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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")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Уважаеми съграждани,
Госпожи и господа,

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ 
ХРИСТОВО!

Всяка година стремежа ни е да 
посрещнем Великден със светли 
мисли, добри желания , радост и 
очаквания за щастие. Как бихме 
могли да постигнем всичко това? 
Освен с вяра, която да ни окриля, 
ще са ни нужни сили , енергия, 

×ÅÑÒÈÒÎ ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ ×ÅÑÒÈÒÎ ÂÚÇÊÐÅÑÅÍÈÅ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ!ÕÐÈÑÒÎÂÎ!

желание за труд, воля, упоритост и стремеж към добри дела. 
И най-вече - надежда и любов! Мъдрите хора са го казали 
много преди нас. Ние сме последователите и тези, които ще 
предадат напред тези истини. За да е по-лесен живота, за да 
е пълен със съдържание, за да се чувстваме полезни.
Днес светът предлага много ценности, но и много изкуше-

ния. Материалният блясък е завладял умовете на мнозина, но 
ако някой твърди, че духовната съкровищница е изчерпана или 
затрита, със сигурност се лъже. Светлите умове край нас го 
доказват,  мъдрите възрастни хора го разказват. И изворите 
за духовно обогатяване не пресъхват. Празници като Великден 
са добрия повод да се огледаме, да потърсим опорите, които 
ще ни направят по-силни, за да преодолеем изпитанието на 
времето.
Пожелавам на всички много здраве, оптимизъм, настрое-

ние, вяра и любов. Пожелавам ведрост, искреност, доброта. 
Пожелавам чисти мисли и добри дела.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
МИТКО АНДОНОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Äîáðîâîë÷åñòâîòî 
èíâåñòèöèÿ â áúäåùåòî

ñòð. 3

ñòð. 4

Ñòðàëäæà ñúñ ñâîé 
ïðåäñòàâèòåë â ÍÑ
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Ïðè êìåòà íà îáùèíà Ñòðàëäæà Ìèòêî Àíäîíîâ

Âúðáîâè êëîíêè è ëàçàðñêè 
ïåñíè çà çäðàâå

 „Покачила се й, Драгана на софер 
вода да пие…”, танцуваха и пяха  мал-
ките красиви лазарки от ЦДГ”Здравец” 
при кмета на общината  Митко Ан-

донов. Заедно с тях в кабинета пър-
гаво влезе самата пролет и детската 
невинност. Облечени в най- хубавите 
народни носии, придружавани с мело-

диите на гъдулка в изпълнение на Женя 
Петрова,  лазарките  изпяха тради-
ционните народни песни за пролетния 
момински празник, метнаха на рамото 
на г-н Андонов кърпичка с пожелание 
за здраве. Усмихнаха се щастливи ко-
гато получиха дар за танците. Красиво 
допълнение към празника беше изне-
надата с поднасяне на върбови венчета 
за здраве на  кмета Митко  Андонов и 
Мария Толева , зам.кмет, с пожелания 
за успешна работа в общината през 
цялата година. Гостите пожелаха по 
традиция да завъртят хорце и поканиха  
на него да се хванат  и домакините.

Почерпени с бонбони, насърчени да 
обичат и пазят народните стралджан-
ски традиции, децата преминаха през 
центъра на града внасяйки красота и 
очарование в иначе облачния април-
ски ден.

Áåçâúçìåçäíî ïðåõâúðëÿíå íà ñîáñòâåíîñò

Áèáëèîòåêàòà – îáùèíñêè èìîò
По повод искане на кмета на общината Митко Андонов за безвъзмездно 

прехвърляне правото на собственост върху имот „градска библиотека”,  до 
момента съществувала като частна държавна собственост,  областния упра-
вител на област Ямбол изрази положително становище. Налице е и решение 
на ОбС-Стралджа, с което се дава съгласие общината да придобие този имот. 
Г-н Андонов е направил финансова обосновка на своето предложение с обяс-
нението , че общината ще използва визирания обект за библиотечна дейност 
като поддръжката на имота ще се осъществява със средства от общинския 
бюджет и няма да се търси финансиране от държавния бюджет. Всички тези 
процедури се предшестват от решение на МС за безвъзмездно прехвърляне 
правото на собственост върху имот – частна държавна собственост на об-
щина Стралджа. Със заповед на областния управител  визираната сграда 
е предоставена за безвъзмездно управление на общината, която по-късно 
е преустроена в градска библиотека. До момента сградата се поддържа и 
ремонтира единствено с общински средства. Общината не разполага с други 
недвижими имоти, които да са подходящи за организиране на библиотечна 
дейност за удовлетворяване потребностите на гражданите.

Това , което предстои е областния управител да сключи договор с кмета на 
общината за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота, 
да се организира предаването и приемането му в едномесечен срок с протокол, 
както и обектът да се отпише от актовите книги за държавна собственост.

Òàíö íà öâåòÿòà  â ÑÎÓ”Ï.ßâîðîâ”
Началото на Яворовите дни в СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа поставиха 

учениците от VIIIа клас с тържество под надслов "Вратите широко отвори и 
празниците посрещни". Пролетните празници Лазаровден, Цветница и Великден 
са най-поетичните и красиви момински празници, посветени на цветята, любо-
вта и плодородието. Те са израз на обновяването на природата и възкръсването 
на живота. Учениците разказаха за обредните ритуали свързани с празниците, 
пресъздадоха момент от моминския празник лазаруване. На мероприятието при-
състваха учениците от IV клас, ръководството на училището, родители, учители. 
На края учениците от ПИГ -IVб клас поздравиха всички с танц на цветята.

Тази година народния събор "Мараш пее" ще се про-
веде на 10 и 11 май в Стралджа. Съгласно Статута орга-
низаторите - община и читалище "Просвета-1892" имат 
за цел съхраняване българското народно творчество в 
неговото многообразие, богатство и колорит, стимулиране 
интереса и любовта към българските национални и мест-
ни фолклорни традиции, осъществяване приемственост 
между поколенията. Официалното откриване на събора 
е насрочено за 10 май, събота - 20,00 ч. на сцената на 
площад "Демокрация" в Стралджа. Преди това от 18,30 
ч. ще се изявяват фолклорните състави на читалищата 
от общината. За доброто настроение на Стралджанци в 
празничната вечер свой концерт ще представи ансамбъл 
"Българе". На 11 май, неделя, конкурсната програма ще 
започне от 10 ч. Очаква се участието на любителски и 
професионални танцови колективи, които ще бъдат раз-
пределени в три възрастови групи - до 14 г. , между 14 и 
25 г. и над 25 г. Заявките за участие в събора се приемат 
до 5 май на адрес: гр.Стралджа 8680, бул."Хемус" 12 

От началото на април областният 
управител Николай Пенев определи 
конкретните отговорности на инсти-
туциите във връзка с обезопасяването 
на водните площи в област Ямбол през 
предстоящия летен сезон. Заповедта 
е издадена на основание чл.41, ал.1 и 
ал.3 от Закона за одите и Наредбата за 
водноспасителната дейност и обезопа-
сяването на водните площи .

Всички областни, общински и 
държавни структури, частни фирми 
и кооперации, имащи отношение към 
въпроса, следва стриктно да спазват 
изискванията на Наредбата.

Най-късно до 15 май кметовете на 
общини в областта трябва да определят 
разрешените и забранени за къпане 

водни площи, въз основа на 
заключенията на Регионалната 
здравна инспекция, Районните 
полицейски управления и Бъл-
гарски червен кръст. В същия 
срок разрешените за къпане 
обекти трябва да бъдат обследва-
ни от експерти към общините, за 
да се констатира готовността им 
за работа, а забранените трябва 
да бъдат обезопасени, съгласно 
изискванията на наредбата.

Назначена е и  междуведомствена 
комисия, която да извърши контрол 
на потенциално опасните язовири на 
територията на област Ямбол. Съглас-
но заповедта, пролетните проверки на 
водните обекти трябва да приключат 
до 30 април. 

