицата на Черна гора.
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Две танцови формации,
пет певчески фолклорни
групи и още две за народни обичаи ще вземат
участие в предстоящия
Регионален преглед на
българското народно творчество в Ямбол. Класация
ще определи най-добрите
от областта, които ще
участват в тазгодишния
Национален събор на народното творчество , Копривщица. В рамките на
определените за община
Стралджа 90 минути фолклорните формации ще
покажат изкуството си в
танци, песни, обичаи, ноIN MEMORIAM

Îòèäå ñè íàøàòà ëåëÿ Ìè÷è

На 17 юни този свят напусна
една легендарна стралджанка.
Марийка Пенева Маринова, позната на всички като леля Мичи,
се пресели в отвъдното. Тихо и
бързо, без да има време да полежи,
да боледува. До последния си миг
тя остана на работното си място
, посвети времето, усилията,
възможностите си на Партията,
която тя пишеше винаги с главна
буква. За всеотдаен човек като
леля Мичи
могат да
си мечтаят
всички политически
сили. С горещото си сърце на идейно убедена
л и ч н о с т,
винаги пряма, дисциплинирана,
о т гов о р н а ,
взискателна
тя д а в а ш е
пример на
всички как
трябва да се
държим в
обществото,
за да правим
желаните
крачки напред. Умееше да даде
увереност
на колебаещите се, да
подкрепи
слабите, да
мотивира
смелите, да
разбере страдащите. Не напразно в своето Съболезнователно
писмо кмета на общината Митко
Андонов написа „нашата леля
Мичи беше един честен, достоен,

почтен човек с добродетели , от
които само можем да се учим. Тя
намираше общ език с младите и
със старите, не се притесняваше
да покаже кривиците ни, да ни
посъветва добронамерено. Вслушвахме се в нейните думи защото
я уважавахме. Тя беше част от
всички нас.”
„С голяма мъка научихме за
кончината на скъпата ни леля Марийка. Освен че беше социалист,
предан на
лявата
идея, найважното е
, че беше
ч о в е к
с голяма душа.
Нейната сила,
честност и
преданост
с е п р оя вяваше
най-много в трудните за
Партията
моменти.
Благодарни сме ,
че беше
нашият
мъдър съветник, че
ни даде
примери
за достойно поведение, което
ще ни стимулира за
работа и
отстояване на идеите”, написа
в своя съболезнователен адрес
народния представител Атанас
Мерджанов.
Поклон пред светлата й памет!

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.

сии. Ансамбъл „Въжички” при читалище „Просвета 1892” Стралджа
излиза с танц „Староселската”, танцовия състав на
Иречеково „Незабравка”
ще дебютира с тракийски
танц и ръченица. Интересният обичай „Повранки”
ще бъде представен от

група за народни обичаи
Поляна, а Каменец избра
обичая „Засевки”.
Певческа група „Латинка” при читалище Войника репетира с песните
„Беглик се бере, Радо
льо”, „Таз вечер не съм
весела” и „Мари ,моме,
малка моме”. За първи

път към Копривщица се
насочва мъжка певческа
група от Каменец., която
вече показа пред публиката на селото и общинския
център какво може. Заявка
за участие в областния
преглед имат и певческите групи на Воденичане,
Иречеково и Поляна.

ɊȺɁɉɂɋȺɇɂȿ ɇȺ ȺȼɌɈȻɍɋɇɂɌȿ Ʌɂɇɂɂ
ȼ ɈȻɓɂɇȺ ɋɌɊȺɅȾɀȺ ɉɈ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ
ɋɌɊȺɅȾɀȺ – əɆȻɈɅ

əɆȻɈɅ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

5.55

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

7.20

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

8.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

8.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.03

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

9.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

9.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

10.10

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

11.50

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

7.10
8.10
8.40

10.20
10.20
11.50
12.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

13.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

14.10

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

15.34

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

17.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

ɑȺɋ ɇȺ
ɌɊɔȽȼȺɇȿ

12.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

13.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə ɂ
ɉɈɇȿȾȿɅɇɂɄ
ɈɌ Ɋɍɋȿ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə

