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Çàêîíèòå ñà çà âñè÷êè!
Îáùèíà Ñòðàëäæà   èçèñêâà ñòðèêòíî 

ñïàçâàíå íà çàêîííîñòòà

Има проблеми, които 
създават сериозно 
напрежение  сред 

гражданите. И то не защото 
са неразрешими, а защото ня-
кой са решили да си припишат 
привилегии и да подминават 
законите. Този път номера 
няма да мине! Ръководството 
на община Стралджа  е решено 
да преустанови наложената 
практика от жителите на ром-
ските махали за нарушение на 
общинските наредби и закони-
те в България. Най-сериозно 
внимание ще се обръща на 
тези, които подлагат населе-
нието на истински    тормоз със 
завишени децибели среднощна 
музика. Няма да има прошка 
и за безразборно незаконно 
строителство.
Всички сме граждани на 

РБългария и пред законите 
сме равни. Всеки, който не 
желае да ги спазва ще трябва 
да си плати. И да се научи, че 
установения ред е в интерес 

на всички ни! 
По този повод на 16 август 

кметът на общината г-н Ата-
нас Киров направи специално 
обръщение към жителите на 
града и общината:

 Уважаеми съграждани, 
Един от проблемите, които 

останаха за разрешаване,  е 
високите децибели  от музика, 
която звучи в различни краища 
на града нощно време. Искам 
да Ви гарантирам, че съв-
местно с местното Районно 
управление на полицията, за-
почваме съвместна работа по 
този проблем. Според Наредба 
1 на Общината е забранено 
след 22.00 часа да се вдига 
шум или да се използва озвучи-
телна техника. Апелирам към 
всички жители на Общината, 
при шум след 22.00 часа,  да 
се обаждат на телефона на 
дежурния в РУ - 047615528 
или на дежурния в Общината 
- 047615383.    
Време е да въведем ред ! 

Вчера граждани алармира-
ха за струпване на хора по 
платното на ул.“Стефан 
Караджа“. Причината е била 
лично тържество. След наме-
сата на патрулите на РУ и 
Общинска охрана улицата бе 
освободена за преминаване, 
а музиката след 22.00 ч. бе 
намалена. Гарантирам още 
веднъж, че борбата срещу 
причинителите на шума след 
22.00ч. ще я водя лично. Пода-
вайте сигнали на споменати-
те телефони ! 

Само ден по-късно имаше 
конкретен пример за наруше-
ние на Наредба № 1 .  Граж-
дани алармираха за струп-
ване на хора по платното на 
ул.“Стефан Караджа“. Причи-
ната е била лично тържество. 
След намесата на патрулите на 
РУ и Общинска охрана улицата 
е освободена за преминаване, а 
музиката след 22.00 ч. е нама-
лена. Г-н Киров още по-твърдо 

гарантира, че борбата срещу 
причинителите на шума след 
22.00ч. ще я води лично. И 
повтори апела си: Подавайте 
сигнали на споменатите теле-
фони !
Актове и конфискация се 

пишат и извършват само за 
музика след 22.00. В часовете 
преди това само РИОСВ-Ст.
Загора могат да определят 
нивото на шума.

     
След още десетина дни  

нов случай на завишени сре-
днощни децибели  предизвика 
реакцията на гражданите.В 
последната седмица на август  
жител на Стралджа решил, 
че необезпокоявано ще пуска 
музика до 5 часа сутринта, 
ще си изгражда палатка върху 
улицата и демонстративно ще 
прави каквото си поиска. Да, 
но този път не!  Всяко действие 

има противодействие. И нару-
шението на Наредбата предиз-
виква намесата на общината. 
„Нямаме право да арестуваме, 
но можем да пишем актове, 
които ще се наложи да се 
платят!“, пояснява Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината. 
„ Равносметката е : 4 акта от 
общината , като стойността 
от всички написани актове се 
очаква да е около 5 хил. лева. 
Като допълнение е установена 
и незаконна постройка на соб-
ственика, която ще бъде събо-
рена. Освен това нарушителят  
има и акт от РУ-Стралджа. 
Явно е, че ще водим непрес-
танна битка! Ще е трудно 
срещу изградените  "навици" 
, но не ни е страх да я водим 
тази борба. Молбата ми към 
всички жители на Стралджа е 
при музика след 22.00 часа да 
сигнализират на тел.112!“

È îùå ïðèìåðè çà 
íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ
На 25 август т.г. в изпълнение заповед на кмета Атанас Киров  зам.кметът на общината Гроздан 

Иванов  и секретаря Роска Стойкова лично ръководят  комисия за установяване на незаконното 
строителство  на ул.“Дъбрава“ в ромската махала на Стралджа. Установените нарушители вече имат 
предупредителен едномесечен срок да съборят сами незаконните постройки. „Ако не го направят, 
общината ще заеме с необходимото. Законите трябва да се спазват. Те важат за всички!“, категоричен 
е г-н Иванов, който поднася благодарности към РУ- Стралджа и Общинската охрана за оказаната 
помощ при решаване на проблема. 

Òîêîâè óäàðè òîðìîçÿò æèòåëè 
íà ñòðàëäæàíñêè ñåëà
Äâîåí ìîíèòîðèíã ùå áîðè ïðîáëåìà

НА СТРАНИЦА 3

ËÅÒÍÈ ÈÇßÂÈ ÍÀ „ÐÎÑÍÀ ÊÈÒÊÀ“ 
С енергията и ентусиазма на младостта, с желанието за доказване 

на вдъхновяващата любов към народното творчество участниците 
в танцов състав „Росна китка“ Лозенец, под ръководството на 
всеотдайната Таня Райчевска, танцуваха на сцената на Фестивала 
на музите в Созопол. Пред многобройната публика момичетата и 
момчетата на Лозенец показаха красотата на народните носии и 
на българските народни танци. Заслужиха Специалната награда и 
любовта на публиката, която ги възнагради с аплодисменти. 

Танцовият състав се представи отлично и на Празника на песента, 
организиран от ПП ГЕРБ в Стралджа. 

Успех за Лозенец е участието на певицата Тодорка Янева на 
фестивала „С песните на Стайка Гьокова“- Карнобат, където тя 
заслужено спечели първото място.
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През м.август т.г. уважаваният  земеделец от Джинот Злати Йорданов на-
върши своите 80г. Отчитайки големия му принос през годините за развитието 
на местното земеделие кметът на общината Атанас Киров изпрати Поздра-
вителен адрес:

         УВАЖАЕМИ Г-Н ЙОРДАНОВ,
Щастлив съм да Ви поздравя с 

Вашия 80-ти рожден ден! И да Ви 
благодаря за достойно извървения 
житейски път, изпълнен с плодотво-
рен труд. Всичко което съградихте 
с ръцете, ума и сърцето  в родното 
място , до днес се  определя като  гра-
дивно и  полезно. Вие сте от поколе-
нието , за което трудолюбието беше 
смисъл на живота, а дисциплината 
и отговорността – задължителни. 
Пословична остава Вашата любов 
към родния край, към земята и хо-
рата. Посветените дълги години на 
земеделие дадоха високи резултати 
и до днес се посочват като  пример. 
Чрез създадената и управлявана 
с умения  от Вас кооперация „На-
предък“ в с.Джинот местните хора 
показаха какво може да се постигне 
в името на една обща и благородна 
цел. Високите добиви от пшеница и 
ечемик, разнообразяването на произ-
водството с други култури  доведоха 
до извеждане на кооперацията на 
едно от челните места в региона, от 
там –  ежегодната печалба, високата 
рента, повишеното самочувствие на 
кооператорите. 

