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 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили 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 вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

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

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")
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Кметът на община Стралджа Митко Андонов  покани на 
среща общински съветници, представители на различни 
институции от града, ръководители на земеделски ко-

операции, директори на учебни заведения за обсъждане въпроса 
по опазване реда и сигурността в общината, даване отпор на 
кражбите и престъпността, вземане на конкретни мерки преди 
зимата за осигуряване повече спокойствие за местните жители.

Срещата стана необходимост 
заради ескалиралите напоследък  
кражби по домовете на хората 
и посегателства на земеделска 
продукция. Приближаващата 

зима ще създаде предпоставки за 
нови  подобни деяния и ако ние 
със собствени сили не намерим 
начин да се справим, няма какво 
друго да очакваме. Престъпнос-

тта не бива да се превръща в ма-
сово явление, още по-малко тези 
които си позволяват да нарушават 
закона – да остават и ненаказани, 
заяви кметът Митко Андонов.

Òðåâîæíè 
àêöåíòè !!!
Като цяло тен-

денцията в града и 
общината е за по-
вишаване броя на 
децата от ромски 
произход във вся-
ко от училищата и 
детските градини. 

Години наред никой не е в 
състояние да опази от ромските 
набези земеделската продукция. 
Никой от ромите не притежава 
земеделска земя, ясно е откъде се 
снабдяват с храна за впрегатните 
животни. 

Проблем продължават да бъ-
дат най-вече крайните квартали 
на Стралджа и необитаемите 
къщи които са честите обекти на 
посегателства. 

Грешка е и това, че много 
често българи дават „поръчки” 
на роми и така предизвикват 
кражби.

Ìåðêè çà îãðàíè÷àâàíå 
íà êðèìèíàëíèòå 
ïðîÿâè
Кметът Андонов ще настоява 

пред съответните институции за  
учредяване полицейски участък 
в ромския квартал и увеличава-
не числения брой на полицаите 
в РУП. Общината работи по 
подготовка на мерки за работа с 
роми и деца, ще се засилят санк-
циите по нарушение на общин-
ските наредби, ще се увеличи 
видеонаблюдението в града. На 
среща с  районния прокурор г-н 
Андонов ще постави проблеми-
те на общината с настояване за 
съответната реакция.

Подробно за срещата и 
анализ на ситуацията 

- четете на стр. 3

Áåç 
îòïàäíàëè 
ó÷åíèöè
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Предложенията за 
регионални програми 
за заетост разгледа и 
одобри на заседание 
Комисията по заетост 
към Областен съвет за 
развитие, проведено 
от зам.-областният уп-
равител Иван Иванов. 
В предложенията са 
включени планувани-
те бройки за работни 
места през 2014 г. по 
регионалните програми 

за заетост на общините и Областна администрация, необходимо-
то финансиране и дейностите, по които ще работят включените 
лица.Общо заявените за област Ямбол безработни, които да бъдат 
включени в програмата, са 248, а необходимото финансиране от 
държавния бюджет е в размер на 1 057 394 лв. Целевите групи, 
към които ще бъде насочена програмата, са безработни младежи 
до 29 г., безработни над 50-годишна възраст, безработни с ниска 
квалификация, хора с увреждания и неактивни лица, които имат 
желание да започнат работа /т.нар. „обезкуражени лица”/.Те ще 
бъдат наемани с различни по продължителност договори /6,9 или 
12 месеца/, съобразно нуждите и разчетите на кандидатстващите 
работодатели.

20 лица предвижда да наеме община Стралджа през 2014 г., като 
за целта са нужни 49 100 лв. Наетите хора ще бъдат ангажирани с 
почистване на пътни канавки, изрязване на храсти и окосяване на 
трева по банкети.

Предложенията на четирите общини и на ОА вече са изпратени 
за утвърждаване от Комисия, назначена със заповед на министъра 
на труда и социалната политика. Очаква се окончателното решение 
за броя на лицата и размера на финансирането за област Ямбол да 
стане ясно до дни.

Одобрените от Комисията програми ще бъдат включени за фи-
нансиране в Националния план за действие по заетостта за 2014 г.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Â îáùèíà Ñòðàëäæà

Áåç îòïàäíàëè ó÷åíèöè

МАРИЯ ТОЛЕВА, зам- кмет на 
Община Стралджа

Въпросът с отпадането на деца от 
училище е от важно значение за общи-
на Стралджа. Знаем, че това е проблем 
на държавата, която е и потърпевша, 
защото влага средства за обучението 
на децата, а самите отпаднали ученици 
не са адаптирани и трудно  се котират 
на трудовия пазар, трудно общуват с 
успешно реализиралите се, пораждат 
впоследствие проблеми, които тряб-
ва да се решават. Община Стралджа 
държи на вниманието си този въпрос, 
периодично се обсъждат причините 
за евентуални отпаднали ученици от 
училище. Каква е направената равно-

сметка за учебните 2010-2011, 
2011-2012 и в началото на 
20013-2014 година: В първите 
две години отпаднали І-ІV 
не са регистрирани, а тази 
година – само едно дете и то 
по болест. От V-VІІІ клас през 
2010-2011 са отпаднали 18, 
следващата година те са само 
5 , а сега – 6 ученици. Оста-
нали да повтарят –І-VІІІ клас 
през съответните години – 35 
-29 -27. В графата „заминали 
за чужбина” съответно – 5-5-7. 
В общинските училища VІІІ 
клас  са завършили 74 през 
2010-2011г. ,  с един повече 
са през следващата и  в новата 
година те са 45. Постъпилите 

в ІХ клас също търпят изменение: от 
35 през първата наблюдавана година, 
33 – през следващата и 23 сега.

На базата на тези данни общината 
има своята целенасочена и посто-
янна работа, която е най-вече за 
подобряване привлекателността на 
училището и мерки за превенция за 
отпадане на учениците в рамките на 
учебния процес. Осигурена е много 
добра МТБ за училищата и детските 
градини. Единствено в ЦДГ Войника  
има необходимост от ремонт. Всяка 
година от бюджета се заделят средства 
за частични ремонти.

Стремежът ни е за пълен обхват на 

децата подлежащи на задължително 
обучение в училище. Всяка година 
подготвяме и обсъждаме широко  
информация на тема: „Обхват и орга-
низация на обучението на учениците в 
задължителна училищна възраст”. При 
наличието на много ромски семейства 
е от значение децата да посещават под-
готвителните групи, защото малките 
не владеят добре български език, а 
това е едно от условията за водене на 
нормален учебен процес най-вече в 
първи клас. Миналата учебна година 
имаме 100 % обхват на децата до 6 
г. и около 90 % - на 5 –годишните. 
Проблемът за допуснатите малки от-
клонения е най-вече в движението на 
ромските семейства.