14.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

15.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɈɌ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

15.25

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

17.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ɋɈɎɂə
ȻȺɊ ɄɊȿȾɈ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

15.30

6.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

17.30

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – ȼȺɊɇȺ

7.55

ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɇȿȾȿɅə
ɉɊȿɁ ɑȺɊȾȺ
ȾɈ ɆȺɅȿɇɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɁȺ
ɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ
ɐȿɇɌɊȺɅɇȺ
ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ȼȺɊɇȺ – ɋɌɊȺɅȾɀȺ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ ɇȿȾȿɅə

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ ɁȺ
Ɋɍɋȿ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ɉɊȿɁ
ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ
ȻȿɁ ɋɔȻɈɌȺ ɂ
ɇȿȾȿɅə

ɋɈɎɂə - ɋɌɊȺɅȾɀȺ

3.40

5.45

ȺȼɌɈɋɉɂɊɄȺ ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ

16.00

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

14.30

ȺȼɌɈȽȺɊȺ

ɋȿɁɈɇɇȺ V-ȱɏ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ – Ɋɍɋȿ

8.25

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ȼɈȾȿɇɂɑȺɇȿ-ɉȺɅȺɍɁɈȼɈ-ɂɊȿɑȿɄɈȼɈ

10.20
16.30

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɋɌɊȺɅȾɀȺ–ɅɈɁȿɇȿɐɋɍɇȽɍɊɅȺɊȿ

14.00
18.00

ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”
ɐȿɇɌɔɊ
ɏɈɌȿɅ”ɏȿɆɍɋ”

ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ
ȿɀȿȾɇȿȼɇɈ

ɁȺȻȿɅȿɀɄȺ: ɉɔɌɇɂɐɂɌȿ ɉɔɌɍȼȺɓɂ ȼ ɇȺɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ȽɊ. ɋɈɎɂə ȼ
ɑȺɋɈȼȿɌȿ 3.40 ɂ 6.30 ɌɊəȻȼȺ ȾȺ ɇȺɉɊȺȼəɌ ɉɊȿȾȼȺɊɂɌȿɅɇȺ ɁȺəȼɄȺ ȼ
ȻɂɅȿɌɇɂɌȿ ɐȿɇɌɊɈȼȿ ɇȺ ȿɈɈȾ”ȾɂɑɈɇɂ” ɇȺ ȿȾɂɇ ɈɌ ɋɅȿȾɇɂɌȿ
ɌȿɅȿɎɈɇɂ: 046/ 66 23 41; 046/ 66 18 43
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Ðàçêàç îò Ïåòúð Ãåîðãèåâ, ïóáëèêóâàí âúâ âåñòíèê "Íàðîäåí äðóãàð” ïðåç ìåñåö þëè 1959
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Продължава от бр. 17
Всички се смълчават и загасват светлината. Когато навсякъде стихне и турците са
вече подминали, всички стават
и безшумно си разотиват.
Никола изпровожда Калина до бащиния й вратник.
Там стоят те притаени и тихо
разговарят, но никой не знае за
какво. Пропяват петли и те се
разделят безшумно.
Из цяло село се разнесе
мълвата, че Никола задиря
Калина. Това знаеха и момите
и момците, дори от съседните
села: от Булаклий и Сарай-сеймен та чак до Бюсирджилий и
Къшлакьой, защото Никола не
ходеше вече по техните села да
свири с кавала по хората и по
седенките.
Така преминаха есента и
студената зима. Дебелият сняг
и високите преспи се стопиха.
Слънцето грееше по-топло,
птичките пееха весело. Чувстваше се дъхът на настъпващата пролет. По припеците в
гората кокичето и минзухарът
бяха прецъфтели. Носеше се
раздразнителният и опияняващ мирис на теменугата и
мащерката.
Овчарите чакаха да се листне гората и да закука кукувицата в шумата, за да закарат
отново стадата си на паша
под дебелите сенки. По къра
работата беше още слаба, та
и турчинът не искаше голяма
ангария.
Беше неделя. Топъл пролетен ден. На мегдана в странна
махала, пременени моми и
момци играеха хоро – до всяка
мома и ерген. Хорото вито и
скичено като венец от най-хубавите цветя. По сред хорото
върви Никола и свири с кавала,
левент с гайтанлии потури с
червен пояс, син джебкен и
бяла риза, с накривен черен
карамлия калпак, под който се
вее витият му перчем. Свири
и поглежда към Калина, а тя
нагиздена със син сукман, поли
от жълта сърма с бели кенарлии ръкави с везано елече с два
реда жълти алтъни. На главата
накичена с ален карамфил.
Момите скачат весело, приклякват и се провикват високо.
Момите пеят и пригласят на
кавала, потрепват леко и алтъните им подрънкват. Старците
гледат отстрани насядали край
плетищата, въздишат из тежко
и очите им овлажняват от
радост.От към корията се зададоха турци. Всички бяха на
коне. Като видяха хорото, те
се запътиха право към него.
Иълмаз бей се връщаше от
лов. Най напред вървеше той,
възседнал бял ат, облечен в
сини сукмени дрехи, натежали
от сърма и злато, и засукан със
зелена чалма. От лявата му
страна висеше тежък ятаган,
а на силяхлъка му проблясваха
дръжките на чифт пищови.
След него яздеха сеизите –
всички на алести коне. Те
носеха ловното оръжие на бея.
След тях се редяха нет-шест
доганджии, трима зурнаджии,
двама дауладжии, а най-подир двама гавази, водеха две
хрътки. Цялата тази османска орда сега се завъртя на