    Сладък е хлябът на хората като Вас! Сигурен съм, че до днес най-голямото Ви 
богатство остават спомените и добрата дума на хората, имали щастието да Ви позна-
ват, да работят с Вас.  Радвам се , че нашата община има личности като Вас! Зная, 
че сте готов и сега да помагате на нас, по-младите , за да се справяме с проблемите, 
за да успяваме, за да се изграждаме като достойни личности. Благодаря Ви за това!

   Пожелавам Ви здраве, сили и енергия в годините. Радвайте се на спокойни дни 
сред най-близките. На всички нас ни е по-лесно да вървим напред когато знаем, че 
край нас сте Вие, ветераните на труда, честните и почтени хора на община Стралджа!

Гордеем се с теб, бай Злате!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Атанас КИРОВ, кмет на Община Стралджа

ÐÅÏÎÐÒÅÐ

МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи и предмети, може и без 

качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни постройки и дворно място в Страл-

джа. Цена по договаряне. 

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

с двор в Стралджа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълни-

телни постройки, гараж и двор. Цена по договаряне.
Тел.04761 50-32 продава Лада 1500S, в движение.ИЗГОДНО.

Ïîëåçíè èíèöèàòèâè íà ÏÏ ÃÅÐÁ
Лятна активност на ПП 

ГЕРБ предизвика истин-
ско оживление в града 
и общината. В края на 
м.юли  общинската орга-
низация покани на фол-
клорен празник самодейни 
колективи от Стралджа 
и селата. Празникът на 
песента  „Стралджански 
гласове“  се превърна в 
среща на участници и 
зрители, които истински 
се забавляваха. Смеси-
ха се народните песни 
на фолклорните групи от 
Първенец и Лозенец, от 
Воденичане и Поляна, от 
Чарда и Джинот…Всички 
певчески групи от селата 
както и представители-
те на клуб “Дълголетие“ 
Стралджа приеха предиз-
викателството да излязат 
на сцената и да се надпя-
ват от сърце, за радост и 
удоволствие на публиката, 
която ги аплодира заслуже-
но. С топли приветствени 
слова към присъстващи-

те се обърнаха народния 
представител д-р Юли-
ян Папашимов и Росица 
Стоева, председател на 
Общинското ръководство 
на ПП ГЕРБ в Стралджа.
Организаторите връчиха 
Грамоти и награди на 
всички участващи групи  
с пожеланието празникът 
да се превърне в традиция.
На голям интерес се 

радва и футболния турнир, 

в който участниците са без 
възрастови ограничения. 
Това даде възможност на 
малки и големи, обедине-
ни в общата си любов към 
Голямата игра, да се срещ-
нат на терена, да покажат 
умения, да почерпят опит.  
На откриването във Воде-
ничане  с ръкопляскания  
бяха посрещнати гостите 
Георги Славов, областен 
координатор на ПП ГЕРБ 

и кмет на община Ямбол, 
Атанас Киров, кмет на 
община Стралджа, Росица 
Стоева,  председател на  
общинското ръководство 
на ГЕРБ Стралджа. За 
публиката проведените 
срещи във Воденичане , 
Зимница и Стралджа бяха 
истинско наслаждение в 
горещите дни.  В двубоите 
участваха отбори от   Чар-
да, Джинот, Воденичане, 

Стралджа. Футболистите 
на „Бенковски“ Зимница, 
„Бежанска махала“ Страл-
джа, „Ламята“ Недялско, 
„Тигри“ Стралджа и др. 
показаха истинско спорт-
но майсторство  и дадоха 
заявка  , че могат да бъдат 
достойни финалисти. 
На първо място в край-

ното класиране е отбор 
„Лъвове“ от град Страл-
джа, втори се наредиха 

футболистите от отбор 
„Вихър“- село Чарда, а 
на трето място се класира 
отбор „Бенковски“ -село 
Зимница. Отличията  връ-
чи общинският координа-
тор на ПП ГЕРБ Стралджа 
Росица Стоева.
Участниците благода-

риха   за отличната ор-
ганизация на турнира и 
изразиха желанието си той 
да стане традиционен.

В изпълнение на програмата „Обучение и заетост на младите хора“ по ОП “Разви-
тие на човешките ресурси“2014-2020г.,  община Стралджа назначи нови трима млади 
хора, които ще работят през следващите шест месеца. Програмата, която се реализира 
съвместно с Бюрото по труда,  осигурява на община Стралджа, като работодател, 
сумата от  10 548,24 лв. Назначенията са от 21 август т.г. до 20 февруари 2018г., а 
длъжността която ще изпълняват  е  „Сътрудник в социалните дейности“. За времето 
през което ще доказват уменията си в община Стралджа те ще трупат опит в сферата 
на социалните дейности.  Стела Жекова от Зимница,  Николинка Иванова и Радо-
стина Иванова са доволни, че имат възможност да работят в общината с надеждата 
да се представят добре, за да получат одобрение и след приключване на програмата.

  Още с подаването на заявката по програма “Обучение и заетост на младите 
хора“ Община Стралджа, която изпитва остра нужда от млади кадри, прогнозира 
попълването на работни места в социалната сфера с млади хора до 29 г., които са 
перспективни  и могат да продължат да работят. 