За всеки обект ще бъде изготвен 
протокол с предписания за ограни-
чаване на рисковите фактори, като 
изпълнението им е задължително за 
проверяваните. Комисията ще извърши 
контрол и на предписанията, дадени 
през 2013 г.

Обобщеният доклад за извършените 
проверки трябва да бъде изготвен в 
срок до 10 юни.

Със заповед на областния управител 
Николай Пенев, периодът от 1 април 
до 30 октомври 2014 г. е определен за 
пожароопасен сезон в горските тери-
тории на област Ямбол. Заповедта е 
издадена на основание чл.32 от Закона 
за администрацията и чл.137, ал.1 от 
Закона за горите.

В нея са разписани подробно пре-
вантивните дейности и мероприятия, 

които трябва да 
бъдат изпълнени 
от ангажирани-
те институции, 
за да се намали 
риска от инци-
денти и да се 
осигури пожар-
на безопасност.

В определе-
ния  период  е 
забранено пале-
нето на открит 
огън и извърш-

ването на огневи работи на разстояние 
по-малко от 100 м от границите на 
горските територии, а изхвърлянето 
на горими отпадъци трябва да става 
само на определените за целта места.

Директорите на Държавни горски 
стопанства, кметовете, собствениците 
и ползвателите на горски територии, 
както и ръководителите на обекти, 

Â ïîäãîòîâêà íà „Ìàðàø ïåå”

отдел "ОКЗСД". Всички танцови колективи получават Грамота 
за участие. Журито на събора, състоящо се от специалисти- 
хореографи, музиковеди, етнолози, ще присъди награди по въз-
растови групи - наградата на кмета на общината, специалната 
награда, първа, втора и трета награда. Общият награден фонд 
е в размер на 2000 лв. Телефони за допълнителна информация: 
04761/64-67 или 64-68.

Ñåçîíúò íà ïîæàðèòå å îòêðèò
разположени в тях, трябва да проверят 
състоянието на наличните противопо-
жарни хидранти, водоеми и противо-
пожарни депа, като предприемат мерки 
за тяхната изправност.

Ръководителите на земеделски 
кооперации, арендатори и ползватели 
на селскостопански земи в близост до 
горски територии също имат задълже-
нието да поддържат в готовност пожа-
рогасителните устройства и в случай 
на пожар, да се включат в гасенето.

Физическите лица, преминаващи 
или пребиваващи в горските територии 
следва да спазват правилата за пожар-
на безопасност, а ръководителите на 
ловни и риболовни сдружения трябва 
да инструктират членовете си за пра-
вилата за пожарна безопасност преди 
всяко навлизане в гората.

Кметовете на общини и кметства 
трябва да засилят контрола в земе-
делските територии за спазване на 
изискванията на чл.6, ал.2 от Закона 
за опазване на земеделските земи и да 
организират по места денонощна теле-
фонна връзка с органите на пожарна 
безопасност и защита на населението.

Контрол по изпълнението на пред-
видените мерки и мероприятия имат 
органите на ОУ „ПБЗН” и територи-
алните структури на Изпълнителна 
агенция по горите.

Çàáðàíèõà êúïàíåòî
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ÎÔÐÎÓÄ  - ÑÚÑÒÅÇÀÍÈÅ 
ÇÀ ÑÈËÍÈ ÌÚÆÅ
Äåñèñëàâ Äîáðåâ-Âúðáàí Âúëåâ – åêèïúò îò 
Ñòðàëäæà, êîéòî íè íàêàðà äà ñå ãîðäååì

В местността „Рамануша”, Сливен през уйкенда се проведе по-
редното  Офроуд състезание, което привлече множество  почитатели 
на силните усещания от близо и далеч. За радост на стралджанци 
екипът на Десислав Добрев и Върбан Вълев , който участва за втора 
година в надпреварата, даде максимума от себе си и в първия ден  
при изключително тежко трасе и технически проблеми , постигна 
отличен резултат – 6-то място! Втория ден започна със скрита по-
вреда за автомобила, което донякъде препъна ентусиазма на мом-
четата, извади ги принудително от трасето и попречи да задържат 
добрата позиция. Крайният резултат – 9 място, при много силна 
конкуренция, все пак означава твърде много. Екипът на Стралджа 
доказа, че има потенциал, желание и възможности за следващи 
участия в престижното състезание и очаквани победи. Подкрепяни 
от не малко свои привърженици Деси и Върбан преживяха безброй 
мигове спиращи дъха , които се помнят цял живот ,а школата, която 
дава Офроуд, наистина е впечатляваща.

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Íîâ ïðîåêò íà Ñäðóæåíèå „Ïàðàáîëà”

Äîáðîâîë÷åñòâîòî 
èíâåñòèöèÿ â áúäåùåòî
Обучение на 30 нови добро-

волци, залесяване в Стралджа 
и Лозенец с 50 млади фидан-
ки, привличане и включване в 
реални дейности  на  новопри-
етите доброволци – това са част 
от планираните резултати на 
втория поред проект на мла-
дежкото Сдружение „Парабо-
ла” чийто председател е Иван 
Атанасов Жечeв от Стралджа. 
Освен това  реализацията на 
проекта предвижда провежда-
не на Мултиплицираща рабо-

тилница за доброволчество и 
популяризиране сред 10 мла-
дежки НПО и сред 10 предста-
вители  на местните власти от 
цяла България , разработване и 
популяризиране на  програма 
за обучение и управление на 
доброволци.
Проектът „Доброволчеството 

инвестиция в бъдещето” се фи-
нансира по Националната про-
грама за младежта 2011-2015г.  
администрирана от НЦЕМПИ. 
Той е   на обща стойност 7 190 

лв. Ще се изпълнява в рамките 
на 7 месеца на територията на 
община Стралджа. Като общи-
на която има своите конкретни 
успехи в доброволчеството 
една от целите на новия про-
ект  е да се увеличи още броят 
на младите доброволци, да се 
популяризира доброволческия 
труд и ефективната практика на 
Сдружение „Парабола”, да се 
подобрят практиките на полага-
не и управление на доброволния 
труд в община Стралджа.

Êîé å Èâàí Àòàíàñîâ 
Æå÷åâ?
Роден на 29.07.1988г. в Ямбол. Завършил средното си образование 

в СОУ ”П. Яворов” Стралджа след което продължава да учи в ТУ 
– Сливен. Дипломира се успешно по специалността „Стопанско уп-
равление”. Посвещава се на семеен бизнес в родния град. Ерген. През 
2013 г. след сформиране на НПО Сдружение „Парабола” е избран 
за председател на организацията. Същата година Сдружението  
успешно подготви и реализира своя първи проект „Младежка 
инициатива за европейско гражданство”.

Äîáðîâîë÷åñòâîòî å ïîëåçíî, íîñè  è ðàäîñò 
- Г-н Жечев, какво Ви дава 

работата в младежкото 
Сдружение „Парабола”?

- Не съм си и представял, че 
ще бъде толкова интересно и в 
същото време полезно. Самото 
сформиране на Сдружението и 
първите стъпки в подготовката 
и реализирането на проекта 
даде основание да разберем, 
че един човек е силен, но един 
екип е още по-силен. Обедине-
ни в своите идеи ние  успяхме 
да изпълним всички планира-
ни дейности. Този първи про-
ект стана повод в Стралджа да 
организираме кръгла маса на 
тема „ Младежко европейско 
гражданство” в която взеха 
участие млади хора, предста-
вители на НПО от цяла Бълга-
рия. Освен същинската работа 
по проекта много важни са и 
контактите , които осъществи-
хме. Считам за полезно и това, 
че този проект стана повод да 
представим пред една доста 
широка младежка аудитория  
нашия град и нашата община, 
за което благодаря на кмета 
Митко Андонов и неговия 
екип. Те не само бяха наши 
гости, помогнаха връстниците 
ни да разберат, че в нашата 
община има какво да се види, 
има какво да се научи , има 
млади  и способни хора , с 
които да се контактува.