Какво още прави общината за 
решаване на задачата. Организиран е 
специализиран транспорт за всички 
ученици и деца от ЦДГ, в т.ч. и на 12 
ученика от горен курс в СОУ”П.Яво-
ров”.Въведено е целодневно обучение 
за всички пътуващи ученици и почти 
100 % обхват в ПИГ на децата 1-7 г. от 
СОУ”П.Яворов” и основните училища 
в Зимница и Войника.

Добра е работата на МКБППМН, 
ЦОП, ЦСРИ. Със специална насоче-
ност по превенция на всички форми 
на насилие – дискусии, кръгли маси, 
информационни кампании като в 
работата се включват и младежката 
формация към БЧК, здравни медиа-

тори. Създаден е и етнически съвет 
по сътрудничество и интеграция, чрез 
който се работи с родителите и децата 
от различни етноси чрез здравни бесе-
ди, касаещи риск от ранните бракове и 
необходимостта от това децата да по-
сещават редовно училище. Свое място 
има и ученическия съвет при СОУ.

В последно време като че ли все по-
малко се говори за извънучилищната 
дейност и осмисляне свободното време 
на учениците. Забравена е добрата и 
успешна дейност на Центровете за 
работа с деца с идеята работата да се 
пренесе в училище. Но нали трябва да 
се избягва точто училищната обста-
новка? Как да се върнат клубовете по 
интереси, ателиета, детски работилни-
ци, … Ние се опитваме да балансираме 
нещата чрез читалищата и спортните 
клубове. И донякъде успяваме. Свое 
място има и изпълнението на проек-
та „Училището-желана територия”. 
Полезна, добра инициатива, която 
предизвиква учителите  да разработват 
свои идеи. Нашите училища са много 
сериозно оборудвани с компютърни 
зали, прилагат се иновативни методи 
на обучение, практика в СОУ са бинар-
ните уроци. Всичко това е предимство 
на общината в решаване на въпроса с 
отпадналите ученици. Според мен една 
от основните причини за отпадането 
на деца е нежеланието им да ходят 
на училище не само поради липса на 

мотивация, а и заради трудности в 
справянето  и усвояването на учебния 
материал. Има значение и неразбира-
емите учебници, написани на висок 
стил, подготвени за отличници, а не 
за „масовия” ученик. Претоварването 
с прекалена информация затормозва и 
плаши децата.

В община Стралджа  назрява сери-
озна необходимост от  професионална 
насоченост на обучението. За да може 
завършващите да се котират успешно 
на трудовия пазар. Наложително е  за 
родителите, които са безотговорни за 
посещаемостта на децата в училище, 
да се прилагат сериозни санкции, да 
се въведат строги дисциплинарни 
наказания за системно отсъстващите 
ученици. Не само наша е констата-
цията, че педагогическите кадри са 
пред пенсионна възраст, има отлив от 
професията – учител. Завършващите 
с тази специалност не се реализират  
като такива затова трябват механизми 
за привличане на млади  кадри. Добре 
би било в програмите за временна за-
етост предимство да имат родителите 
на тези деца, които редовно посещават 
училище. И като пожелание накрая 
– бихме  се радвали ако все повече 
ученици от ромски произход завърш-
ват успешно средно образование, 
още по-добре ако проявяват желание 
и за  продължаване на образованието 
във ВУЗ. 

Ïðåä 
ïàìåòíèêà 
íà ßâîðîâ

В този сакрален български празник 
следва да отчетем, че точно Яворов 
превърна българското слово в музика, 
а музиката - в словото на Бога. И в 
този смисъл Господ проговори на 
български език! Поклон пред паметта 
на месията!" С тези думи Димитър 
Стоянов, преподавател по български 
език и литература изрази всеобщото 
преклонение и уважение на стралджан-
ци към големия български поет П.Кр.
Яворов след което бе поднесен венец 
от името на кмета Митко Андонов и 
признателните стралджанци. Димитър 
Стоянов припомни на присъстващите 
и онези исторически думи на Васил 
Друмев:"Един народ, който съхранява 
своята духовност, образование и култу-
ра , винаги ще присъства във времето!"

Като приятен подарък за 
Стралджа и стралджанци се 
приема изложбата „Цветна магия 
от Ямболско” , представена от 
Регионален исторически музей 
Ямбол по повод Деня на народ-
ните будители и Празника на 
Стралджа 8 ноември. На откри-
ването й в Исторически музей 
Стралджа пред кмета на общи-
ната Митко Андонов директорът  
на ямболския музей  Стефан 
Бакърджиев, подчерта, че излож-
бата е съставена от оригинални 
образци, съхранявани във фонд 
„Етнография” при РИМ-Ямбол 
и в този си вид се представя за 
първи път. През лятото на 2014 
г. същата изложба ще бъде екс-
понирана на Етъра.
С благодарност за „Цветната 

магия от Ямболско” г-н Андо-
нов отправи поздравление към 
всички присъстващи по повод 
Деня на народните будители. 
„Исторически музей – Стралджа 
всяка година преди нашия Праз-
ник, 8 ноември, намира начин да 
ни изненада с нещо ново и да 

Öâåòíà ìàãèÿ îò ÿìáîëñêî

ни подскаже, че традициите ще 
бъдат съхранени през времето.”, 
подчерта г-н Андонов и изрази 
очакването си  доброто начина-
ние и съвместната дейност меж-
ду музеите на Ямбол и Стралджа 
да има и други измерения. 

    Изложбата „Цветната магия 
от Ямболско” представя тради-
ционното женско облекло  в края 
на ХІХ в. и първата половина 
на ХХ в. Сукманената носия 
впечатлява с цветове , шевици 
и орнаменти, разкриващи вро-
деното чувство за хармония на 
българката. Украсата на носията 
е съсредоточена по полите, па-
звите и краищата на ръкавите, 
като най-ярката част остава 
престилката. Гостите на музея се 
впечатлиха от различната украса 
на сукманите – белокосници, 
елховски, копринници, прескол-
ници, пополитници… Мнозина 
се спираха при костюмите от 
Одринска и Беломорска Тракия. 
Приятни коментари имаше и 
пред костюмите  от с.Еникьой, 
Войника, Зорница, Тамарино…  

Изложбата „Цветна магия от 
Ямболско” ще остане в Истори-
чески музей –Стралджа до края 
на ноември.
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Ñúáèðàò ñå ïðåäëîæåíèÿ 
çà âêëþ÷âàíå â êîíêóðñà 
Èíâåñòèòîð íà ãîäèíàòà 2013 
В ход е процедурата по набиране на предложения за включване в 

ежегодния конкурс на Областна администрация Ямбол „Инвеститор 
на годината” за 2013 г. Тя беше задвижена след взето решение за 
провеждане на конкурса на заседание на Областен съвет за развитие 
по-рано през октомври.