Îùå íàçíà÷åíèÿ íà ìëàäè õîðà

Уважаема редакция,
Бих искала чрез страниците на в.“Стралджански 

вести“ да поднеса искрената си благодарност към 
Александър Станчев, собственик на магазин „Девима“, 

×èòàòåëèòå íè ïèøàò

за честното и достойно 
поведение.
Преди дни пазарувах в 

магазина на ул.“Хемус“ и 
в бързината съм забравила 
една от покупките. Още 
не бях излязла от улица-
та, когато ме настигна 
мило момче с колело и ми 
връчи забравената стока 
с поздрави от собстве-
ниците на магазина. Бях 
изненадана и трогната! 
Радвам се, че това са мои 
съграждани! Хвала и на 
детето!
Бъдете живи и здрави! 
СТОЙКА  ДИМИТРО-

ВА, гр.Стралджа
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ТЕЛ. 0884592974 
ПРОДАВА ИЗГОД-

НО  14 БР. ПЧЕЛНИ 
СЕМЕЙСТВА 

Ï Î Ê À Í À
Управителният съвет на Първа частна земедел-

ска кооперация гр.Стралджа  свиква  извънредно 
събрание на 29.09.2017г. от 17,30ч. в заседателната 
зала на кооперацията в гр.Стралджа при следния 

ÄÍÅÂÅÍ ÐÅÄ:
1.Освобождаване на член от УС и приемане на нов 

член на УС
2.Текущи
Управителен съвет
А.Стойков, Т.Велчева, Д. Димитров, И.Балъкчиев

Взаимодействието меж-
ду общината и Дирекция 
„Социално подпомагане“ 
при решаване на основните 
проблеми  беше основната 
тема на августовската сре-
ща с кметовете от община 
Стралджа. Проведена по 
инициатива на Мария Сла-
вова, Директор на Област-
ната дирекция „Социално 
подпомагане“ под дома-
кинството на кмета Атанас 
Киров  тя даде възможност 
за обсъждане на актуални 
въпроси по обслужване на 
гражданите.  Такова беше и 

желанието на г-жа Славова, 
която  прикани присъства-
щите да споделят своите 
проблеми в съвместната 
работа със социалните ра-
ботници по места. „Жела-
нието ни е да знаете, че ние 
сме тук в услуга на хората, 
наша е грижата  както  за 
социалното подпомагане  
така и по  закрила на детето, 
проблеми на хората с ув-
реждания, кандидатстване 
за еднократни помощи и 
др.“, подчерта тя припом-
няйки  като предстояща 
задача организацията по 

Íà âíèìàíèåòî ñîöèàëíîòî ïîäïîìàãàíå
раздаване на помощите за 
отопление.  В последва-
лия разговор стана ясно 
, че  някой от селата  от 
пролетта не са посещавани 
от социалните работници. 
Като  добра определиха 
своята  съвместна работа  
кметовете  на селата Лозе-
нец, Иречеково, Зимница, 
Леярово и др. Г-жа Славова 
отговори на конкретни въ-
проси  , даде уверение, че 
занапред всяко от селата ще 
бъде посещавано редовно 
от социалните работници 
,  изрази готовността си за 

поддържане на постоянна 
връзка с кметовете.

Срещата с кметовете 
продължи  с представите-
лите на Областна дирекция 
„Земеделие“ и Тодор Желе-
зов , началник на Общин-
ска служба „Земеделие“. 
Обсъдена беше ролята на 
кметовете като членове на 
комисиите по чл.37в  от 
Закона за собствеността 
и земеделските земи  за 
сключване на доброволните 
Споразумения за ползване 
на масивите  между земе-
делските производители. 

Òîêîâè óäàðè òîðìîçÿò 
æèòåëè íà ñòðàëäæàíñêè ñåëà
Äâîåí ìîíèòîðèíã ùå áîðè ïðîáëåìà
Проблемът не е от днес. Нито 

от вчера. Той вече има история 
и за съжаление продължава 
да се повтаря във времето. За 
това сигнализират жители на 
селата Воденичане и Лозенец. 
Периодичните прекъсвания на 
тока се приемат като истински тормоз от хората. Ако 
е само премигването на лампата добре, но когато това 
предизвиква изгаряне на ел.уреди, вече не е за подце-
няване. Проблемът вече е поставян от кметовете на 
заседание на ОбС в присъствието на представител на 
ЕВН. Дадените обяснения и обещания за прекратяване 
на прекъсванията  не промениха обстановката и през 
м.юли  хората отново реагираха. Сто души от с.Лозенец 
потвърдиха проблема пред кмета  Динка Караиванова. 
Кметът на Воденичане Милен Ангелов, който от две 
години получава тревожните сигнали на жителите за 
токови удари и ниско напрежение,  беше домакин на 
поредна среща със специалист от ЕВН, който отново 
спокойно  и с разбиране изслуша всички, но никой не 
се задоволи от отговора, че „популацията на птиците 
предизвиква проблема“. Някак необичайно прозвуча и 
оправданието „системата не отчита такива удари“. Щото  
домакинствата отчитат и плащат за това! 

Никой от потърпевшите на село не си въобразява, че 
ще получи обезщетение за повредените уреди, хората 
са на ясно, че не могат да докажат, че телевизорите и 
компютрите са „гръмнали“  вследствие на токов удар. Но 
с право настояват енергетиците да си свършат работата 
и прекъсванията да останат в миналото. Най-лесно е да 
се дават обяснения, че проблемите  идват от метеороло-
гичните условия, клоните на дърветата, струпването на 
птиците по жиците,  или кражбата на кабели. Всеки от 
тях звучи правдоподобно. Но абонатите, които са много 
стриктни в плащането на сметките, а те все летят нагоре, 
искат не обяснения, а адекватно отношение и грижа от 
страна на ЕВН. За това апелира и Гроздан Иванов, зам.
кмет на общината, който подкрепя жителите на общи-
ната в очакване проблема да бъде решен. Явно приетото 
споразумение за двоен мониторинг от общината и ЕВН 
също не осигурява решение на проблема. Да, адмирации 
към дружеството за вложените инвестиции по модерни-
зиране на мрежата, за ремонтите, но все пак най-важен 
е ефекта, а той за сега липсва. 

През м.август прекъсванията са се поразредили, но 
не са прекратили, съобщават кметовете, които са кате-
горични, че ще продължават да настояват ЕВН да си 
свърши работата.  И в електроснабдяването да настъпи 
очакваното спокойствие.

Ñðåùà ñ êìåòîâå

Ïîäàðè ñâåòëèíà 

Äèìèòúð Ñòîÿíîâ
 Зодия Рак е! Роден  в го-

рещия ден на 22 юни 1955г. 
в Лудогорието. Съдбата 
му готви изненада и го 
телепортира през 1995г. 
в Стралджа. За себе си 
казва, че е поканен. Не само 
от близките на съпругата, 
а и обикновените хора на 
малкия тракийски градец.
Работи като учител по 

български език в СУ“П.Яворов“. Хобито му е да се 
занимава със слово – театър и литературни компо-
зиции. Както и с риболов! Казва още за себе си,че 
най- красивия е камъкът, роден от недрата на земя-
та. Шлифованият камък издава почерка на автора, 
а другия е истински, защото е визитна картичка на 
ветрове, вода и слънце.
Вярва в девиза, че красотата ще спаси човека и 

света.