- Много бързо стана ясно, 
че Сдружението печели и 
вече работи по втория си 
проект, отново по  Нацио-
налната програма за мла-

дежта.
- Да, така е. „Добровол-

чеството инвестиция в бъ-
дещето” е един интересен 
проект. Хубаво е , че ще можем 
още този месец да реализира-
ме  един активен еко ден за по-
чистване на Стралджа заедно 
със залесяване на определени 
райони. Заложили сме и други 
полезни дейности, които ще 
пропагандираме с цел привли-
чане на повече доброволци.

- Нека разсъждаваме пра-
гматично. Какво ще даде 
доброволчеството на  пос-
ветилите се?

- Доброволчеството  ни кара 
да се чувстваме по-добре. Това 
е безспорно! Доброволчество-
то е уникална /безплатна!: 
възможност за придобиване на 
опит и развиване на знания и 
умения. То предлага създаване 
на множество нови контакти. 
Работейки за общността ние 
работим за себе си! Добро-
волчеството изгражда, то дава 
признателност от страна на 
общността.

- Бихне ли обяснили какво 
е необходимо, за да стане 
един млад човек доброволец?

- Най-важното е първо да 
прецени себе си – уменията, 
желаните резултати, личните 
си и професионални цели. 
След това да даде оценка на 
възможностите си. На база 
специфичните си таланти и 
интереси да идентифицира 
възможните организации, да 
се свърже с тях, да разговаря, 

за да се включи в селекцията. 
Да приеме мястото си в иници-
ативи, конкурси, назначения, 
да изпълнява доброволческите 
си задължения и да отговори 
на изискванията на своята 
позиция.

- Явно доброволчество-
то се подпомага и насърчава 
от не малко национални и 
международни организации. 
Кои са организациите  рабо-
тещи с младежи доброволци 
от нашата община?

- На първо място това 
е БМЧК -Стралджа, както и 
двете други младежки НПО 
„Общински младежки съвет” 
и Сдружение Младежка орга-
низация „Младежта”. Не е без 
значение сътрудничеството с 
училищните настоятелства, 
читалищата в общината. Без 
излишна скромност поставям  
на достойно място и Сдру-
жение „Парабола” което има 
сериозни цели в приложение 
и пропагандиране на тази дей-
ност. 

Ùî å äîáðîâîëåö è 
äîáðîâîë÷åñòâî?

- безвъзмездна помощ за 
конкретни каузи

- взаимопомощ
- думата доброволчество 

идва от добра воля
- доброволец е физическо 

лице, което полага доброволен 
труд

- доброволец е човек, който 
доброволно, по собствена воля 
и желание се нагърбва да свър-
ши някаква работа

ÄÎÁÐÎÂÎË×ÅÑÒÂÎÒÎ Å 
ÇÀ ÂÑÅÊÈ!

 „ В нашето прагматично 
общество хората очакват ди-
ректна материална полза от 
всичко, което вършат. Добро-
волчеството, обаче, е повече от 
кеш. То е инвестиция в знания 
и умения, които биха ти помог-
нали в някакъв бъдещ момент.”  

Александър 
КУМАНОВ  
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От 9 до 25 април  в най-го-
лямото стралджанско училище 
СОУ ”П. Яворов” ще се проведат 
традиционните  празници посве-
тени на патрона. В програмата са 

включени разнообразни прояви, 
голяма част от които са по идея на 
самите ученици. За Яворов и не-
говото творчество  ще разговарят  
„ В часа на синята мъгла” учени-

ците от третите класове. Пролетна 
седянка  събира второкласниците. 
„Аз обичам България” със стихове 
и песни ще представят най-мал-
ките , децата от първите класове.  

Ïðàçíèöè ñ ïîñâåùåíèå 
íà ßâîðîâ
Под същото мото ще проведат 
състезание учениците от V-ХІ 
клас. Не по-малко интересно ще 
бъде тържеството  на VІІІ клас  
под мотото „Вратите широко 
отвори и празниците посрещни”. 
Интересни са хрумванията, които 
обединяват децата от третите кла-
сове при подготовката и реализа-
цията на тържество с посвещение 
на пролетните празници и обичаи. 
Тези, които обичат руския език, 
подготвят традиционната среща 
„На чаша руски чай и българска 

баница”. Предвидено е провежда-
нето и на обичаното състезание 
„Бързи, смели, сръчни”. Участни-
ци в него ще бъдат учениците от 
ПИГ V-VІІІ клас. Задължително 
в рамките на Яворовите празни-
ци училището провежда и Ден 
на ученическо самоуправление. 
Талантите на училището ще се 
проявят най-вече в заключителния 
концерт посветен на патрона П.Кр.
Яворов, който ще се представи в 
салона на читалището срещу вход 
от 2,00 лв.

В ХОДА НА ФУТБОЛНОТО ПЪРВЕНСТВО

4:0 за ОФК”Стралджа”! 4:0 за нашите! Не мога да повярвам! Повта-
рям си го, за да се уверя, че е истина. И за пръв път изпитвам чувство 
на радост, че моите размисли от предишния брой…  остаряха преди да 
излязат във вестника! Хубавото е и друго. Нито един от футболистите 
, от  феновете не се разсърди за споделеното. Значи всички мислим 
еднакво. С добри чувства за отбора и развитието му. Всички му мислим 
доброто и искаме, /ах ,колко много искаме!/ момчетата да ни радват, 
ако не с победи срещу видимо силни отбори, поне с равни мачове.

Когато тръгвахме на  срещата с отбора на Сливен, бяхме попретръп-
нали и  като че ли готови да понесем унижението от още една загуба. 
Да, ама не! Този път по-силния отбор бяхме ние! И по-инициативни, 
по-комбинативни, по-напористи. И четирите попадения във вратата 
на войводите  смазаха самочувствието им. Че ние бихме отбора на 
зам.председателя на Футболния съюз! На първа среща! Ха, ха, ха! 
Значи можем да бъдем добри! Значи може да побеждаваме! Нищо , че 
песимистите  припомнят: това е първата победа на ОФК”Стралджа” 
в първенството на „В” републиканска аматьорска група. Да, но кате-
горична!  И след един равен мач 2:2 срещу Несебър! И в средата на 
първенството, когато ни очакват още срещи, още надежди! 

Не закъсняха! Вярата и желанието за победа ни дадоха криле. 
Да, паднахме от „Евроколежа”, но пък докачахме  РАВЕНСТВО/!/ 
при срещата с водача в групата, ФК”Созопол”! Ако и това не е знак 
за нещо много важно и приятно, което се случва, здраве му кажи! 
Браво, момчета! 

Доказахме, че можем! Сега остава да овладеем емоцията, да не 
даваме връх на гордостта, да не вирим излишно носовете си и да се 
борим докрай. Няма да бъдем последни в таблицата! Ще се катерим 
нагоре с всички сили. Ние, вярната публика, ще помагаме. Знайте, 
момчета! С вашите 11 сърца на терена тупат и всички онези, които 
са на пейките, готови да ревнат като лъвове: „Победа!”

Р.Р. !” Красива игра е футбола, когато се играе от мъже, които 
я обичат! И от мен, лаика, явно ще стане запалянко. Щом се 
радвам на победата на момчетата , щом очаквам с нетърпение 
следващата среща , щом  научих и 4-годишния ми  внук да носи 
шалче на ОФК”Стралджа”, да посещава с радост стадиона и да 
вика за победата на Стралджа.

Младежкото обединение на БСП 
– Стралджа има свой представител в 
Националния съвет на обединението. 
Янко Добрев получи  190 от общо  
552 делегати от цялата страна. Така 
той се нареди на 25 място от общо  
91 членове на националното младежко 
ръководство. Само фаталните 13 гласа 
не достигнаха на Цветелина Тончева, 
координатор на МО на БСП Ямбол, 
също да влезе в ръководството. В 
работата на конференцията от Страл-
джа взеха участие петима делегати 
– Цветелина Тончева, Янко Добрев, 
Жечко Вълчев, Стамена Христова, 
Койчо Тончев.