Целта на конкурса е да се популяризират дейностите на фир-
мите и организациите със съществен принос към икономиката на 
област Ямбол.

Тази година той е с 3 категории:
1. Големи предприятия с 250 и повече заети места;
2. Средни предприятия с между 50 и 249 наети лица;
3. Малки предприятия с до 49 наети лица.
Предложения за включване в конкурса на фирми със значител-

ни икономически постижения през 2013 г. могат да се подават от 
общините, работодателски и браншови организации, НПО -та и 
граждани, като крайният срок за това е до 20 ноември.

Следващият етап – разглеждане и класиране на участниците, ще 
се извърши от Комисия, назначена със заповед на областен управи-
тел и с оглед на утвърдените критерии. Победителите в различните 
категории ще бъдат обявени и наградени на тържествена церемония 
в началото на декември.

Пълният регламент на конкурса, информация за критериите за 
подбор и начина на подаване на предложения за участие може да 
бъде намерен в раздел Новини на интернет страницата на Областна 
администрация.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТЕЛ.0888943476 
ïðîäàâà:

- циркуляр
- плания
- бурета
- хладилници
- дървен материал
- циментови колове

ТЕЛ. 04761/62-41 
Стралджа, ул.”Хр.Смирненски” 10 

Георги Атанасов - Кочая,  
ÏÐÎÄÀÂÀ  

ËÎÇÅ , 1 äêà- ìèñêåò. 
Öåíà - ïî ñïîðàçóìåíèå.

0896 28 44 29 ИЛИ 046/62-81-84 
ÏÐÎÄÀÂÀ

 имот в Стралджа: ЦГЧ – 2,1 
дка дворно място, къща –масивна 
-100кв.м. и други стопански по-
стройки. 

Цена – по договаряне, без по-
средник.

- 888943476 
продава
- помпа за поливане
- фризер – ракла
- пералня „Аурика”
- интернитови тръби 
- палми – 2бр.
- мебели

Îáùåñòâåí êîíñóëòàòèâåí ñúâåò â Ñòðàëäæà 

Çà ñèãóðíîñòòà è Çà ñèãóðíîñòòà è 
ñïîêîéñòâèåòîñïîêîéñòâèåòî

Кметът на община Стралджа Митко Андонов  покани на среща общински съветници, предста-
вители на различни институции от града, ръководители на земеделски кооперации, директори на 
учебни заведения за обсъждане въпроса по опазване реда и сигурността в общината, даване отпор 
на кражбите и престъпността, вземане на конкретни мерки преди зимата за осигуряване повече 
спокойствие за местните жители.

В своето въведение г-н Андонов 
подчерта необходимостта от изграж-
дане на един обществен консултативен 
съвет, който да работи в тази посока, 
да се събира периодично с конкретни 
предложения за реакция на местната 
власт и  институциите и недопускане 
на сериозни нарушения на общест-
вения ред.

 „Срещата стана необходимост за-
ради ескалиралите напоследък  кражби 
по домовете на хората и посегателства 
на земеделска продукция. Приближа-
ващата зима ще създаде предпоставки 
за нови  подобни деяния и ако ние 
със собствени сили не намерим начин 
да се справим, няма какво друго да 
очакваме. Престъпността не бива да 
се превръща в масово явление, още 
по-малко тези които си позволяват 
да нарушават закона – да остават и 
ненаказани.”, подчерта г-н Андонов 
след което всеки от присъстващите 
представи своята работа  по темата. 
Като цяло учебните заведения се спра-

вят с възпитанието и образованието на 
децата, работи се за недопускане на 
отпаднали ученици, търсят се начини 
за добри контакти с родителите, много 
добри са традициите за извънкласни 
дейности. МКБППМН отчете за 9-ме-
сечието само 6 възпитателни дела 
и сериозна превантивна работа,  за 
ДПС на този етап особено сериозна е 
работата с децата от СПИ. Като цяло 
тенденцията в града и общината е за 
повишаване броя на децата от ромски 
произход във всяко от училищата и 
детските градини. А в ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий” броят на учениците тази 
година видимо е пораснал. Те вече са 
над 500. В тази връзка и докладът на 
специалистите от служба „Социално 
подпомагане” за увеличение броя 
на подпомаганите – с енергийни 
помощи, помощи за деца и месечни 
социални помощи като във всяка от 
групите месечно се подпомагат по над 
1000 души. Най-тревожни се оказаха 
констатациите на представителите на 

кооперациите „Съгласие” и „Начало 
93”. Донка Пенева и Николай Николов  
споделиха огорчението си от факта, 
че вече години наред никой не е в 
състояние да опази от ромските набези 
земеделската продукция.”Започва се 
пролетно време с косене на нивите 
„ на зелено” и  до късна есен когато 
се унищожават стотици декари със 
слънчоглед , след което идат краж-
бите направо от складовете.” Според 
техни наблюдение само в Стралджа 
собствениците на коне са над 300, 
като дажбата на един кон за година е 
1 тон концентриран фураж. Никой от 
ромите не притежава земеделска земя, 
ясно е откъде се снабдяват с храна за 
впрегатните животни. Като началник 
на РУ”Полиция” Йордан Йорданов се 
съгласи с направените констатации, но 
допълни , че в управлението се реагира 
на всяка постъпила жалба. Стралджа 
има постигната висока разкриваемост 
на престъпленията и вече втора година 
се нарежда на първо място в областта 

по този показател. Макар че обстанов-
ката е по-различна от други години 
г-н Йорданов все пак я определи 
като „сравнително спокойна”. Няма 
оплаквания  на кражби от малолетни 
и непълнолетни, но има сигнали че 
малки деца се въвеждат в кражби. 
Има тенденция и за все по-малко 
регистрирани престъпления. Проблем 
продължават да бъдат най-вече край-
ните квартали на Стралджа и необи-
таемите къщи които са честите обекти 
на посегателства. Като цяло ясно се 
откроява нежеланието на хората да 
сигнализират за посегателства, което 
не би трябвало да е така, подчерта г-н 
Йорданов. Грешка е и това, че много 
често българи дават „поръчки” на роми 
и така предизвикват кражби.