Аз съм уличен фенер. 
Помня времена стари и 
улици, замислени в мъгли и 
изгаряща жега. Помня хора, 
забързани и равнодушни, 
с влюбени души или пък 
меланхолични, примирени с 
идващата есен в живота им. 
Помня ритъма на тяхното 
ежедневие…Осветявах по-
соки и съдби, регистрирах с 
плахия си пламък падащия 
червен залез и розовото 
пробуждане на новия ден. 
Под мен, на високата улична 
колона, се спираха и млади 
забързани хора, и такива с 
посивели коси и уморени 
очи.. Всеки в своята си по-
сока и цел. 

 Около мен весело се 
надпяваха на своя си език 
птици и ветрове, а един стар 
човек всяка вечер идваше, 
за да запали искрите на 
сърцето ми, което даряваше 
светлина всекиму в мрака на 
нощта. Тогава идваше моето 
най-голямо неземно щастие. 
Слънцето се скриваше зад 
хоризонта, но аз стоях на 
поста си и дарявах на хората 
ориентири в забързаното им 
вечерно лутане. Не бях и 
капризен. Стигаше ми топ-
лата длан на стария човек. 
И усещането, че съм нужен 
на мнозина. Живеех заради 
другите … 

Но времето на моето 
улично присъствие бавно 
изтичаше. Все по-често 
започнаха да се появяват 
черни кръгове около стък-
леното ми лице, а старият 
човек беше се преселил в 
по-добрия небесен свят, 

там някъде, където са звез-
дите. Някак си метрономът 
на времето отмерваше по-
следните акорди на моето 
съществуване. И дойде този 
миг, когато на уличните 
стълбове смешно и кокетно 
се появиха уличните елек-
трически лампи. Мои да-
лечни наследници вероятно. 
Трябваше да се примиря със 
съдбата си и прилежно да 
вляза в музея на човешките 
спомени.  Там бях и ми беше 
студено, защото сърцето 
ми отдавна бе спряло да 
бие. Защото бях обречен 
да съжителствам с тъмното 
и тишината. Трудно дишах, 
защото дебел пласт забрава 
властно потискаше рефле-
ксите ми от миналото време. 
Но това минало време никой 
не може да ми отнеме. Богат  
си  бях с него и пет пари не 
давах, че разни колекционе-
ри на антики почнаха да ме 
задяват, водени от нечисти 
помисли. А чистачката в му-
зея понякога немилостиво 
ме сръчкваше в ребрата и 
гледаше с презрение. Про-
щавах. Такава ми е орисия-
та. Аз съм уличен фенер… 

    Но ето че случи нещо 
неочаквано. Дори и за мен. 
В малките часове след по-
лунощ плах лазерен лъч 
освети застиналата тишина 
в музея и две чаровни шо-
коладови хлапета, телепор-
тирани от други ширини, 
застанаха пред мен. Нещо в 
неоново освети двете дреб-
ни фигурки на фона на па-
ната, но лъчът отстъпи пред 
дяволитите им погледи и 

радостта им да си тръгнат с 
нещо, което отдавна си бяха 
намислили. До мен дремеше 
невъзмутим някакъв стар 
никому непотребен тъкачен 
стан и един кован свещник, 
които с мен трайно се бяха 
настанили в списъците на 
прилежно водещите описите 
чиновници. Не че бяхме в 
полезрението на тези пи-
сарушки, но просто фигу-
рирахме като материални 
активи от други забравени 
времена. Двете деца заста-
наха пред мен. Момиченце-
то, с цвят на лицето като на 
прегорял от слънцето банан, 
докосна стъклената ми фри-
зура и дяволито се усмихна. 
Това подейства заразително 
и на момчето. То енергично 
ме вдигна, намигна ми като 
токачка пред щедър почвен 
подарък и внимателно ме 
подслони до сърцето си, 
като произнасяше някакви 
непознати чужди слова. 
Нещо не вдявах от този ри-
туал, пък и не беше нужно 
да влизам в детайлите на 
детската игра. Разбрах, че с 
моето прилежно сиво при-
съствие в музея е свършено. 
Чуждите думи придобиха 
конкретност, когато отново 
неоновият лъч се появи и 
с двете деца се понесох по 
траектория, която видимо ме 
изплаши. 

Понесохме се над Сре-
диземно море, минахме 
Пирамидите и Сахара, за да 
се приземим в най- южната 
част на Африка. Всичко 
стана толкова бързо, че от-
начало си мислех дали това 
не е сън. Аз, никому непо-
требният уличен фенер, се 
бях озовал в дома на двете 
деца, чийто баща носеше 
безизразното, нищо незна-
чещо име Майкъл Кроки. 
Не много едър мъжага, с 
чифте на рамо като Еми-
лиян Станев, тоя човек при 
вида ми цъфна в усмивка, за 
която бижутерите казват, че 
гони 24 карата. Не разби-
рам от тези неща, по-скоро 
съм склонен да чувствам 
искреността в намерения-
та на добрите хора и леко 
притихнах в очакване на 
чудото. Бащата внимателно 
ме взе в ръце,както майка 
новороденото си, взря се 
в стъкленото ми лице и 
рече, че това е най-скъпи-
ят носталгичен експонат, 

който дълго време е чакал 
да види.Извади месингова 
запалка, бавно повдигне 
стъкления ми воал и запа-
ли фитила на сърцето ми. 
Светлинната ми усмивка 
излъчваше признание и 
смирение. След това той 
свирна енергично, изрече 
една непозната дума, май 
Джак беше, и на палави 
прибежки се появи едно 
бау-бау същество, което ме 
погледна с презрение, рев-
ност и двусмислено изръм-
жа. Сър Кроки го погали по 
ушетата и то видимо укроти 
бликналата първична емо-
ция. С децата и кученцето 
се оправихме към дома на 
моя нов благодетел. Там, в 
един просторен и пълен с 
разни антики салон, наме-
рих и своето място. 

Казват, че много хубаво 
не е на хубаво. В България 
бях чувал тая приказка. 
Оказа се, че била вярна. Не 
че не се радвах на внима-
нието на своите нови прия-
тели. Не. Но в Африка денят 
е едно, но нощта - съвсем 
различна.Защото когато 
децата и човекът с жена си 
притихнаха в обятията на 
знойната нощ, когато едрата 
луна програмирано следва-
ше своя ленив път в ефира, 
едро влечуго предпазли-
во се показа от съседното 
блато и любопитно влезе 
в зоната на експонатите. 
Изтръпнах като видях зе-
лените стоманени очи на 
този звяр, непонятно си 
остана за мен решението му 
точно пред мен да застане. 
Но разбрах по раззина-
лата му паст, че с моята 
орисия е свършено, когато 
крокодилът отвори паст и 
безпристрастно ме погъл-
на. Настъпи отвратителна 
тъмнина. Вече бях уличен 
фенер без биография. 
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Èçïðàùàíå è ïîñðåùàíå. 
Áëàãîäàðíîñòè è ïîæåëàíèÿ
Последният ден на 