Ямболска област има двама члено-
ве в НС на МО – Красимир Йорданов 
от Ямбол  и Янко Добрев от Стралджа. 
Ямболският представител членува за 
втори път, той е делегиран член на НС, 
а  с оказване доверие на Янко Добрев 
областта за първи път има втори член, 
който влиза след  избор на конферен-
цията, а не по право.

Второто отчетно – изборно съ-
брание на МО на БСП се проведе на 
29-30 март в София. С избора на Янко 
Добрев Стралджа получи признание 
за активната си младежка дейност 
и инициативи с очакване за още по-
сериозно присъствие в обществения 
живот както на общината така и на 

областта. 
Гост на форума беше Сергей Ста-

нишев, председател на НС на БСП 
и лидер на ПЕС, който в поздрав-
лението си към младите социалисти 
каза:”Европейската идея винаги е била 
основана на надеждата за по-добър 
живот и на вярата, че всеки човек 
има права, които са защитени, право 
на образование, независимо дали си 
от богато или бедно семейство, право 
на старт в живота чрез намиране на 
работа, да си младо семейство и да 
получиш подкрепа. В годините на 
криза, в резултат на дясната политика, 
която беше наложена, всички тези 
права и оттам надеждата в ЕС беше 
разклатена. Каква вяра може да има, 
ако в 50% от европейските страни 
няма работа за младите?”

В допълнение Сергей Станишев  
каза още:„Тази кампания се превърна 
в реалност благодарение на всички 
35 партии и организации, които са 
социалисти. Има решение 6 млрд. евро 
тази и следващата година да бъдат 
насочени за младежка заетост. По 100 
млн. се падат за пет региона. Това е 
сериозен ресурс, който трябва да бъде 
използван ефективно. Много младежи 
получиха възможност и тя тепърва ще 
се разгръща, за да може много млади 
хора да видят перспектива за себе 

си”. „Ще разчитаме на младежкото 
обединение и в тази кампания за евро-
пейски избори“, допълни  Станишев. 
„Следващите два месеца искам да 
бъдете по улиците, да стигнете до 
максимален брой хора и да ги убеди-
те да подкрепят нашата листа. Тези 
избори са важни за България, дали 
България ще бъде равноправен член на 
ЕС и с позиции, които да ги защити. 
Ако българите искат страната да има 
повече авторитет и възможности в ЕС, 
интересът е социалистите да спечелят. 
Те са доказали и като семейство, че 
разбират каузите на България, че ги 
защитават последователно и това е 
необходимо на всеки един българин”, 
обърна се той към младежите.

    След завръщането си от форума 
стралджанските представители на 
Младежкото обединение обмислят по-
редната си инициатива, която ще бъде 
посветена на предстоящите избори за 
Европейски парламент.

МО на БСП е учредено през 2009 
г. При учредяването му участват  213 
клуба от цялата страна. Обединението 
е израз на необходимостта от обедине-
ни  действия на младите социалисти с 
цел отстояване и разпространение на 
социалистическите идеи в България, 
основаващо се на специфичните ин-
тереси на младите. 

Ñëåä êîíôåðåíöèÿòà íà ÌÎ íà ÁÑÏ â Ñîôèÿ

Ñòðàëäæà ñúñ ñâîé ïðåäñòàâèòåë â ÍÑ

Çëàòåí ìåäàë 
çà ïåñíîïîéêèòå 
íà Çèìíèöà
Самодейките от фолклорната група 

„Зорница” при читалище „Възражда-
не” Зимница спечелиха златен медал, 
грамота и парична награда от участие-
то си в тазгодишния конкурс „С песни-
те на Кичка Савова”.  Той се проведе 
в с.Сладун, община Свиленград  при 
една сериозна конкуренция от цялата 
страна. Зимничанските песнопойки 
се представиха с две песни на Кичка 
Савова – „Раде, Раде, бяло Раде” и 
„Чула съм, либе” като добавиха и 
старата народна зимничанска песен 
„Рано рани Ганка”.  Журито, член на 
което беше познатата и обичана из-
пълнителка  Дарина Славчева, призьор 
от Конкурса-надпяване „С песните на 
Вълкана”, даде висока оценка на пев-
ческото майсторство на самодейките 
от Зимница, което е доказателство за  
отношение към фолклора, съхранение 
на автентичното народно богатство и 
огромно желание за разпространение.

Златният медалист в 
Националното състеза-
ние "Знам и мога" е чет-
въртокласничката Петя 
Тодорова от гр. Бургас. 
Гордеем с Петя! Моми-
чето е със стралджански 
корен. Да благодарим 
на родителите й Мари-
яна Петрова Йовчева от 
гр. Стралджа и Георги 
Атанасов Тодоров от с. 
Лозенец, които винаги я 
подкрепят.

Успехи, Петя! 

Óñïåõ íà íàøå ìîìè÷å

Íåçàáðàâèìî ïðåæèâÿâàíå

„Â ÷àñà íà ñèíÿòà ìúãëà”
Учениците от IIIа и III б клас при СОУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа предста-

виха пред своите съученици, приятели и учители своята проява посветена на 
патрона на училището Пейо Яворов - "В часа на синята мъгла". Третокласниците 
рецитираха стихотворенията "Пролет", "Две хубави очи", "Благовещение", "Ро-
дина". Запознаха се с детските години на поета, показаха своите литературни 
умения. Звучаха песни по стихове на големия български поет. Всичко това 
допринесе за едно незабравимо преживяване, защото всяко стихотворение на 
Яворов ни докосва, всяка негова творба се запечатва в съзнанието ни. Той е от 
онези българи, които всеки техен наследник е горд да го цитира.
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ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß ÍÀ ÂÑÒÚÏÈÒÅËÅÍ ÄÎÊËÀÄ
Изпълнението на проект 

„Въвеждане механизми за на-
блюдение, контрол и послед-
ваща оценка при изпълнение 
на политиките на общината” 
по ОП”Административен ка-
пацитет”, съфинансирана от 
ЕС чрез ЕСФ,  ще допринесе 
за актуализиране на страте-
гически документи, които 
действат през настоящия про-
грамен период, като се отчетат 
новите реалности и актуални 
интереси на местната общ-
ност. Целта на проекта е раз-
работката на новия Общински 
план за развитие, съобразно 
националните, регионални и 
местни приоритети, в съответ-
ствие със законодателството 
на РБългария. ОПР 2014-
2020г. ще бъде съобразен с 
Националната програма за 
развитие на България 2020, 
Регионалния план за разви-
тие на Югоизточния район, 
Областната стратегия и Об-
ластния план за развитие на 

област Ямбол и заложените 
в тях стратегически цели, 
приоритети и мерки при съ-
образяване с потребностите 
на местното население. За 
всичко това напомни Ата-
наска Христова, секретар и 
ръководител на проекта,  при 
откриване на първата среща 
на представители на възло-
жителя и изпълнители по 
проекта, която слага началото 
по изпълнение договора по 
дейности 2,3,4 и 5.  
Архитект Белин  Моллов, 

ръководител на екипа, напра-
ви презентация,  която беше 
предшествана от представяне 
на привлечените специали-
сти, между които  урбанис-
ти, архитекти, специалисти 
по административно право. 
Последва запознаване с встъ-
пителния доклад чието съдър-
жание  включва предпостав-
ките за разработката на ОПР, 
извършените подготвителни 
дейности, , организация на 
взаимодействието „ръководен 

екип- общинска администра-
ция”. Според арх. Моллов 
целта на описания процес 
е да се гарантират успешни 
проекти на общината с устой-
чив ефект. Той допълни , че 
стратегическата част на плана 
ще съдържа приоритетните 
области за развитие в общи-
ната, ще се формират мерките, 
ще се очертаят конкретните  
проектните предложения за 
периода. Финансовата част е 
тази, в която  ще се определи 
стойността на проектите и 
източниците за финансиране. 
Ще бъдат определени индика-
тори и разработена система на 
оценка, както  и най-важната 
част – Програма за реализа-
цията на ОПР.
Лекторът, който даде ви-

сока оценка на първия План 
за  развитие на общината за 
периода 2007-2013 г., изрази 
увереността си, че екипът с 
помощта на работните групи 
от общински специалисти, 

съветници и представители на 
гражданската общност, отно-
во ще се справи с отговорната 
задача по подготовка на новия 
План за развитие на общината 
за периода 2014-2020г., който 
ще даде ясна ориентация как-
во и как ще гради общината 
за новия планов период.