За 2012г. по Наредба № 1 са изда-
дени 110 акта , по Наредба 17 – 42, 
добави Атанаска Христова, секретар 
на общината. Тя анализира и фактите 
по събираемостта на глобите  и нака-
зателните постановления. Зам.кметът 

Иван Георгиев  определи темата на 
събирането като  много наболяла и 
прикани за всеобщи усилия за преодо-
ляване на този кризисен момент. Ата-
наска Кабакова, председател на ОбС,  
прецени, че е време в общината да се 
работи и в направление осигуряване 
професионално обучение  на подра-
стващото ромско население и изрази 
всеобщата готовност за подкрепа на 
г-н Йорданов за подсилване състава 
на управлението.

   Г-н Андонов като кмет на общи-
ната ще настоява пред съответните 
институции за  учредяване полицейски 
участък в ромския квартал и увели-
чаване числения брой на полицаите в 
РУП. Общината работи по подготовка 
на мерки за работа с роми и деца, ще 
се засилят санкциите по нарушение на 
общинските наредби, ще се увеличи 
видеонаблюдението в града. На среща 
с  районния прокурор г-н Андонов 
ще постави проблемите на общината 
с настояване за съответната реакция.

Около 50 млн. лева ще са необхо-
дими за коледни надбавки на пенсио-
нерите с най-ниски пенсии. Това каза 
пред журналисти в парламента минис-
търът на труда и социалната политика 
Хасан Адемов. Според него най-подхо-
дящия вариант е да се дадат коледни 
надбавки на хората с пенсии под 251 
лв., колкото е определената от Минис-
терския съвет за следващата година 
линия на бедност. Нашето желание е 

да дадем добавки 
на всички пенси-
онери, но нямаме 
тази възможност, 
посочи Адемов и 
допълни, че ако 
бъдат осигурени 

парите, за първи път от четири години 
насам ще има добавки.

Ако бъде приет вариантът за грани-
ца за добавки да се определи линията 
на бедност, малко повече от 1 млн. 
пенсионери ще могат да получат ко-
ледни надбавки, поясни министърът.

Според него е най-добре добавката 
да е унифицирана, а не да зависи от 

осигурителния принос. Министърът 
поясни, че тя идва от евентуално 
преизпълнение на бюджета, от една 
страна, и от друга страна - от икономии 
на ведомствата.

По думите на Адемов, ако се опре-
дели надбавка от 50 лв., ще са необ-
ходими близо 50 млн. лева. Дали ще 
има коледни надбавки, трябва да стане 
ясно до 15 ноември, докогато е срокът 
Надзорният съвет към НОИ да вземе 
решение, посочи Адемов. Ако успеем 
да намерим средства дотогава, до края 
на годината българските пенсионери 
могат да получат дългоочакваните 
коледни надбавки, добави министърът.

Àäåìîâ: Êîëåäíè 
íàäáàâêè çà 

ïåíñèè ïîä 251 ëâ. 

В изпълнение на проект  BG 051PO001 
– 3.1.06 „ Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на 
учебния процес”, финансиран от Европей-
ския съюз по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси”, учениците 
от  ПИГ ІІІ-ІV клас при  СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа организираха тържество под над-
слов „Да бъдем приятели!

Пред своите родители и ръководството 
на училището децата направиха презента-
ция, рецитираха стихове за приятелството, 
прочетоха сентенции. С много ентусиазъм и 
артистичност изиграха „Приказка на дъгата”.

   Гостите на тържеството бяха приятно 
изненадани с подарък за спомен - изработени 
от участниците в празника детски усмивки.

Äà áúäåì ïðèÿòåëè!Äà áúäåì ïðèÿòåëè!
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Всяка жена е вълшебница в кух-
нята. Всяка жена  винаги може да 
изненада както собствения си съпруг, 
така и гостите с невероятни вкусотии  
и красота на масата. Това потвърдиха 
участничките в кулинарната изложба, 
организирана от кметство и читалище 
в Тамарино.  В ролята на домакини 
Недялка Владева, кметски наместник 
на Тамарино, и Стойка Маринова, 
председател на читалището, отправи-
ха поздравление към участниците и 
изразиха увереността, че никой няма 
да бъде пренебрегнат от журито.Със 
свои блюда присъства и англичанката 
Вера Брайън, което превърна конкурса 
в международен.

Салати, ястия и 
десерти  трябваше 
да оценяват мъже-
те-гости на търже-
ството. Съсредо-
точени, сериозни 
и много отговорни 
към задължението 
да дадат обектив-
ни оценки на ку-
линарното дамско 
майсторство  те 

търпеливо обикаля-
ха блюдата, опитваха 
от бобената и руска 
салата, от толумбич-
ките и еклерите,  по-
тиха се докато режат 
от  бухналата погача 
и сватбарското пиле 
, облизваха пръсти 
след хапката от вине-
ния кебап и лазаня-
та…Междувременно 
признаха, че любовта на мъжете пре-
минава през корема и че едно вкусно 
ястие може да ги спечели за цял живот. 
До един се оказаха естети на масата, 

защото пожелаха първо очите им да 
се „нахранят” с красотата на блюдата. 
Докато примляскваха сладко-сладко  
мъжете уточниха, че в Тамарино най-
често приготвяните ястия са мусака и 
сърми. Всички семейства са сериозни 
ценители на блюдата с кисело зеле 
и свинско.  Майсторките на ястията 
през това време нежно отпиваха 
от аператива и  търпеливо , с леко 
смущение очакваха оценките. След 
консултации, обсъждане, препоръки и 

видимо възхищение от богатата маса, 
мъжете най-сетне обявиха решението 
си. Наградата за най-добра майсторка 
в кулинарията получи Кина Димова 

Петрова, след нея  
се наредиха Елка 
Христова , Недял-
ка Владева, Иван-
ка Нейчева и Вера 
Брайън. Организа-
торите направиха 
така, че за всички 
участници да има 
подарък.

„Това  е  най-
вкусното, най-пи-
вкаво  и с между-
народно участие 
мероприятие, пос-
ветено на Празни-
ка на Общината” , подчерта в своето 
поздравление Кольо Пехливанов, 
гл.експерт „Култура” при общината, 
който поднесе специалните пожела-
ния от името на кмета Митко Андо-
нов.  Той не пропусна да отбележи 
и факта, че то се провежда в едно от 
най-хубавите заведения на общината 
„Копитото”. С ръкопляскания беше 
посрещнато признанието му , че 
много обича да готви за богове, което 
в семейството му било репликирано 
:„Кога най-сетне ще ни сготвиш като 
за хора!” Последва идеята да се орга-
низира и състезание на майсторите на 
питиета, когато жените да дегустират. 