август влезе с рокади 
в историята на две-
те детски градини в 
Стралджа. В ДГ “Мати 
Рубенова“ в заслужен 
отдих изпратиха дъл-
гогодишния директор 
Денка Йорданова. С 
благодарност за от-
дадените 43 години 
педагогически труд, 23 от които като директор на гради-
ната. Приела поста в началото на 90-те г-жа Йорданова  
има „късмета“ да внедри обновление, да създаде екип, 
който работи като добре смазана машина, да осигури 
спокойствие на родителите и истински комфорт за 
децата, които до днес пълнят групите. За достойно из-
вървения път тя получи специалните поздравления на  
Гроздан Иванов, зам.кмет на общината, който й връчи 
и поздравителен адрес от името на кмета Атанас Киров.  
„Истински се гордея, че бяхте част от моя екип! За всич-
кото това време доказахте  истински професионализъм, 
любов към професията, организаторски и творчески 
способности. И това ще остане положителен пример за 

по-младите.“ , се 
казва в него. Г-н 
Иванов подчер-
та, че  в детската 
градина  е изгра-
дена една стабил-
на структура, до-
бър и всеотдаен 
колектив, което 

осигурява стабилност и на следващото ръководство.  
И представи новият директор Веселина Йорданова 
с увереността, че ще бъде достоен приемник на г-жа 
Йорданова. От колектива пожелаха да е строг и спра-
ведлив ръководител. Веселина Йорданова  е с висше 
образование, специалност „Предучилищна и начална 
педагогика“, има 18-годишен  педагогически стаж. Този 
ден се оказа последен в колектива и за Ирина Урумова,  
още един прекрасен педагог и изявен творец, която  е 
пожелала да смени местоработата си.

В ДГ “Здравец“ директорът Живка Илиева посрещна 
гости, за да отбележи своята 50-годишнина и да споде-
ли желанието си за напускане на поста. Определяйки 
работата й като професионална  и с постигнати  зна-
чителни успехи зам.кметът Гроздан Иванов сърдечно 
благодари от името на кмета Атанас Киров и от свое 
име  за всеотдайния труд с пожелание да бъде все така 
полезна и  на новото работно място.  Представен беше 
приемникът й Мима Вълкова, с висше образование, с 
магистърска степен „Управление на образованието“, с 
28-годишен педагогически стаж от който 17 г. начален 
учител, останалите – в детска градина Лозенец, където 
4 г. е директор. 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Трима нови директори 
на учебни заведения полу-
чиха назначение в община 
Стралджа,  считано от 1 
септември, до провеждането 
на конкурси. 

Дългогодишният ръко-
водител на ДГ“Мати Ру-
бенова“ Стралджа Денка 

Йорданова, която навърши 
пенсионна възраст, предаде 
поста на  Веселина Йор-
данова. Тя е с висше обра-
зование, има специалност 
„Предучилищна и начална 
педагогика“.   С натрупа-
ния 18-годишен стаж като 
педагог в същата градина  

доказва  възможности за ра-
бота в екип, творчески идеи, 
отговорност, настойчивост, 
всеотдайност. Тя е местен 
човек, от с.Лозенец.  Омъ-
жена, майка на двама сина.

Мима Вълкова от Страл-
джа е новият директор на 
ДГ“Здравец“ Стралджа. Тя 

сменя досегашният Живка 
Илиева, която по свое жела-
ние напуска , но продължава 
да работи в системата. Мима 
Вълкова е завършила  висше 
образование в Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров“ 
Бургас,  с  магистърска 
степен „Управление на об-

Íîâè äèðåêòîðè íà 
ó÷åáíè çàâåäåíèÿ

разованието“ . Има натрупан 
28 годишен педагогически 
стаж, от които 17 години 
начален учител  в ОУ“Св.
Св .Кирил  и  Методий“ 
Стралджа, останалите в 
детска градина Лозенец, къ-
дето 4г. е и директор. Мима 
Вълкова има необходимия 
организационен опит, добра 
квалификация , интересни 
творчески идеи. Омъжена, 
майка на две  дъщери.

Част от процесът на об-
новление при ръководния 
кадрови  педагогически 
състав в общината е и про-
мяната в ръководството 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“ Стралджа. Нели 
Шидерска ще изпълнява 
длъжността „директор“ на 
училището до обявяване на 

конкурс . Тя сменя досегаш-
ният директор  Дора Найде-
нова, която напусна по свое 
желание. Нели Шидерска 
е стралджанка, завършила 
е Тракийски университет, 
специалност „зооинженер“ 
с педагогическа правос-
пособност. Има   преква-
лификация „начална учи-
лищна педагогика“. В БСУ 
придобива  и специалност 
„счетоводство и контрол“. 
Има натрупан трудов стаж 
от 25г., от които 12 – педаго-
гически. В ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа е 
работила 11 г. като възпи-
тател и нач.учител, след 
това – като счетоводител. 
Омъжена. Майка на син и 
дъщеря , а от скоро се радва 
и на внуче.

Ще се запомни участието на 
самодейците от Джинот на На-
ционалния фолклорен фестивал 
„Болярска среща“!Празникът, 
белязан от организацията на   
Хайдушката сватба в Арбана-
си  за Рекордите на Гинес ,се 
обогати с подготвеното  от чи-
талище „Изгрев 1958“ Джинот 
специално за случая огромно 
българско знаме. Със своите 
впечатляващи размери  9/15 
метра то се превърна в един 
от символите на събитието и 
поздравленията към джинотци 

бяха заслужени. Идеята за 
подготовката на знамето е на 
Митко Митев, секретар на чи-
талището и голям родолюбец. 
Подготвено с любов от негов 
приятел, местен патриот, зна-
мето е подарено на читалището 
и на селото. За първи път три-
багреника е развят от джинотци  
в Арбанаси. Сега реликвата   се 
пази в читалището, за да грейне  
и при други празници. 

По покана на организато-
рите във фолклорния празник  
на Арбанаси взеха участие  
кукерите от групата   при 
читалището на Джинот, които 
се представиха блестящо. С 
колоритните си костюми, с 
интересното пресъздаване на 
обичая джинотските кукери 
бяха част от атракцията на 
празника. Сред 30-те маски-
рани имаше  и деца, за които  
преживяването ще остане не-
забравимо. Особено щастлив  
е 14-годишния  талантлив из-
пълнител на народни песни 
Николай Ганев, който с гордост 
обяви, че е от община Стралджа 
и изпя пред многобройните 
гости  песните  „Любе Тодоро, 
Тодоро“ и „Димо из Хасково 
вървеше“, за да се превърне 

Ñëúíöå, óñìèâêè, ïåñíè è òàíöè
Чарденци обичат своето родно село. И го доказват 

всяка година в средата на месец август  когато се съби-
рат от близо и далеч, за да отбележат празника на се-
лото. С посвеще-
ние на  Голяма 
Богородица денят 
се свързва  с хра-
мовия празник на 
църквата“Успение 
на Пресвета Бо-
городица“.  Валя 
Симеонова, кмет 
на селото, сърдечно поздрави всички, уважили празника, 
като пожела здраве и настроение.  В този ден гостите 
идват в Чарда  с децата и внуците си, с настроение да се 
докоснат до корените, да поседнат  с роднини и приятели 
на сладка раздумка. Кметство и читалище  тази година 
организираха концерт с участието на ФА“Божур“ при 
НЧ“Пробуда“. На фона на огромно пано, на импрови-
зираната сцена навън, домакини и гости истински се 
наслаждаваха на специално подготвената програма , в 
която имаше обичани народни песни и танци от които 
сърцето и на най-възрастните заиграва. Приятно допъл-
нение към събитието беше и гостуването на самодейци 
от с.Сребърна, които представиха  песни и хумористични 
скечове. Оркестър „Преслав“ Ямбол осигури настрое-
нието  и витото хоро на площада.