мегдана. Беят
вдигна повелително ръка
и всички спряха в полукръг.
Замлъкнаха и
кавалите и песните, хорото
се разпокъса.
Белият ат
захапа юздите
и зарови земята с предните си крака.
Беят изправи
още младата
си снага и огледа и старо
и младо. Светлосините му
очи шареха
от човек на
човек. Найпосле погледът му спря и
продължително се задържа на
една мома. Беят посочи с ръка
момата и я повика да дойде
при него. Всички се смутиха,
тя прехапа устни и тръгна
нерешително. Трябваше да се
изпълни волята на господаря.
Това беше закон на раята.
Момата приближи и застана
с поглед забит в земята. Само
черните и вежди, опънати като
пиявици на бялото чело леко
потрепваха над очите й.
Турчинът я погледна и с
господарския си тон попита.
-Чия си дъщеря, че си толкоз хубава ?
Думите му я стреснаха и
тя с разтреперан, но звънлив
глас тихо и смирено отговори:
-На уста Кунчо бей ефенди.
Беят се усмихна, подръпна изрусените си мустаци, поглади
подстриганата си брада, бръкна в дълбокия кемер и извади
жълтица, после протегна ръка
и я подаде на Калина.
- Вземи момиче, халал да
е на твоята хубост!
Калина пое неловко жълтицата и рече:
- Евалла, бей ефенди! –
тънката й снага се преви леко
като фиданка, направи темане
и се изправи.
Отново прозвуча гласът на
бея с престорено господарско
благородие.
- Чок селям на уста Кунчо
от Иълмаз бей занеси и му
кажи, че скоро на гости ще
му дойдем!
Беят вдигна ръка в знак на
тръгване, опъна юздите, сбута
с крак белия ат и ордата пое
търсом след него.
Настъпиха тежките и неспокойни дни. Най-много се
безпокоеше Никола за Калина.
Не по-малки бяха и тревогите
на уста Кунчо. Но той като
баща привидно запазваше спокойствие и за кураж казваше!
- Нали са и те хора! Щом
са рекли да дойдат, ще дойдат.
Ще ги посрешнем, ще го почерпим, ще ги нагостим, както
повеляват нашите обичаи и ще
ги изпратим. А стрина Мария
поклащаше отрицателно глава
и казваше:
- Не са хора турците, а
мръсни кучета! Това идване на
бея у нас няма да е на добро!
Така и стана. След една
седмица една вечер, уста