Поднасяйки наградите г-н Пехливанов 
в ролята на председател на журито,  
допълни, че състезанието е почти като 
„Златния Орфей” – няма ненаградени!  
Освен това приятна изненада имаше за 
юбилярите сем. Евгения и Коста Ва-
силеви, които отпразнуваха 40години 
от сключването на брака. Оказа се, че 
съпругът има сериозна ловна страст 
и множество трофеи у дома, което 
нежната му половинка приема без да 
ревнува. По традиция наздравицата 
тръгна с „Горчиво!” и задължителната 
семейна целувка.

Кулинарният празник продължи с 
обща веселба и приятна разговорка.

Âêóñíî ñúñòåçàíèå â  Òàìàðèíî

Ìúæêè øåñòèöè çà 
äàìñêà êóëèíàðèÿ

Сръчността на жените от Саран-
ско  заслужава поклон. С тази идея 
кметския наместник Румен Димов 
покани местните майсторки на го-
блени да подредят своя изложба с 
посвещение на Празника на община-
та. Пренебрегвайки ангажиментите у 

дома и на работа Анка Йорданова, 
Иванка Радева и Нели Бринкова  
изложиха на показ пред своите съ-
селяни  най-красивите си творения. 
Великолепието на гоблените на 
Анка „Мона Лиза”, „Сътворението”, 
„Есенен пейзаж” и др.  в съчетание 

Ðúöå, êîèòî ãàëÿò, ðúöå, êîèòî âàÿò

с майсторските тишлайфери на 
Иванка и мини-гоблените на Нели 
задържаха вниманието на възраст-
ните хора. Като стопани свикнали 
да оценяват високо земеделската 
работа  и сръчността на българката, 
те открито споделиха възхищение-
то  и уважението си към уменията 
на участничките в изложбата. До 
един пожелаха  всяка от жените да 
продължава да „краде” от свобод-
ното си време, за да твори красота. 
Поздравления за участието поднесе 

кметския наместник Румен Димов, 
който беше щастлив да подари на 
всяка от госпожите саксийни цветя 
и да ги покани да представят своите 
експонати на предстоящата изложба, 
организирана от клуб „Надежда” в 
Стралджа.

Çèìíè÷àíñêî íàñòðîåíèå 
çà Äèìèòðîâäåí
Спазвайки дълголетната традиция жителите на най-голямото село 

в общината Зимница се събраха на Димитровден, за да отбележат 
своя храмов празник и да се повеселят.  Гости на събитието бяха 
Митко Андонов, кмет на общината, Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС, Иван Георгиев и Мария Толева, зам.-кметове, както  и Пенчо 
Пенев, зам.кмет на община Тунджа, родом от Зимница.

Според историята зимничанския храм „Св. Димитър” от учре-
дяването през   далечната 1856г. до сега е емблема на селото. Той 
съхранява следи от героизма на местните жители  през турското 
робство. Църквата е ключът на зимничани към миналото и успоко-
ение за днешния ден. Затова на Димитровден всички се стекоха да 
запалят свещичка за здраве и да се помолят.

Организаторите на празника припомниха какви са народните 
предсказания за Димитровден. Отправиха поздравления към всички 
именници. „Естествен е стремежът на човека да открива своите 
духовни опори към които да протяга ръце винаги, когато изпитва 
глад за познания, за духовно израстване, за мъдрост и вдъхновение. 
За зимничани тази опора е в народните традиции. А основният 
стълб винаги остава местния храм -пазител на миналото, свидетел 
на героични събития, храм, който съхранява в себе си картината на 
живота в Зимница от заселването до днес.”, подчерта в своето поз-
дравление към зимничани и гости кметът Митко Андонов и добави 
пожеланието: „Бъдете заедно когато работите и се веселите, давайте 
всичко от себе си, за да се увеличава интересът към селото за съз-
даване на нови дейности и работни места, поддържайте атмосфера 
на топлота, разбиране и взаимодействие, съхранявайте и обичайте 
народното фолклорно наследство. Чертайте смело с възрожденски 
дух новата история на Зимница!”

В отговор зимничани благодариха и поднесоха  цветя и поздрав-
ления към г-н Андонов по повод именния ден. По-нататък празни-
кът продължи с концерт на великолепните танцьори , оркестранти 
и певци от ансамбъл „Тунджа”. На извилото се хоро сред село се 
хванаха и млади , и стари.

Íàðîäíè ïðåäñêàçàíèÿ íà Äèìèòðîâäåí:
- Ако на връщане от паша говедата реват, ако овцете при влизане в 

кошарата бутнат изправената до вратата тояга, очаквайте сурова зима
- Ако на Димитровден вали, ще вали и на Гергьовден
- Каквото е времето на Димитровден, такова ще е до Коледа
- Ако нали на Димитровден ще вали и на всеки празник през 

годината
- Ако срещу Димитровден луната е пълна, то и кошерите ще са 

пълни с мед и много пчели ще се роят
-  Ако луната е празна на Димитровден, празна ще е кошарата 

на овчаря

Èñêàì äà ñòàíà 
ãîòâà÷!
Такава е мечтата на една не малка част от децата, които се обу-

чават в Центъра за обществена подкрепа в Стралджа. Причина за 
този избор стана едно невероятно интересно кулинарно шоу, орга-
низирано от психолога Мариана Пенева и педагога Петя Петрова по 
повод Празника на общината 8 ноември. Предварително подготвени 
по темата малките ученици от СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.св.Кирил 
и Методий” Стралджа и СПИ разделени в три отбора „Череша”, 
„Ябълка” и „Ягода” трябваше да покажат майсторство и въображение 
при подготовка на сандвичи.  Водени сериозно и много отговорно 
от капитаните  Стефан, Ивелин и Мария в ролята на главни готвачи 
младите кулинари  дадоха заявка, че може да постигнат мечтата си. 
Пред гостите Митко Андонов, кмет на общината, Мария Толева, 
зам.кмет, представители на отдел „Образование”, МКБППМН, ДПС, 
ЦСРИ, Закрила на детето участниците в шоуто  бяха впечатляващо 
изобретателни. Сандвичите, които подготвиха изглеждаха и вкус-
ни,  и красиви, Така че журито председателствано от г-н Андонов 
категорично взе решение  отбор Ябълка” да получи наградата за 
най-красив сандвич, отбор „Череша” – за най-добре подредена маса, 
а отбор „Ягода” – за най-чисто работно място. Чудесно допълнение 
беше рециталът  за есента представен от децата. За да обогатят 
кулинарните   познанията ръководителите на ЦОП  им поднесоха 
много интересна информация за историята на  сандвичите.
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Като достойни българи, истински 
стопани, пазители на традициите жи-
телите на малкото с.Джинот , община 
Стралджа за трета поредна година 
организираха своя Празник на тради-
циите. И отвориха сърцата на всички 
присъстващи за онова, което наричаме 
роден дом, България. Първите при-
ветствени думи  към гостите: Митко 
Андонов, кмет на общината, Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС, Иван 
Георгиев и Мария Толева, зам.кметове, 
Атанаска Христова, секретар поднесе 
Георги Димитров, кметски наместник 
на селото. Достолепно, с чувство на 
гордост от това, което правят джинотци 
и със сигурността, че ще съумеят да 
поддържат интереса към този неве-
роятен и полезен празник.  „Толкова 
малко село с толкова големи идеи!” 
възхити се Митко Андонов, кмет на 
общината и в своето обръщение към 
домакини и гости  добави: „”Духовният 
успех на Джинот акумулира енергията 
ни, създава комфорт за сетивата ни , 
усилва надеждата, че можем да бъдем 
силни и смели в постигане на целите. 
Този народен празник е като разходка 
в собствения ни живот, където можем 
да срещнем всичко скъпо и мило на 
сърцето ни. Джинот е топлата стряха, 
родната къща, уханието на семейната 
софра, песента на чучулигата… Джи-
нот е България!”