Кой е арх.Пелин Моллов? 
арх. Белин Теохаров Мол-

лов има повече от 40 го-
дишен опит в областта на 
устройственото планиране 
и градското развитие. Ръ-

ководител е на експертните 
екипи разработили интегри-
раните планове за градско 
възстановяване и развитие 
(2014-2020 г.) на градовете 
Пловдив и Добрич. Рабо-
тил е 20 години в КНИПИ 
“Софпроект” – Дирекция 
„Генерален план на София“, 
където е ръководил интер-
дисциплинарни екипи за 
концептуални и конкретни 
градоустройствени разра-
ботки. Участвал е в работата 
по устройствени планове 
на градове в Алжир, Ви-
етнам, Либия и Мозамбик. 
Ръководил е колективи за 
изработване на нормативна 
база в областта на устрой-
ството на територията и 
програми за регионално и 
пространствено развитие, 
управление на местно и ре-
гионално ниво, европейска 
интеграция и прилагане на 
Кохезионната политика на 
ЕС. Участвал е в експерт-

ната група на Съвета на 
Европа за разработването на 
„Хартата на градовете“. Бил 
е методически ръководител 
на редица общински плано-
ве за развитие и областни 
стратегии. Има международ-
на квалификация по терито-
риално и селищно устрой-
ство, регионално развитие 
и управление, стратегиче-
ско планиране, урбанизъм, 
устойчиво градско развитие 
и планиране.
Арх. Моллов е бил дирек-

тор на КНИПИ “Софпро-
ект” – Генплан, съветник 
в Столичния общински съ-
вет, бивш зам. министър 
на МРРБ, съпредседател 
на преговорната позиция 
„Регионална политика“ по 
договора за присъединяване 
на България към ЕС, съвет-
ник на Министъра на РРБ, 
хоноруван преподавател по 
специалността урбанизъм в 
УАСГ, модератор на Общест-
вени форуми.

Îò÷åòíî ñúáðàíèå  íà 
ÁÀÑ-Ñòðàëäæà

 ÆÈÂ Å ÀÍÒÈÔÀØÈÑÒÊÈß ÄÓÕ
През изминалите 21 години  антифашистите от Стралджа обедине-

ни в своя  съюз запазват обществената територия и с организираните 
прояви  съдействат за предпазване на обществената среда  от поквара 
и стремеж към вредни и опасни авантюри.  Според председателя на 
Български антифашистки съюз в Стралджа  Георги Александров,  
добра възпитателна роля в този период изиграха  издадената от Геор-
ги Кабаков книга за живота и делото на един доказал се антифашист  

и идеалист 
в Стралджа 
Пеньо Ка-
баков, чест-
ване  90-я 
рожден ден 
на Тяна То-
лева, дъл-
гогодишен 
к м е т  н а 
общината,  
юбилейни-
те  търже-
ства с пос-
в е щ е н и е 
на  такива 
пра зници 
като 9 май, 

9 септември, Деня на авиацията, отбелязване  80-годишнината на 
стралджанския летец Манчо Калев и др. „Антифашизмът означава  
антипроизвол, антибеззаконие, антикорупция, антиомраза, анти-
позорно и безнравствено поведение на всеки гражданин в демо-
кратичното ни общество”, категоричен е Георги Александров. „А 
датата 11 април е най-добрия начин да се напомни на обществото 
за жертвите на Бухенвалд, за господството на човека-звяр Адолф 
Хитлер, за милионите избити, осакатени, лишени от имущество и 
дом”.

И  днес  има 
предпоставки 
за  завръщане 
на фашизма, и 
днес има хора , 
които ратуват да 
върнат времето 
назад, и днес по 
света се случват 
злини, на кои-
то трябва да се 
даде отпор. За-
това трябва  да 
се повтаря при-
зива на Юлиус 
Фучик: „Хора, 
бдете!” Прино-
сът на съвремен-
ниците за огра-
ничаване поява-
та на фашизма е  
съществуването 
на Българския 
антифашистки 
съюз, поддър-
жане признателност и уважение към загиналите в борбата за мир, , 
съхраняване на героичното историческо минало. И Стралджа дава 
добър пример в това отношение. С помощта на кмета на общината 
Митко Андонов антифашистите всяка година имат възможност 
да посещават лобните места на местните герои, да организират 
съвместни прояви с близки и съседни общински организации, да 
поддържат паметници, да се изграждат нови.

Организацията преизбра своето ръководство и председателя 
Георги Александров, който получи висока оценка за организатор-
ската дейност. „Г.Александров е един достоен човек, който умее 
да организира възрастните и да убеждава младите. Той умее да 
възпроизвежда отминалите събития, да ги обяснява и да стимули-
ра  за активна обществена антифашистка дейност”, каза Атанаска 
Кабакова, председател на ОбС. Според кмета Митко Андонов 
Г.Александров  има сериозен принос за развитието на организация-
та, за обединяване на хората от различни възрасти, професии в една 
обща кауза.”Вие, уважаеми антифашисти, сте камбанния звън на 
нашата съвест, вие сте тези, които ни напомняте, че трябва да бъдем 
бдителни, че трябва да пазим мира и да не допускаме връщането 
на злината „фашизъм”. Г-н Андонов припомни за предстоящото 
отбелязване на 70 г. от Деветосептемврийската революция и 70 г. 
от 9 май, което налага БАС да включи в своите планове специални 
прояви. „Имате моята подкрепа, имате съдействието ми за изпъл-
нение на вашите идеи!”, подчерта г-н Андонов, който не пропусна 
да поднесе благодарности и поздравления към Мария Толева, зам.
кмет и Георги Александров, председател на БАС, за  интересната 
презентация и доклад  посветени на 11 април.

След приключване на събранието присъстващите поставиха 
венци и цветя пред паметниците на загиналите за свободата на 
България стралджанци.

Проект: „Въвеждане механизми за наблюдение, контрол и последваща оценка 
при изпълнение на политиките на общината”

ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 
òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com
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Кои са ромите, от къде идват, за 
какво мечтаят, в какво вярват, защо 8 
април е техният празник и кого трябва 
да почитат…На тези въпроси  даде 
отговор  Мария Толева, зам.-кмет на 
община Стралджа по време на сре-
щата с ромски лидери. Стана дума за 
циганския химн „Джелем, джелем”, за 
знамето - червено колело  с 16 спици 
върху поле в синьо и зелено, стана 
дума за индийския произход на роми-
те и дългия път, който са извървели 
от Индия до Европа…  Вниманието, с 
което ромските представители  изслу-
шаха  това въведение  в присъствието 
на кмета Митко Андонов подсказа  
удовлетворението   от поднесената 
информация  и безспорно беше добра 

препратка към дневния ред на срещата 
– отчет за дейността на Обществения 
съвет за сътрудничество по етнически 
и интеграционни въпроси.

Известни са  особеностите на 
стралджанския район, в който ромите 
наброяват твърде голям процент. Из-
вестни са проблемите, които съпътст-
ват живота на хората от този етнос, 
както и множеството въпроси, които 
се налага да решава местното общин-
ско ръководство. По тази причина 
Кольо Пехливанов, гл.експерт в отдел 
„ОКСДЗ”, първо обърна внимание на 
координиращата и консултативна роля 
на обществения съвет, целите , които 
преследва  и след това  проследи из-
пълнението им през изтеклата 2013г. 