Кунчо посрещна неканените
гости: Иълмаз бей, билюк
башията Кара Ибрахим и
петимата от сеизите.
Уста Кунчо и турците стояха в една стая, насядали
покрай стената на писани
възглавници, а пред тях на
дълъг софралък се редяха:
варени кокошки, баници, бели
хлябове и черно вино.
Стрина Мария и Калина
влизаха и излизаха- ту от
едната, ту от другата стая
и поднасяха още ястия на
софрата, но турците не им
обръщаха внимание:очите им
бяха в Калина.
Беят не можа да издържи
това и каза:
- Ние не сме дошли да ядем
и пием, Кунчо. Нека момата ни
налее по едно вино и тогава да
поприказваме малко!
Калина наля виното и първата чаша поднесе на Иълмаз
бей. Той я погледна в очите с
пронизващ поглед, ръката й се
разтрепера и разля виното по
ръката му. Беят се усмихна, за
да я успокои и белите му зъби
се лъснаха, като на хищник.
Калина почерпа всички с
вино, отдръпна се настрана и
застана диван срещу турците.
Беят беше скъп на думите
си, особено към българите
и затова започна направо и
дръзко:
- Хубаво е твоето момиче,
уста Кунчо! И то трябва хубаво да живее! Не ще намериш
ерген за нея! Всичките ви
ергени са хаймани и чапкъни!
Аз ще я взема уста Кунчо, моя
жена ще стане, на рахътлък ще
живее! На високите чардаци
да стои, сърма и злато да носи!
Калина изпищя в ужас и
избяга в другата стая. След
нея се спусна и майка й.
Уста Кунчо стана прав и
започна да се моли:
-Остави ми я бей ефенди!
Едничка ми е в къщата. Не
ми я погубвай! На друга вяра
не я давам!
Беят се разсърди и стана
прав. Уста Кунчо кпленичаше
пред него, целуваше краката
му и го молеше с разплакани
очи.
Беят изкрещя, лицето му
пламна от гняв, ритна уста
Кунчо в гърдите и той падна
по гръб. Тогава беят заповяда

на сеизите да хванат Калина,
да вържат ръцете й и да я качат на белия му кон. Качи се
при нея беят и покри лицето
й с атлазеното наметало. Калина викаше и се превиваше
от плач:
Мамо!... Тате!... Сбогом!...
Никола, къде си?...
Беят я стискаше през кръста с яките си ръце, задушаваше устата й и я молеше да
мълчи.
Всичко това в нощта изглеждаше много страшно, но
стана още по-страшно, когато
откъм вратника проблясна
огън и изстрелът раздра нощния мрак. Последваха втори и
трети… Бюлюк башията Кара
Ибрахим се преметна от коня
и падна на земята. Падна и
един от сеизите. Никола стреляше по турците и викаше:
-Калиноо, бягай! Бягай…!
Започна се стрелба от двете
страни и сред изстрелите се
чуваше задавения глас на
Калина:
Никола-а-а! Ник…
Дойдоха и сеймени. Обкръжиха двора, но Никола
вече го нямаше. Иълмаз бей с
останалите сеизи отведе Калина в град Сарай и я затвори
в конаците си. През същата
тази нощ, Никола въоръжен,
възседнал буен кон отиде
пред конаците на бея с цел
да открадне Калина. Още на
пътната врата той се натъкна
на двама гавази. Успя да убие
единият от тях, но заптиетата
го усетиха, разбягаха се, завърза се стрелба и той едва
се спаси. На няколко места
му преграждаха пътя, но той
препускаше с коня.Отиде право при кашлата. Дядо Марин
го посрещна. Още беше буден
и малко уплашен. Другите
овчари ги нямаше там. Никола
му разказа набързо случката и
му каза, че тук той повече не
може да остане, че ще трябва
да отиде при хайдутите.
-Значи ти хайдутин ще
станеш момчето ми?! – възкликна от радост дядо Марин
-Браво! Така и трябва Николчо! Тези поганци ни потурчиха. Трябва да ги трепем
като мръсни кучета! А ти не
се бой! Аз ще се грижа за
твоите овце, както се грижа
за моите!