За историята по създаване на праз-
ника разказа Николина Филипова, Като 
председател на пенсионерския клуб 
„Изгрев”, инициатор за организацията, 
тя се превърна в основния двигател и 
обединител на джинотци. Припомни 
за първото издание когато домакините 
представиха древния обичай „Еньова 
буля „ и последвалото прекрасно 
пресъздаване на обичая „Зажънване”, 
гостуването на фолклорни групи от 
различни села, събудения интерес на 

Ïðàçíèê íà òðàäèöèèòå â Äæèíîò 

Çà  òîïëàòà ñòðÿõà, óõàíèåòî  íà  
æèòî, ïåñåíòà íà ÷ó÷óëèãàòà…

ТРЪГНАЛА Е ГАНКА

Тръгнала е Ганка, джанъм,
Курбан да раздава,
Курбан да раздава, джанъм,
С нейната си буля.
Дето отиде Ганка, джанъм,
Всеки я почерпи,
Всеки я почерпи, джанъм,
По чашка ракия.
При бакалче отиде, джанъм,
 И той я почерпи.
И той я почерпи, джанъм,
С две чашки ракия.
Че се поначерпа Ганка
Със люта ракия.
Тръгна Ганка да си отива,
Откъде ще мине.
Пусто мостче тясно, джанъм,
Хем тясно, хем кално.
Че поиска Ганка , джанъм,
Гайда да й свири.
Гайда да й свири, джанъм,
 Тъпан да й бие.

По случай  
Първи ноем-
ври ,  Ден  на 
н а р о д н и т е 
будители ,  и 
Празника  на 
общината  8 
ноември, как-
то и във връзка 
с отбелязване 
85-та годиш-
нина от осно-
ваване на чи-
талище „Въз-
раждане-1928” 
–Войника уче-
ниците от ПИГ при ОУ”Христо 
Ботев” в изпълнение на проект 
BG 051PO001-3.1.06 „Подобря-
ване на качеството на образо-
ванието в средищните училища 
чрез въвеждане на целодневна 
организация на учебния процес”, 
подготвиха в училище , а след 
това и в читалището, изложба с 

млади и стари. Не пропусна да благо-
дари на г-н Андонов, кмет на общината 
и на местния кметски наместник г-н 
Димитров за подкрепата. „Нека българ-
ското да векува!” възторжено пожела 
тя, а на сцената вече се подреждаха 
участниците в представяне на обичая 
„Игнажден”. Притихнаха присъства-
щите в залата заслушани в сладката 
приказка на стопаните, усмихваха се 
одобрително старите на яркия наро-
ден език, на остроумните вметвания, 
на народните вярвания за полазника, 
разпитваха по-младите  защо трябва 
първия гост да поседи над полога, 
защо в този ден не се работи, не се яде 
боб или царевица,  защо се пеят точно 
определени песни, какво означава „да 
не си изпуснеш късмета” и защо в този 
ден огън и слънце в едно се събират…
Като истински артисти жените от клуб 

„Изгрев” не само не се притеснява-
ха, те се забавляваха на сцената. И 
предадоха това на публиката, която 
ги аплодираше сърдечно. Празникът 
продължи с песните на Джинот, но и 
там домакините вложиха творчество.   
С пресъздаване на обичаната народна 
приказка „Дядо и ряпа”  привлякоха 
вниманието и на най-малките. Гостите 
от клуб „Дълголетие” Стралджа  грей-
наха на сцената със своите буенешки 
носии. Обичаят „Посрещане на буенек” 
беше съпътстван с красиви песни и 
танци и стралджански хумор. „Седянка 
се кладе, мама не ме дава” беше обича-
ят пресъздаден от пенсионерски клуб 
Палаузово. Ярко, богато, цветисто. На 
сцената  жените излязоха с хурките и 
вретената, с кълбета и плетки. Работеха 
съвсем не на ужким , а с майсторство 
на което може да се завиди. И попяха 
така, както те си знаят. Настроение 
предизвикаха танцьорите от ансамбъл 
„Божур” Чарда, които очароваха пуб-
ликата с танците, песните и красивите 
носии.

На финала всички ръкопляскаха на 
джинотските Галя и Пейо от „Имаш 
поща”, които по оригинален начин 
поднесоха благодарности към кмета на 
общината Митко Андонов и кметския 
наместник на селото Георги Дими-
тров за подкрепата по организацията 
на празника. Последвалото всеобщо  
изпълнение на песента „Пътнико сви-
ден” разчувстваха публиката, която 
стана на крака и ръкопляска горещо и 
от сърце. Площадът се оказа тесен да 
побере всички желаещи да се хванат на 
хорото. Малко по-късно в читалището 
домакините спретнаха хубава изненада 
на най-малкия самодеец, участник 
в пресъздаване на „Еньова буля” и 
„Зажънване” Стоян Йовчев. По случай   
10 –я си рожден ден малкия артист 
получи празнична торта и най-топли 
пожелания. 

В навечерието на 1 ноември, Деня 
на народните будители и по повод 
85-годишнината на местното читали-
ще,  кметство и читалище във Войника 
организираха един богат  и интересен 
празник , който даде възможност за 
изява на учениците от ОУ”Хр.Ботев” 
и самодейците от читалище „Възраж-
дане 1928”. Още на входа  гостите 
имаха възможност да видят изложбата 
на ученическо творчество , битовия 
кът и таблото със снимков материал 
от читалищна дейност. Всеки, който 
пожелае можеше да разгледа и музея 
към читалището, където сбирката от 
уникални народни оръдия на труда, 
битови предмети, облекла, документи и 
снимки е една от първите организирани 
в общината.