Èíòåãðàöèÿòà - ïðåäèçâèêàòåëñòâî ïðåä îáùåñòâîòî

16 ñïèöè èëè 
÷àêðàòà äà ñè ðîì
Извеждайки на преден план  въ-

проса за безработицата той подчерта, 
че за периода по различни проекти 
и програми общината е осигурила 
заетост на над 400 трайно безработни. 
Осигурен е достъп до различни меха-
низми на социална защита и активна 
съвместна работа с Дирекция „Соци-
ално подпомагане”. Чрез назначените 
двама здравни медиатори  по различ-
ни начини и поводи са насърчавани 
към трудова реализация  и професио-
нално ориентиране ромските жени и 
младежи. Много сериозно е внима-
нието на общинското ръководство 
към образователната интеграция на 
ромските деца. Предприети са мерки 
за понижаване броя на отпадналите 
ученици, в учебните заведения са 
въведени СИП, изградени са различ-
ни извънкласни форми , реализират 
се множество проекти и програми, 
поддържа се постоянен контакт с от-
дел „Закрила на детето”, организират 
се периодични неформални срещи с 
лидери на ромската общност.

Активно се работи за подобряване 
здравната култура на ромското насе-
ление. В общината се осъществяват 
задължителните планови имунизации, 
профилактични прегледи, разясняват 
се казуси от здравен характер, про-
веждат се здравни беседи и лекции 
за превенция на различни заболява-
ния. Като постижение се посочва, че 

здравния медиатор Мильо Добрев е 
удостоен с Грамота за специален при-
нос за повишаване имунизационния 
обхват сред общността. 

Обособените ромски квартали  все 
още са една от основните пречки за 
цялостната интеграция на ромите в 
обществото, тъй като условията на 
живот в тях водят до задълбочаване 
на изолацията им, до занижаване 
на възможностите за подобряване 
на образователния, социално-ико-
номическия и здравния статус. В 
тази връзка изводът в отчета е , че 
„вниманието трябва да се насочи за 
подобряване на жилищно-битовите 
условия  и изграждане на социална 
инфраструктура в кварталите с ясно 
изразена етническа характеристика, 
да се решават своевременно пробле-
мите на незаконното строителство, да 
се организират граждански инициа-
тиви за подобряване на жизнените 
условия, да се провеждат информа-
ционни кампании”.

 „Интеграцията на ромите не 
е краткосрочна задача. Тя е дъл-
госрочно предизвикателство пред 
обществото, което изисква коорди-
нирано прилагане на последователни, 
целенасочени и ефективни действия, 
мобилизация на отговорните органи 
и институции за недопускане на дис-
криминация и неравнопоставеност, 
бедност и социално изключване 

на ромите”, подчерта на финала 
К.Пехливанов.

В последвалите изказвания ром-
ските лидери потвърдиха  този 
извод. Бяха направени конкретни 
предложения за решаване на местни 
ромски въпроси, не беше подценена 
самокритиката и необходимостта от 
личен пример , обсъдени бяха кон-
кретни идеи. 

 „Диалогът, който провеждаме 
днес е доказателство, че сме напра-
вили една крачка напред в желанието 
си да живеем по-добре и да намираме 
отговор на въпросите, които стоят 
неизменно пред нас”, сподели в 
своето изказване кметът на общината 
Митко Андонов. За пореден път той 
прикани ромските лидери да намерят 
най-верния път за промяна в живота 
на ромите, което означава спазване на 
законността, стремеж и насърчаване 
на децата да посещават училище, 
да се образоват, да придобиват 
професия, трудова дисциплина при 
изпълнение на поети ангажименти. 
Той изрази увереността си, че всичко 
това ще помогне за изчистване името 
на ромите, за ново отношение на 
обществото към представителите на 
етноса, от там и очакванията за об-
ръщане на бизнеса и осигуряване на 
повече работни места в района, което 
на практика означава по-добра фи-
нансова осигуреност на семействата.

8 ÀÏÐÈË - ÏÐÀÇÍÈÊ Â ÎÓ „ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ”, ÑÅËÎ ÇÈÌÍÈÖÀ
Голямо усмихнато слънце грейна на 8- ми април във фоайето на 

втория етаж в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Зимница. Появи 
се и красиво колело на фона на синя и зелена лента. Причината за 
това е, че на тази дата се отбелязва Международният ден на ромите.

От няколко седмици учениците от двете групи по СИП „ Фолклор 
на етносите- ромски фолклор” под ръководството на своите учители- г- 
жа Соня Недева и г- жа Ели Калева усилено се готвят за този празник. 
Едни изрисуваха красивите плакати, други репетираха неуморно из-
пълненията на ромския химн „Джелем, джелем” и други емблематични 
за етноса песни, трети събираха информация за този специален ден.

Интересно бе за  всички да научат, че датата  се отбелязва за 24- ти 
път сред световната общност- утвърдена е през 1992 година от ООН 

и Европейския съюз по предложение на Международната организация „Романо юнион”, че този ден освен празник 
е и ден за отдаване на почит към жертвите от ромския етнос, загубили живота си през Втората световна война в 
нацистките концлагери. Повечето от по- големите ученици вече знаеха защо ромският флаг изглежда така, но за 
по- малките беше изключително интересно да разберат, че колелото е символ на волния чергарски живот на ромите 
в миналото, че синият цвят символизира небето, а зеленият- тревата.

Кулминацията на празника беше, когато всички спонтанно и 
от сърце запяха „Джелем, джелем”( „Пътувал съм, пътувал съм”). 
В очите на децата се четеше вълнение, възторг и гордост, че 
повечето от тях са  наследници на този древен и изстрадал през 
вековете етнос- ромския.

Отбелязването на 8- ми април в ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-
дий” бе част от дейностите, заложени в Училищната програма 
за превенция на отпадането от училище на ученици от ромската 
малцинствена общност, по която се работи тук.

Голяма част от учениците, участвали в подготовката за този 
ден, се обучават по Проект BG051PO0001- 3.1.06 „Подобряване 
на качеството на образованието в средищните училища чрез въ-
веждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП 
РЧР. В часовете за занимания по интереси в трите полуинтернатни групи често се обсъждат теми за националната 
идентичност и различията в обществото, за етническата толерантност, за фолклора и традициите на различните 
етнически групи, пеят се любими песни- както български, така и ромски, танцува се.

Учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Зимница се чувстват специални не само на празници, а всеки 
ден, прекаран в класните стаи.

Áúðçè, ñìåëè, ïúðãàâè  
По повод 8 април, празникът на 

ромите, община Стралджа органи-
зира мини-спартакиада за децата от 
Стралджа и съседните села Лозенец, 
Воденичане, Зимница. Поздравявайки 
участниците в спортните игри кметът 
Митко Андонов напомни значението 
на този празник, пожела една сериозна 
над-

превара на игрищата и да победят 
най-добре подготвените. Подкре-
пяни от съученици, учители и кме-
тове на населените места децата 
вложиха цялото си старание, за да 
докажат спортни умения. В крайна 
сметка по народна топка първи се 
класира отборът на Лозенец,  на 
второ място ОУ"Св.Св. Кирил и 
Методий" Стралджа. Челното мяс-
то в таблицата при футбол на малки вратички завоюваха момчетата 
от ОУ"Св.св.Кирил и Методий” Стралджа, което се превърна в повод 
за бурна радост. Второто и трето място си поделиха отборите на 
Зимница и Лозенец. Особено емоционално протече и състезанието 
по теглене на въже. Този път първото място заслужиха децата от 
Лозенец, на второ се наредиха връстниците им от стралджанското 
основно училище и на трето - представителите на Воденичане. От 
името на организаторите наградите връчи Недялка Димитрова, 
гл.експерт в отдел "Образование".

82-ãîäèøíàòà Èâàíêà Èëèíñêà  îò Ñîôèÿ:

„Èñêàì â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè” äà âëèçà â äîìà ìè!”
Закърмена съм с всичко родно и мило у дома в с.Лозенец. Жи-

вотът ми беше низ от градивни дела, трудности, успехи, радости… 
Пътувах много из България и по света. Но това, което ме съхрани 
като личност, като човек, за който доброто винаги е на първо място, 
е родния край, семейството, в което прегърнах българските добро-
детели. Живея в София, но мислите ми, душата и сърцето ми са в 
родното Лозенец. Моля ви, изпращайте ми в.”Стралджански вести”, 
за да бъда заедно с вас там!