Â Äåòñêà ãðàäèíà –
Çèìíèöà íîâè èãðîâè 
ñúîðúæåíèÿ
Децата, които посещават 

детската градина в Зимни-
ца,  получиха хубав летен 
подарък. Изпълнението на 
проект по ПУДООС оси-
гури монтирането на  две 
детски игрови съоръжения 
– тематично и комбинирано, 
както и озеленяване на ра-
йона. За ДГ“Мати Рубенова“ 
Стралджа това е четвърти 
спечелен и реализиран поред 
проект по ПУДООС / втори 
за ДГ“Синчец“ в Зимница/, а 
изпълнението му   е приятен 
завършек на  дългогодишната 
/24г./ дейност на директора 
Денка Йорданова, която на 
1 септември излиза в заслу-
жена почивка. 

Ðîäîëþáöèòå îò Äæèíîò íà „Õàéäóøêà ñâàòáà“

в любимец на всички. Бурни 
ръкопляскания спечелиха и  
оркестрантите  Георги Новаков, 
Андон Керменски и и Дилян 
Зафиров. Групата от Джинот  се 
отчете подобаващо и  с участие 
в организираното състезание 
за бирата.  Георги Христов, 
известен повече като Патрона,  
показа, че не само умее да пие, 
но и да отговаря на въпросите 
за историята на пивото , с което 
заслужено спечели стек бира. 

Особено вълнуващо се оказ-
ва  участието  на джинотската 
група в Болярската сватба за 
Гинес, където кукерите бяха 

п о к а н е н и 
да разсип-
ват  яденето. 
„Това , което 
преживяхме  
, беше на-
истина  не-
описуемо , 
много бъл-
г а р с ко ! “ , 
споделя Ми-
тко Митев, 

който не пропуска да отдели 
внимание и за  активните по-
мощници по подготовката за 
представянето на фестивала  
Здравко Гицов, Румен Ангелов 
и председателя на читалището 
Юлия Маджарова. Като част 
от групата бяха и самодейци 
от Стралджа. 

   Читалищното настоятел-
ство при НЧ“Изгрев 1958“ 
поднася своите най-сърдечни 
благодарности към ръковод-
ството на община Стралджа 
осигурили превоза на групата  
до Арбанаси.
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Процедурата се осъществява с финасовата под-
крепа на Европейския социален фонд

Община Стралджа
Проект № BG05M9OP001-2.002-0022-C001  
„Звена към ДСП в община Стралджа-2 ”

Åäèí ïðîåêò, êîéòî íîñè ñèãóðíîñò

ÏÐÎÒÅÃÍÀÒÀ ÐÚÊÀ ÇÀ ÏÎÌÎÙ
Дървото се опира на дърво – човекът на 

човек.Тази мъдрост преминала през вековете, 
стигнала до нас, ясно подсказва, че хората могат 
да бъдат силни, ако си помагат. Днес когато не 
малко самотни, болни, страдащи деца, мъже и 
жени очакват помощ, община Стралджа про-
дължава да реализира проекти доставящи соци-
ални услуги за тях. Последният такъв е Проект 
„Звена към ДСП в община Стралджа – 2” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова по-
мощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  
Проектът продължава доставянето на почасови 

социални услуги 
в семейна среда в трите звена към функциониращи към  об-
щинската услуга „Домашен социален патронаж” в гр. Стралджа 
и селата Войника и Каменец. В началото на март 2016година 
заповеди за назначение получиха 37социални асистенти, които 
започнаха предоставянето на услугата „социален асистент” на 
39 потребители. От следващия месец /април/ бяха назначени  
още 16 социални асистенти на 19 потребители  предвидени 
за включване в този  проект  от проект „Нови алтернативи” 
съгласно насоките за кандидатстване по проекта.   

Недялка Димитрова – началник отдел „ХД” при общината и 
ръководител на проекта обяснява максималната полезност на 
проекта със заложените социални услуги по проекта. За пър-
ви път по този проект потребителите получават интегрирани 
социални услуги  включващи услугата „социален асистент”, 
„здравна грижа”, „рехабилитация” и „психологическа подкре-
па”. Чрез тези услуги се осигурява оптимално задоволяване на 
потребностите на нуждаещите се.

ÓÑÒÎÉ×ÈÂ ÑÎÖÈÀËÅÍ ÌÎÄÅË
21 месеца е продължителността на този проект и той се превърна в един много устойчив 

модел в общината за предоставяне на услуги в домашна среда. Потребителите, загубили 
надежда за сигурността и спокойствието си, получават нужното внимание, успешно кому-
никират, показват възстановяване и желание за социален живот.

Още при подготовката на проекта, екипът прозорливо определи вида на услугите и 
целевите групи. Дейностите за лична помощ се допълват и от дейности за здравна грижа, 
рехабилитация и психологическа подкрепа. Това се оценява от хората. 

ÃÐÈÆÀ È ÑÎÖÈÀËÍÈ ÊÎÍÒÀÊÒÈ
В хода на подбора на потребители и социални асистенти стана ясно колко необходим е 

този проект. Ефектът се изразява не само в постоянните грижи за болните, но и в преодоля-
ване на социалната изолация и самота, които съпътстват хората с увреждания и специфични 
потребности и самотни възрастни.

За болния човек дори и една подадена чаша вода е важна помощ. При двойките „социален 
асистент – потребител” през месеците на реализация на проекта  са установени трайни, 
сърдечни отношения на близки хора, които си вярват, хора, които са си нужни, хора, които 
превръщат един ден в полезен и приятен.