Да споделят двойния празник в 

Ñúñ ñðú÷íèòå ðúöå íà ó÷åíèöèòå

изработени  в часовете по зани-
мания  интересни предмети. По-
казаните изделия предизвикаха 
интереса на местните жители и 
гостите на празника във Войника. 

В изпълнение на проекта в 
час по организационен отдих 
малките участваха и в спортни 
състезания. 

ДА СЕ ЗНАЕ, ДА СЕ ПОМНИ!

Äâîåí ïðàçíèê âúâ Âîéíèêà

селото пристигнаха кмета на общината 
Митко Андонов, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Мария Толева, 
зам.кмет, Жеко Жеков, кмет на Войника, 
Живка Василева, директор на учили-
щето, Ева Йовчева, представител на 
РЕКИЦ Ямбол. В залата между зрите-
лите беше Петко Йовчев, бивш учители, 
директор на училището и местен поет.

За достолепната възраст на чита-
лището и неговата богата история,  за 
азбуката и книжовността, за личностите 
с които войничани се гордеят разказа 
Янко Стефов, председател на  читалище 
„Възраждане -1928”. Тържествено беше 
прочетен и поздравителен адрес от 
името на областния управител Николай 
Пенев. Сърдечно прозвуча поздрави-
телното слово на кмета Жеко Жеков 
и приветствието на Живка Василева, 

директор на училището. „Читалище 
„Възраждане”- Войника има своето 
достойно място в просвещението, 
културата, образованието , информира-
ността”, подчерта в словото си кмета на 
общината Митко Андонов, който преди 
това поздрави жители и гости на Вой-
ника с Деня на народните будители.Той 
определи културния храм като пазител 
на традициите, огнище на културата, 
център на талантите и в същото време 
новатор. Изрази своята благодарност 
към всички работили в читалището 
и дали своя принос да пребъде във 
времето този храм на културата и да 
носи още много радост и гордост на 
войничани.

Последвалата богата програма даде 
доказателство, че селото е будно, има 
желание да се развива, да продължава 
напред с амбицията да докаже ,че 
може да бъде своебразен център на 
духовността в общината. На сцената 
се сменяха малки и по-големи деца, 
които декламираха възторжено, изпя-
ха едни от най-красивите български 
песни в прослава на родината, славиха 
будителите, доказаха артистично май-
сторство с осъвременена драматизация 
на приказката „Сливи за смет”. След 
тях щафетата поеха самодейците от 
читалището които представиха едни от 
най-обичаните местни народни песни. 
Стихове от Мина Кръстева, Петко Йов-
чев, Янко Стефов обогатиха празника.
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5   НОЕМВРИ 2013 Г. (ВТОРНИК)
18.00 Ч.  В   НЧ „ПРОСВЕТА- 1928”С. ВОДЕНИЧАНЕ
- ОТКРИВАНЕ  НА  ОБНОВЕНОТО  НЧ „ПРОСВЕТА- 1928” И  ОТБЕЛЯЗВАНЕ 85   ГОДИШНИ-

НАТА  ОТ  НЕГОВОТО СЪЗДАВАНЕ.   ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ  С 
УЧАСТИЕТО   НА   ФОЛКЛОРНА ГРУПА  «РОСНА КИТКА» И ТА «БОЖУР» С. ЧАРДА

6   НОЕМВРИ 2013 Г. (СРЯДА)
11. 00  Ч.  -  НЧ ”ПРОСВЕТА- 1892” ГР. СТРАЛДЖА
  -  ДЪРЖАВЕН  КУКЛЕН  ТЕАТЪР  „Г. МИТЕВ”  - ЯМБОЛ  – СПЕКТАКЪЛ ЗА
ДЕЦАТА  НА  СТРАЛДЖА

7   НОЕМВРИ 2013 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
15. 00 Ч.  ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ
-  РД  НА  ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБЕЛИТАЦИЯ
11.00 Ч.  НЧ „ПРОБУДА – 1934” С. ЧАРДА
  -  «КЛУБ НА ЖЕНАТА»  -  ПЪРВИТЕ УЧИТЕЛИ НА ЧАРДА - СПОМЕНИ

8   НОЕМВРИ 2013 Г. (ПЕТЪК)
ДЕН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
08.30 Ч . -  ЦЪРКВАТА "СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" -  ГР. СТРАЛДЖА
–  СВЕТА ЛИТУРГИЯ И БЛАГОДАРСТВЕН МОЛЕБЕН
09.00 Ч.  -  «ЮЖЕН ПАРК»    
-    ОТКРИВАНЕ   НА   «ЮЖЕН ПАРК»   СЛЕД  ПЪЛНАТА МУ   РЕКОНСТРУКЦИЯ И  ВЪЗ-

СТАНОВЯВАНЕ
09.30 Ч.-  ПАРК  „МЛАДОСТ“
- ОТКРИВАНЕ НА  ПАРК  „МЛАДОСТ“ СЛЕД  ПЪЛНАТА МУ  РЕКОНСТРУКЦИЯ
И  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.  ПОДНАСЯНЕ   ВЕНЦИ  НА ПРИЗНАТЕЛНОСТ ПРЕД 
ПАМЕТНИЦИТЕ НА  ЗАГИНАЛИТЕ  ЗА  РОДИНАТА   СТРАЛДЖАНЦИ
10.00 Ч. -  БИТОВ КОМБИНАТ
-   ОТКРИВАНЕ ПАМЕТЕН ЗНАК НА ТРЕТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ  УЧАСТНИК В БАЛКАНСКА-

ТА  ВОЙНА (1912-1913)
10.30 Ч.   ПЛОЩАД „ДЕМОКРАЦИЯ”
– РИТУАЛ ПО ИЗДИГАНЕ  НА НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ, ЗНАМЕТО НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

И ЗНАМЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.
 –   СЛОВО НА  Г-Н МИТКО АНДОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА.
–  ПРАЗНИЧНО ВЕСЕЛИЕ  -  КОНЦЕРТ  С  УЧАСТИЕТО НА РОСИЦА КИРИЛОВА И ФА «ТУНДЖА» 
18.00 Ч.СПОРТЕН КОМПЛЕКС  СОУ «П.К. ЯВОРОВ»
- ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

9   НОЕМВРИ 2013 Г. (СЪБОТА)
09.00 Ч.       РЕСТОРАНТ „РОЯЛ” -  ГР. СТРАЛДЖА
-  ТУРНИР ПО СПОРТЕН БРИДЖ –
11.00 Ч.    РЕСТОРАНТ „ХЕМУС” -  ГР. СТРАЛДЖА
-   ЗЕМЛЯЧЕСКА СРЕЩА
20.00 Ч. НЧ „ПРОСВЕТА- 1927”  С. ИРЕЧЕКОВО   
-    ПРАЗНИК НА СЕЛОТО.  КОНЦЕРТ  НА   АНСАМБЪЛ „ЗЛАТЕН КЛАС” С. ЗИМНИЦА

ÏÐÎÃÐÀÌÀÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ï Î Ê À Í À 
ÇÀ ÑÐÅÙÀ ÍÀ ÇÅÌËßÖÈ

Äî âñè÷êè ñòðàëäæàíöè, êîèòî æèâåÿò è ðàáîòÿò â Ñîôèÿ
СКЪПИ ЗЕМЛЯЦИ,
Във връзка с отбелязване Празника на Стралджа, 8 ноември , община Стралджа организира  

на 9 ноември 2013 г. в  Стралджа, ресторант „Хемус” от 11 ч. СРЕЩА НА ЗЕМЛЯЦИТЕ. 
Идеята е да се съберем заедно в родния град, да поговорим за миналото, да обсъдим насто-
ящето, да помечтаем за бъдещето.

Очакваме желаещите да участват в срещата да се обадят на тел. 04761/  64-62 , 69-74,64-
68  или на 0885599420,  0885222006, 0885599434, може и на електронния адрес на общината 
straldjainf@yahoo.com

Всички сте добре дошли на родна земя! Ще се радваме да бъдем заедно в един празничен ден.

МИТКО АНДОНОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

8 ÍÎÅÌÂÐÈ - ÏÐÀÇÍÈÊ ÍÀ ÎÁÙÈÍÀ  ÑÒÐÀËÄÆÀ



85 ноември 2013 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

 
 

Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, машин-
но пастиране
 продажба на пълна гама нови 

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

Пътуването в това на-
правление може да бъде 
и непланирано, случайно, 
внезапно. Но то задължи-
телно ще осигури приятни 
преживявания, интересни 
мисли и асоциации. Напус-
кайки България първото впе-
чатление от съседна Гърция  
са малките населени места, 
които белеят на фона на пла-
нината. Учудващо чисти и 
светли! Всички  едноетажни 
къщи боядисани само в бяло! 
Орестиада, първия по-голям 
град, създава същото впе-
чатление.Знаех за него само 
това, че  е кръстен на Орест, 
син на Агамемнон. В моите 
очи Орестиада  е и млад, и 
древен едновременно. Впе-
чатлих се от това, че съседи-
те упорито отглеждат цвекло 

и памук, култури, които 
при нас вече са забравени. 
В Дидимотико разходката 
ми откри  паметник на мит-
рополит Йоаким, местния 
храм и древната джамия. 
Докато се разхождахме по 
тихите и спокойни улици 
неминуемо се връщахме към 
миналото където свои следи 
оставят няколко български 
царе – хан Крум, Симеон 
Велики, цар Калоян и Иван 
Асен ІІ. Като у дома бяхме 
и в Алексондруполис – този 
приветливо-спокоен град с 
ненатрапчиво ниско строи-
телство, широки прави ули-
ци, в който тече един бавен 
и като че ли отнесен  ритъм 
на живот. Усетихме духа на 
древна Елада  и на Визан-
тия. Усетихме културата на 

Îðåñòèàäà- Äèäèìîòèêî – ÀëåêñîíäðóïîëèñÎðåñòèàäà- Äèäèìîòèêî – Àëåêñîíäðóïîëèñ

П

Äîêîñâàíå äî  Äîêîñâàíå äî  
èñòîðèÿ è òîïëî èñòîðèÿ è òîïëî 
þæíî ìîðåþæíî ìîðå

новите гърци и доброжелателността им 
като съседи. Снимахме се край фара на 
Дедеагач/старото име на Алексондрупо-
лис/, междувременно научихме , че е 
втори по височина в Европа, построен 
с участието на руски инженери, напра-

вихме обиколка на цялото крайморие, 
стъпихме на плажа, за да наблюдаваме 
пейзажа с мъглявите острови.

Бих се върнала винаги с удоволствие 
към този маршрут, за да се заредя с нови 
впечатления.

Красивата есен е кротнала в местността Мараш край Стралджа. 
И всеки, който има  очи и сърце за великолепието на картината,, 
може да й се радва. Изпъстрените поляни с кърпи кожух в лила-
во, розово и бяло, жужащите пчели  и пеперуди над цветовете, 
създават впечатлението , че навън е не началото на зимата , а 
средата на лятото. Минзухарът- едновременно мразовец и есенна 
кралица, приковава ненаситно погледа.  По склоновете багрите в 
жълто, зелено, кафяво, червено се преливат  вълшебно,  тишината 
в гората се нарушава от птичата песен и прошумоляването на 
щурец или друга дребна животинка. Погледът в далечината може 
да стигне до всички околни селища. Покълналите ниви в зелено, 
угарите в черно, поляните в жълто…  Рисува природата –худож-
ник, а любителите на изкуството имат щастието да наблюдават 
и да се радват.

Ìàðàøêà ìíîãîöâåòíà åñåí

Групата за автентичен фолклор към НЧ”Хр.Бо-
тев”1922 Поляна през 2013г. има регистрирани ре-
дица участия в различни прояви и не малко награди. 
Успешно е представянето на Регионалния фолклорен 
фестивал „Текето” с.Александрия, област Добрич и 
в Международния фолклорен фестивал Раднево. В 
Александрия на групата бе присъдена втора награда 
за обичай, а в Раднево – две награди: първо място 
за обичая „Повранки”, второ място – за песни и 
първо място за индивидуално изпълнение на Ралица 
Георгиева. Самодейците от Поляна се представиха и 
на събора „Воденски извори” с.Воден, община Боля-
рово където  им бе присъдено второ място за обичая 
„Булчински открив”. На Международния фолклорен 
фестивал „Атлиманска огърлица” гр.Китен получихме 

Çà óñïåõèòå íà Ïîëÿíà 
специалната награда за същия обичай. На Националния Еньов-
ски събор с.Пряпорец, обл.Ст.Загора ни бе присъдена първа 
награда за обичая и първо място за „уникалност на българско 
традиционно ястие – Великденски куклички”. Първа награда 
за индивидуално изпълнение получи Ралица Георгиева. На 
Националния фолклорен събор „Златна есен в Симеоновград” 
фолклорната група бе удостоена с първото място за обичая и 
второ място за песни. Поощрителна награда за индивидуално 
изпълнение отново получи Ралица Георгиева.

Донка ЗЛАТЕВА, председател 
на НЧ”Хр.Ботев-1922” Поляна