С пожелание за спорна работа и щастливи пролетни празници
Иванка ИЛИНСКА 
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×èòàëèùå - Âúçðàæäàíå” Âîéíèêà

Ñ íîâà ñòðàíèöà â èñòîðèÿòà
След едно 15-го-

дишно  председател-
стване на читалището 
във Войника  Янко 
Стефов се оттегли от 
поста. Преди това в 
присъствието на 45 
от общо 78 читалищ-
ни членове и гостите 
Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, 
Иван Георгиев, зам.
кмет, Кольо Пехли-
ванов ,  гл .експерт 
„Култура” при общината,  Иванина Йовчева, Регионален център 
„Читалища”, Ямбол, той направи един сериозен и пълен отчет на 
дейността на читалището за последните  три години.

Изпълнението на приетата през 2003 г. Стратегия „Читалище 
„Възраждане”-нов об-
ществен център”   дава 
основните насоки в ра-
ботата на Управителния 
съвет за надграждане на 
капацитет и дейности. 
С въвеждането на нови 
технологии, засилване 
работата по подготовка 
и реализация на проекти,  
заздравяване връзките 
на читалището с другите 
институции, поддържане 
на традиционно богата 

културно и информационна дейност читалището във Войника се 
налага като едно от водещите в общината. Библиотеката съхранява 
над 8 хил.т. литература  и регистрира близо 2300 посещения. Бла-
годарение участието в проекти на ПРООН и „Глобални библиоте-
ки” оборудването в читалището е завидно добро. Поддържат се 4 
постоянни самодейни състави, 3 временни. Трудност представлява 
набирането на повече млади хора в самодейността, но причина за 
това е и демографския срив, който не подминава Войника. Чест 
прави на ръководството, че успява да защити общо 7 проекта, вкл. 
един социален.

Постиженията бяха отчетени и от гостите. Както г-жа Кабакова, 
така и г-н Георгиев обърнаха внимание на факта, че читалище Вой-
ника  има своите постижения, стимулира и останалите да работят 
така активно като принос за това има председателя Янко Стефов.  
От името на кмета Митко Андонов г-н Георгиев  благодари за актив-
ността, за всеотдайността и отправи пожелания новото ръководство 
да продължи добрите традиции. „Помагайте си, бъдете единни 
, работете всеотдайно!” допълни той. Поздравителен адрес към 
дългогодишния читалищен деец беше поднесен и от екипа на РЦЧ. 

След утвърждаване на отчетните документи присъстващите в за-
лата пристъпиха към избор на нови ръководни органи. Единодушно 
за председател на читалището беше предпочетен Жеко Жеков, кмет 
на Войника. За председател на ПК бе избрана Катя Енчева. 

С пролетно настро-
ение, цветя и усмив-
ки фолклорната група 
при клуб „Дълголетие” 
Стралджа  гостува на 
пенсионерски клуб в 
Карнобат. Посрещна-

ти  топло и сърдечно 
по традиция с хляб и 
сол, гостите поднесоха 
като подарък специал-
но подготвената про-
грама, в която имаше 
песни, хумор, закачки. 

Домакините  също по-
казаха своите таланти, 
за да продължи сре-
щата с надиграване , 
наздравици и обеща-
ния за нови съвместни 
изяви.

Íà ãîñòè ïðè 
ïðèÿòåëè

Èäå Âåëèêäåí äà îòâîðèì 
äóøèòå è ñúðöàòà ñè
Âåëèêäåíñêèòå îáè÷àè, ôîðìèðàëè ñå çà ìíîãî ñòî-

ëåòèÿ, ñà ñõîäíè âúâ âñè÷êè ïðàâîñëàâíè ñòðàíè.

Главно място на трапезата заемат 
козунакът и боядисаните в червено яйца. 
Те се увиват в зелен месал и се носят в 
храма за освещаване. По традиция запад-
ните църкви приемат за най-голям хрис-
тиянски празник Рождество и Великден 
остава на второ място. Великденските 
фигурки от шоколад и захар са доста 
популярни. Но освен във формата на 
зайче, те се правят и в тази на рядкото 
австралийско животно бандукт.. Боядис-
ването е от 4000 години – Великденските 
традиции обикновено са свързани с 
яйцата. Какво повеляват стародавните 
български традиции – приготовленията 
за празника протичат през цялата пре-
дходна седмица. Великденските яйца 
се боядисват обикновено на Велики 
Четвъртък, или в събота. С първото, 
боядисано в червено яйце, бабата чертае 
кръст по челата на децата, за да са здрави 
и румени през годината. Това яйце се 
слага пред домашната икона, в сандъка 
с момински чеиз, или се заравя в средата 
на нивата, за да я пази от градушка. На 
Велики Четвъртък се подновява квасът 
и се замесва тестото за великденските 
хлябове. Те носят най-разнообразни 
названия из България: великденски 
кравай, богова пита, кошара, харман, 
квасник, яйченик, плетеница или кукла. 
Обикновено се украсяват с нечетен брой 
червени или бели яйца и усукано около 
тях тесто. Жените приготвят и по-малки 
великденски хлебчета с по едно червено 
яйце в средата, които се дават на първия 
гостенин, на кумовете, на девера и на 
роднини.

Великден се празнува в продължение 
на три дни. Сутринта в неделя всички 
отиват на черква за тържествената ли-
тургия и се връщат със запалени свещи 
вкъщи, като се поздравяват с “Христос 
Возкресе”. Младоженците през този ден 
гостуват на своите кумове, родители и на 
девера. Те носят великденски хлябове и 
кошница с червени яйца. Посрещат ги с 

богато подредени трапези.
От древни времена много култури 

асоциират яйцето с вселената. Персите 
например вярвали, че Земята се е из-
люпила от гигантско яйце. През IV-и 
век консумирането на яйца по време 
на постите е забранено. През пролетта 
обаче кокошките снасят най-много. То-
гава хората започнали да варят яйцата, 
за да ги запазят по-дълго. Много народи 
виждали в яйцето символ на прераж-
дането през пролетта. Яйцата са били 
боядисвани, декорирани и рисувани от 
римляни, гали, перси и китайци. След 
възникването на християнството яйцето 
започва да се възприема като символ 
на раждането на човека от природата. 
Традицията на Великденския заек е от 
езически времена. Хората са принасяли 
зайци в жертва на саксонската богиня на 
пролетта Еостре (от нейното име носи 
названието си на английски католиче-
ският празник Истър, Великден.). По 
това време се е правел ритуален лов на 
зайци. Сега той е все още част от Ве-

ликденския празник, но никой не го въз-
приема като свещенодействие. За първи 
път Великденският заек се споменава 
в немска приказка от XV-и век. Там се 
разказва за заек, който криел в градината 
шарени яйца от децата. В американския 
фолклор Великденският заек е привне-
сен през XVII-и в. от немски заселници в 
Пенсилвания. Децата там вярвали, че ако 
бъдат послушни, Великденският заек ще 
им остави гнездо с шарени яйца. Агнето 
е изключително важен символ на Велик-
ден в Централна и Източна Европа. То 
представя Иисус и се свързва с неговата 
смърт, тъй като е принесено в жертва в 
деня на Възкресението. Християнската 
традиция представя Иисус като божи 
агнец. В много домове традицията по-
велява да се яде агнешко на първия ден 
след 40-дневния пост.

Защо се обличат нови дрехи? Това 
е традиция на Великден при повечето 
християни. Новите дрехи са символ 
на възраждането на новия живот през 
пролетта и на Възкресението. По ка-
толическа традиция кошница, пълна с 
хляб, сирене, шунка и други храни за 
Великденския обяд са се оставяли по 
време на утринната Великденска меса в 
църквата, за да се осветят. Тази традиция 
се е развила до сувенирни кошници, 
пълни с шоколадови яйца, бонбони, 
играчки и фигурки на зайци.