×ÎÂÅ×ÍÎÑÒ
Един самотен и болен човек най-много има нужда от обгрижване, от задължителната 

хигиена в дома или осигуряването на храна, лекарства… Не само това. Има момент, когато 
иска да прочете вестник, да коментира гледан филм по телевизията, да сподели спомени. И 
отново погледът му е отправен към човекът до него, социалния асистент, медицинска сестра 
или рехабилитатора, които ще поседнат до него, търпеливо ще го изслушат, ще побеседват, 
ще се позасмеят заедно. И ето, че денят е отминал. И някак по – ведро ще посрещнат вечер-
та, с надеждата, че утре силата и вярата ще влязат у дома отново с най-близкия и полезен 
човек до теб - социалния асистент.     

ÒÐÓÄÎÂÀ ÇÀÅÒÎÑÒ
Важна част от изпълнението на този проект е осигуряване на трудова заетост на безра-

ботни от общината, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране. Макар 
и с различни професии тези хора преминаха през задължитени встъпително и надграждащи 
обучения, получиха нужната квалификация и много бързо доказаха, че могат да се справят. 
Не само това, всеки от тях прие присърце работата, разбирайки, че тя е особено специфична 
и изисква специално отношение и качества.

ÏÎÂÈØÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ È ÂÍÈÌÀÍÈÅ
В община Стралджа към този проект се проява повишен интерес както в началото, така 

и в хода на изпълнението му. Причината за това е не само добрата социална политика на 
общината, но и успешно реализираните до момента проекти от този тип, трайно добрата 
грижа и внимание към хората с неравностойно положение и невъзможност да се справят 
сами. Кметът на общината Атанас Киров лично  проявява  интерес към този проект, наблю-
давайки изпълнението му, интересува се от състоянието на потребителите и възможност-
ите на асистентите, медицинските сестри, рехабилитатора и специалистите предоставящи 
психологическата подкрепа от фирма ТЕЗА, спечелила процедурата за предоставянето на 
психологическата подкрепа. 

Проект „Звена към ДСП в община Стралджа – 2”, не е само поредния социален проект, 
той е проект, който е необходим на не малко хора, осигурява спокойствие и сигурност на 
нуждаещите се и работа за безработните. Затова има своето приоритетно място в социалната 
политика на общината и е част от непрекъсната грижа за хората.

Библиотека „Войни ветерани“ издаде  
книгата на Жеко Дойчев „Един от 29-ти 
Ямболски пехотен полк“. Това е шеста 
поред книга на родолюбеца, който умее 
увлекателно  да разказва  за историята 
на  с.Поляна, за личностите, за стари 
родословия, за вълнуващи събития. В 
новата си книга, роденият в стралджан-
ското с.Поляна  автор, споделя спомените 
си като участник във Втората световна 
война 1944-1945г. Проследява в после-
дователност случилото се в живота му  
от септември 1942г. когато постъпва в 
казармата, през участието във войната, 
сраженията, победата,  до завръщането  
в родния край. Пред читателя оживяват 
сцени на фронта, съдбоносното събитие за 
толкова много хора е представено реалис-
тично, с нечуваните подвизи, страданията, 
жертвите. Затваряйки последната страни-
ца читателят ще запомни посланието на 
автора: „Нека никога младото поколение, 
което идва след нас, не изпада  в такова 
бурно военно време, да живеят в мир 
и разбирателство и работят активно за 
запазване на световния мир.“ Освен това  
книгата, посветена на храбрите български 

Íîâà êíèãà íà  Æåêî Äîé÷åâ

Åäèí îò 29-
òè ÿìáîëñêè 
ïåõîòåí ïîëê

войни, преживяли ужасите на кървавите 
сблъсъци и видели злостното лице на вой-
ната,  дава примери за чест и достойнство, 
за истински патриотизъм, за дисциплина 
и отговорност.

Òàëàíòè

Денка Георгиева няма нужда от представяне. Нейните творби  се оценяват от по-
читателите на изобразителното изкуство. Успешно се справя с рисуването на икони, 
пейзажи, портрети. Напоследък се посвещава и на пиротехниката. Изваени с любов 
нейните творби  се превръщат във визитна картичка на творчеството й. Представяме  
портрети, които подготви това лято.

Никола Петров Йорданов е само на 17г.  Той е от Стралджа , учи в СУ“П.Кр.Яворов“. 
В свободното си време  рисува, слуша музика, излиза с приятели.  С изобразително 
изкуство се занимава по-сериозно от година. Прави го за лично удоволствие. „Рису-
ването за мен е нещо, с което мога да изразя себе си и заобикалящата ме действи-
телност“, споделя той.
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Â ïîäãîòîâêà íà Äåâåòà ðîäîâà ñðåùà 

Æèâåå Ñèâêîâèÿ ðîä!
Легендарният Сивков род 

се подготвя за поредната си 
девета родова среща, която 
е насрочена за 10 септември 
във Варна. Организаторите 
вече разпращат поканите  с 
програмата на срещата до 
всички наследници на рода 
от близо и далеч. 40 години 
след първата родова среща 
по традиция участниците ще 
засадят родово дърво , ще мо-
гат да си купят от  тениските с 
логото на рода, да научат нови 
подробности от богатата  ис-
торията, където има  легенди 
,  подвизи, интересни съдби.

Стралджанци имат свое-
то представителство в този 
род. Доказа го Стефан Ива-
нов, един от инициаторите 
за родовите срещи, издирил 
голяма част от наследниците, 
организирал  първите срещи  
в Стралджа и Добрич. До 
момента издирените наслед-
ници на родоначалника Сивко 
Друмев са около 7500 души. 
Гордост за днешните Сивко-
ви са   опълченци и хайдути, 
хора на науката и техниката, 

политици, интелектуалци, 
музиканти, артисти. 

Êàêâî ðàçêàçâà 
èñòîðèÿòà?    
Основателят на рода е Сиво 

Друмев от Стралджа, Ям-
болско. Той и жена му Сара 
Стойкова имали три деца 
– Друми, Въльо и Стоянка. 
Сиво Друмев бил сред буд-
ните жители на Стралджа. В 
началото на 20-те години на 
19-ти век в селото се настанил 
един турски спахия – Ибрахим 
бей. Той имал стадо от 13 000 
овце. Турчинът обсебил всич-
ки пасища на Стралджа и за 
местните българи не останала 
паша. А в онези тъмни време-
на овцевъдството било един-
ственият шанс за оцеляване на 
поробените българи в Страл-
джанско. Затова най-будните 
местни жители се събрали и 
написали прошение до сул-
тана. Пратили Сиво Друмев в 
Истанбул да представи тяхна-
та молба. Султанът склонил и 
издал заповед на Ибрахим бей 
да освободи пашата на раята 
и да се изсели от Стралджа. 