Никола
плесна коня с
ръка по шията
и каза:
- Сега аз
трябва да вървя, дядо Марине, че Балканът е далеч
още, а може
и турците да
дойдат. Хайде
довиждане!
- Довиждане, синко!
Сполай! На
добър път!
Никола
дръпна юздите на коня, той
трепна като
прилеп и потъна в мрака.
Р а н о су тринта на
разсъмване в къшлата дойде
потеря от сеймени. Турците
заобиколиха кашлата и дядо
Марин излезе от колибата.
Чаушинът на сеймените го
повика да отиде при него.
Дядо Мари тръгна отначало
нерешително, но после се
успокои и закрачи по-смело.
Приближи чауша и спря до
него, без да поздрави и без
да се поклони.Разлютеният
турчин още повече се озвери
и изрева:
- Казвай къде се намира
чапкънина? Тук при тебе е
идвал!
- Не знам, ефенди! Той
идва тук, но сега го няма!
- Тогава кажи къде е?
Дядо Мари се обърна полека към Балкан. Неудържимо
чувство на гордост избликна
чак от дъното на гърдите му,
преля през дълбоките очи
на стареца и те се насълзиха
от радост. Вдигнатата му
старческа ръка сочеше към
зелената гора.
- Натам отиде, аго! Там го
търсете!
Орловия нос на турчина
посиня като патладжан, зъбите му изскърцаха:
- Значи хайдук! И ти ли
ще ме лъжеш, гяурино! –
Турчинът замахна от коня
си тежкия яраган. Главата на
дядо Марин висна на едното
му рамо. Бликна кръв. Тялото
му се залюля и се сгромоляса
в краката на коня. След това
турците пуснаха овцете и
запалиха кашлата.
Още същия ден новината
за случилото се обходи като
вещица цялото село и със
страшния си вик притаи всичко живо зад плетените стени
на къщите. Вратите бяха залостени. Старо и младо се
беше изпокрило и всички бяха
разтревожени, като разбутан
пчелен кошер. Едни плачеха
за Калина, други за Никола,
трети за дядо Марин. Но мъката беше обща и за всички
еднакво страшна и тежка.
От тогава изминаха много
дни. Много вода изтече. Постепенно това се забравяше,
защото се редяха други нови
мъки и тегла.
Само Никола носеше мъката в сърцето си по Калина.
Не стихваше тази мъка нито