Ïðèÿòåëè íà âÿòúðà

По идея на Николай Савов, кмет на с.Иречеково, в пролетните априлски 
дни беше организиран един спонтанен и много приятен мотопоход , в който 
се включиха млади хора от селото. Обикаляйки такива емблематични ис-
торически места като Бакаджика и Еркесията при всяка спирка те научиха 
подробности от историята на района, преразказани бяха легенди за хайдутите 
Индже и Кара Кольо. За всички беше интересно да научат подробности за 
Еркесията и ролята на местните жители в опазване границата на България. 
Всички се снимаха с удоволствие и на Бакаджика където красивата панорама 
, ширнала се пред очите, кара всеки да се чувства горд наследник на една 
богата и славна история. Завръщайки се у дома момчетата решиха да поддър-
жат всяка година този пролетен мотопоход и да увличат повече хора в него.
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 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

- Ãóìè, àêóìóëàòîðè è ÀÃÓ 
– с 0% лихва, на изплащане
-При плащане в брой:  
за 4 гуми – 20% отстъпка
За 2 гуми  – 15 % отстъпка

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Ðàçêàçè íà ïúòóâàùèÿ ÷îâåê

Âåëè÷èå, êîåòî  áè òðÿáâàëî äà âäúõíîâÿâà

Днес у нас по правило 
първостепенно пред-
ставяне имат негатив-

ните или политическите новини. 
Добрата вест или изобщо отсъст-
ва от емисиите на големите  СМИ 
или тя е някъде там поднесена 
между другото, във възможно 
най-краткия вариант. Като че ли 
се срамуваме да го показваме 
това, доброто, или от него просто 
няма нужда в един освирепял и 
злобен свят на хора, за които 
най-важното са… парите.

Някак тъжно ми беше с тези 
мисли пред величествения па-
метник „Създатели на българска-
та държава” в Шумен. Край мен,  
докато разглеждах паметника, 

почти нямаше хора. Видях еди-
ници да спират пред касата , за 
да платят таксата от 3 лв. за вход  
заедно с богата информация за 
строежа на паметника, за автори-
те и за изобразените  скулптури. 
Изобщо не ми идваше на ум 
някога през последните години 
камера да е надникнала  в този 
храм на българщината. Всъщ-
ност за колко от историческите 
паметници на България някой 
разказва по медиите в специални 
предавания? И колко от тях ос-
танаха без да бъдат осквернени?

 „Създатели на българската 
държава” не е обикновен па-
метник.  С архитектурната му 
част  от две групи раздвижени 

Ëàçàðêè è â Êàìåíåö
Толкова мили! Успяха да доставят радост на хората от цяло-

то село. Раздаваха настроение, благословии, усмивки. Танцуваха 
нежно, трепетно, вълнуващо

бетонни форми, допълнени с 21 
скулптури  и мозайка-триптих, 
/най-голямата на открито в Ев-
ропа!/, се  символизира идеята 
за създаване, развитие и възход 
на българската държава  от VІІ 
до Х век. Не може да не впечат-
ли суровото каменно лице на 
Аспарух и думите му изречени 
твърдо и категорично:”Това ще 
бъде земята ни!”. Постъпател-
ното развитие на държавата 
е изразено чрез фигурите на 
дипломата Тервел, законодателя 
Крум, строителя Омуртаг, изсе-
чени на 18 м. височина, оградени 
с откъси от стари византийски 
хроники. Очаквано точно тук ще 
прочетете  известната мъдрост на 
владетеля:”Човек дори добре да 
живее, умира и друг се ражда и 
нека родения по-късно, като види 
тези писмена, се спомни за този, 
който ги е направил…името му 
бе Ювиги хан Омуртаг”.

Тук е и образа на Борис І, тук 
е и „най-знатния” между царете- 
Симеон, обграден от книжовни-
ците, болярите, войните си. Най-
високата точка на мемориала  е 
лъвът-символ на непобедимата 
българска държавност.

Докато разглеждам този вели-
чествен продукт на българския 
творчески гений, ме връхлита 
усещането за това колко малки 
сме  ние, хората,  в огромния 
космос и колко големи могат да 
бъдат делата ни. Тръгвам си от 
това толкова българско място, 
противно на очакванията ми, без 
самочувствие, без вдъхновение. 
Защото знаех, че отново по пътя 
към дома очите ми ще виждат  
разруха и много рядко градеж. 
В селцата почти няма да срещна 
хора, а в дворчета ,  обрасли 
с треви и храсти, няма да чуя 
как блеят овце, няма да  видя  
ни кокошки, ни котка дори…
Къде са милите баби с плетива 
по пейките, къде са старците с 
каручките, къде са стадата по 
баирите?...

…В съзнанието ми остана оня 
остър, но и неспокоен поглед на 
Аспарух от  паметника, взорът 
му отправен  далече, далече във 
времето…И същото изражение 
на останалите  велики мъже на 
България. Дали още тогава, в 
своето далечно минало време,  
не са прозряли съдбата на своя 
народ днес?

Òðàäèöèÿòà å ñïàçåíà
Традицията е спазена. Лазарки танцуваха в Стралджа. С организа-

цията на групата Читалище "Просвета 1892" осигури един прекрасен 
ден за жители и гости на града. Лазарките бяха най-красивото про-
летно слънце, което предизвика радост, надежди и усмивки.

Êðàñèâèòå ëàçàðêè íà Òàìàðèíî
Нежни и красиви, пролетно украсени с цветя и усмивки, ла-

зарките на Тамарино танцуваха в селото за радост на малки и 
големи. Посрещнати сърдечно във всеки дом момичетата подариха 
слънчево настроение и пожелания за здраве и берекет. Недялка 
Владева, км. наместник на селото, мило поздрави лазарките с 
пожелание да обичат и пазят народните традиции. 

Ïî-ñëúí÷åâî  ñ ëàçàðêèòå 
âúâ Âîäåíè÷àíå
Пъстри, красиви, усмихнати! С три думи - лазарки! "Добре 

дошли!" им казаха във всеки дом на Воденичане. И денят стана 
по-слънчев, по-топъл, по-добър!

Äà çàïàçèø òðàäèöèèòå â ñåáå ñè
И във Войника имаха повод за 

пролетна радост. Отбелязването на 
Лазаровден донесе много настроение 
в селото. Момичетата организирани 
от местното читалище "Възражда-
не" са щастливи, че успяха за поредна 
година да покажат в цялата прелест 
местните традиции за лазаруване 
и благопожелания във всеки дом за 
здраве и берекет.

Èðå÷åêîâêè çíàÿò è ìîãàò!
Пролетните празници в Иречеково, организирани с много 

любов и желание за съхраняване на традициите. Възрастните 
са тези, които припомнят "какво беше в миналото", младите са 
тези, които приемат и разпространяват наученото, предават 
го напред за следващите поколения.

Öâåòíèöà - ïðàçíèêúò íà Ëîçåíåö
Цветница да бъде народния празник на Лозенец! Ден, в кой-

то в селото ще танцуват лазарките, ще шества младостта, 
красотата и добротата. Ден, в който във всеки дом ще влиза 
радостта. Това решиха лозенци с обещанието да го спазват и 
всяка година селото да бъде домакин на лазарски игри. Групата 
момичета, облечени в прекрасните буенешки носии обиколиха 
селото, посрещнаха ги като скъпи гости, почерпиха ги. После 
всички се събраха в читалището, където в присъствието на 
кмета Митко Андонов и заедно с приятелите от пенсионерски 
клуб "Дълголетие", проследиха един филм за местните лазарски 
традиции сниман от БНТ преди 30 г. Вдъхновени и щастливи, 
че и днес традициите на селото са живи , организаторите на 
празника - представителите на пенсионерския клуб "Втора мла-
дост", кметство и читалище, поканиха всички на хоро на мегдана.