нощем, нито денем – като
въглен пареше в гърдите му
и го притискаше като огромна
скала. А желанието за мъст
кипеше като вряла вода в котел. Затова и той даде клетва
пред хайдутите: винаги с тях
да бъде и където срещнат душманин, жив да не го остават.
Много турци и сеймени
беше изклал Никола.На три
пъти хабер на Иълмаз бей
изпраща, че ако не върнат
Калина на свобода, рано или
късно жив няма да го остави.
Затова Иълмаз бей беше
неспокоен и даваше за главата
му пълен калпак жълтици…
… Тези спомени, които се
забиваха като отровни стрели
в гърдите, това неукротимо
желание за мъст, бяха довели
сега през тази късна есенна
нощ хайдутите на Алтън
Стоян Войвода тук, при Стояновото кладенче.
Преди 2 вечери Никола
слиза в Стралджа. Събра се
с другари в дюкянчето на
Иванчо. Разговаряха тайно и
решиха нещо.
Сега той очакваше някого.
В главата си кроеше планове,
затова гледаше все надолу
към Стралджа и към конаците
на бея.
Нощта притискаше живота
с огромното си черно крило
по цялата планина и полето.
Подухваше северен вятър.
От време на време през разкъсаните облаци бледоликата
луна надничаше с кръглото си
лице, пръскаше млечно бяла
светлина и посребряваше
цялата околност.
Отдолу по пътеката между клонатите дървета се чу
тропот на коне и спря. Някой
изсвири с уста, после повтори
и затихна. Никола се изправи.
Пищовите и големия му нож
блеснаха на кръста. Обърна
се към момчетата и каза.
- Войводо, аз тръгвам!
- На добър път, Никола! –
отговори войводата.- Ние ще
ви чакаме тук.
Никола преметна пушката
си през рамо и се спусна по
стръмната пътека. Долу го
чакаше Коста – най-малкия
син на дядо Марин с два коня.
Никола възседна единия кон и
двамата поеха по дърварския
път към селото.
- Как сте? – попита Никола. – Всичко готово ли е?
- Готово е, бати Кольо. –
каза Коста. – Нашите българи
изнесоха всичкия си багаж от
Сарай и се скриха в гьола. А
Иванчо бакалчето напълно
още снощи четири билника с
газ и на всички даде кибрит.
Сега всички са в дюкянчето
и те чакат.
- А турците как са? Шават ли?
- Ха турците ли? Спят
гаджалите. Като мишки във
вехт турлук ще ги изгорим,
бате Кольо!
- Шит!... По-тихо! – каза
Никола и бутна с крака коня
си, за да увеличи хода.
След половин час селото
ги посрещна заспало дълбок
сън.
Подължава в следващия брой
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Анс амбъл „Въжички” при
читалище”Просвета-1892” Стралджа представи красотата и богатството на българския фолклор на
пищния карнавал в италианския
град Фазано. Пътуването бе осъществено благодарение финансовата подкрепа от общината, осигурена
с активното съдействие на кмета
Митко Андонов, който подари това
пътуване на самодейците като в знак
на благодарност за активната дейност и във връзка с 50-годишнината
на ансамбъла.
Под ръководството на Мария
Толева, зам.кмет и председател на
читалище”Просвета-1892”, групата
потегли от България на 18 юни . От
Игуменица последва един сериозен
преход от 13 ч. с ферибот до романтичната Адриатическа част на
Италия. Гр.Бари, където в църквата
„Св.Николай” се пазят мощите на
светеца, за самодейците от Стралджа вече е едно познато и изключително интересно място, наситено с
история. Но гр.Фазано се оказа „черешката на тортата”. Домакините
настаниха българските си приятели
в една невероятна древна къща-вила
за гости. Самият фестивал , пищен
по южняшки, наситен с множество
персонажи, с представяне на исторически моменти, с музика, танци и
богати костюми, създаде емоции на
хилядите зрители. Стралджанските
буенечки в красивите си носии,
не само привлякоха вниманието.
Всички се интересуваха от къде е
групата, предлагаха своето приятелство, търсеха контакти. Звучите
на стралджанския тъпан и гайда
се смесиха с множеството други
музикални местни инструменти.
Всичко толкова шарено, трепетно,
вълнуващо. В следващия ден от
престоя групата беше посрещната
в кметството. Като ръководител
Мария Толева предаде на кмета на
гр.Фазано специалните поздрави и
подаръци от г-н Андонов, разказа
за Стралджа и особеностите на
общината. За стралджанци беше
фантастично участието в зоосафари, срещата с дивите животни, които
в България може да се видят само
в голям зоопарк. „Всичко, което
видяхме, остана в сърцето ни. За нас
Италия вече е една изключително
интересна страна, а италианците –
топли, доброжелателни, сърдечни
хора!”, сподели Мария Толева.
Незабравимо ще остане и посещението в гръцките градове Солун,
Кавала, където имаше не малко за
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продава изгодно апартаменти в Бургас, Слънчев
бряг, Свети Влас, Пампорово, Банско.
Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/.

разглеждане. Впечатляваща беше и разходката
в гр.Филипе и разглеждането на руините,
църквата на богинята Лидия, амфитеатъра.
Повече ще говорят снимките, които ни предоставиха от групата.
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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!