Ñòðàëäæàíñêèÿò ðîä Áîìáîâè – íàñëåäíèê íà ñòîëåòíè òðàäèöèè. 
Ïúðâà íàöèîíàëíà ñðåùà íà ðîäà – 15 þëè 2017ã., ãð. Ñòðàëäæà

Сиво Друмев се при-
брал със султанския 
ферман, но турския 
управник не зачел 
документа. Страл-
джани се обърнали и 
към местния кадия. 
Той отсъдил в тяхна 
полза, но никой не 
бил в състояние да 
принуди Ибрахим 
бей да изпълни сул-
танската заповед. А 
и местните турски власти 
нямали никакво намерение 
да заставят със сила един 
правоверен да отстъпи пред 
неверниците. Стигнало се до 
ново дело, което се водило в 
Галац, Румъния /не е много 
ясно защо точно там е бил 
този “арбитраж”, но така е 
съхранена историята в ро-
довата памет/. И това дело 
било спечелено. Сиво Друмев 
пътувал до Галац с двама 
турци. На връщане прекоси-
ли Дунава с ладия. Турците 
нападнали Сиво Друмев и го 
хвърлили в реката. Така свър-
шил земния си път този борец 

за правата на стралджанските 
българи. Близките  на Сиво 
Друмев разбрали, че занапред 
за тях живот в империята на 
султана няма. Затова тръгнали 
с каруци по тежкия път на 
изгнаничеството към Бесара-
бия и Русия. Обаче не всички 
случили на добри условия – 
някои останали, но други се 
насочили на юг и се заселили 
в Добруджа и Североизточна 
България – не смеели да се 
върнат по родните си мес-
та, страхувайки се от гнева 
на поробителя. Част от на-
следниците на Сивковия род 
намерили пристан в Северна 

Добруджа, в будния, тогава 
чисто български град Тулча. 
Родът е дал трима опълченци – 
поборници за Освобождението 
на България – Симеон Вълчев 
Сивков /той е бил кмет на 
тулчанското село Никулицел, 
където е Аспаруховият Он-
гъл/, Диньо Малев Сивков от 
Нова Загора и Георги Минков 
Сивков.

Ñèâêîâèÿò ðîä å 
åäèíñòâåíèÿò â 
Áúëãàðèÿ, êîéòî èìà 
ñâîé õèìí

– текста е написан от добру-
джанския поет Драгни Драгнев, 

музиката – от добричкия ком-
позитор Ангел Ангелов. Та-
лисманът на рода е дървена 
бъклица, изработен от добри-
чки майстор. 

Ако сте от Сивковия род, 
ако искате както вие така и 
децата ви да усетят силата 
на рода, да добият българско 
самочувствие, отделете време 
и средства, за да присъствате 
на поредната Девета родова 
среща на Сивкови. 

Начало на срещата: 11,00ч. 
ресторант на община Варна, 
срок за заявки – 1 септември

тел. За контакти 052 802 
302  или 0882 995 030

1.Родът Бомбови, клон от 
Карастоянови 

Родът Бомбови произли-
за от старият стралджански 
род Карастоянови, към който 
принадлежи Стоян Куртев Ка-
растоянов, роден през 1852г. 
в Стралджа. Стоян и неговата 
съпруга Йовка Куртева имат 6 
деца, но само две от тях дости-
гат до преклонна възраст – Куна 
и Атанас Стоянови. Синът Ата-
нас, който по–късно получава 
прозвището „Бомбата”, се смята 
за основател на рода Бомбови. 

2. Основателите на рода 
Бомбови и техните деца

Атанас Стоянов Куртев е 
роден на 27 август 1884г. Бил 
енергичен и общителен младеж.
Често свирел на дървена свирка 
по селските мегдани, където се 
извивали кръшни хора. Вероят-
но там пламнала любовта меж-
ду него и 24г. Станка Железчева. 
Една вечер през 1906г., когато 
тя отишла на кладенеца за вода, 
Атанас я причакал и откраднал. 
Двамата живяли в дълбока и 
взаимна любов, в хармония 
и разбирателство до края на 
дните си/повече от 51 години/. 
Звучи като приказка, но според 
разкази на децата и внуците им, 
това е истина. 

Станка и Атанас Стоянови 

имат седем деца: четирима си-
нове –  Стоян, Стефан, Христо и 
Железчо и три дъщери – Йовка, 
Мария и Райна, като всички 
достигат до преклонна възраст.

3. Прозвището – фамилия
Вероятно някъде в края на 

първото десетилетие на XX век 
към името на Атанас Куртев 
неговите съселяни добавят и 
прозвището Бомбата. Според 
предания в семейството, това се 
дължало на факта, че в неговия 
хамбар имало няколко огромни 
бъчви за вино /кадуси/ от около 
700 –800 литра, които местните 
наричали „бомби”. Постепенно 
названието на бъчвите станало 
нарицателно за техния собстве-
ник, като ударението преминало 
от първата гласна към втората. 

Семейството явно харесвало 
това респектиращо прозвище. 
По–късно някои от синовете 
променили фамилията си като 
приели името Бомбови.

4. Атанас Куртев Стоянов, 
един от хилядите българи, 
сражаващи се и ранени край 
Чаталджа, през 1912г.

В края на септември 1912г. 
28–годишният Атанас Куртев е 
сред 234–те хил.мобилизирани 
българи, които се включват в 
бойните действия, заедно с 600–
хилядната редовна българска 

армия, по време на Балканската 

война от 1912–1913г. Участвал 
в най–тежките сражения и осо-
бено в драматичната битка при 
Чаталджа през ноември 1912г. 
Тогава българските войски под 
командването на генерал-лейте-
нант Радко Димитриев правят 
опит да преодолеят защитната 
линия на османската Чатал-
джанска армия на 55 км от 
подстъпите към Цариград, но 
след понесени тежки жертви 
са принудени да се откажат. 
Настъплението по целия фронт 
започва рано сутринта на 17 
ноември 1912 година. Късно ве-
черта на левия български фланг 
Двадесет и девети ямболски 

пехотен полк от Трета дивизия 
успява да превземе укрепле-
нието Илеритабия. Българското 
командване така и не разбира 
за този успех и на следващата 
сутрин укреплението е подло-

жено на обстрел, както от ос-
манската, така и от българската 
артилерия. Има стотици убити. 
Вероятно точно тогава Атанас 
Куртев бил ранен. Засегната е 
лявата му ръка в лакета и той 
остава инвалид за цял живот. 
Правителството му отпуска 
инвалидна пенсия. 

5. „Чарът” на Бомбите
Бомбите били жизнени, тру-

долюбиви и сърдечни хора. 
Обичали да общуват, да по-
срещат гости, да танцуват на 
мегдана, същевременно били 
отзивчиви и съпричастни с 
болката на ближните си. Цялото 
семейство било изключително 

задружно и сплотено, поделяйки 
си задълженията при обработва-
нето на нивите, отглеждането 
на животните и домакинската 
работа. Фамилията била от 
средно заможните в Страл-
джа. Занимавала се предимно 
с отглеждане на овце, като в 
най–добрите периоди техният 
брой надвишавал 200 глави. От 
продажбата на вълна и агнета 
семейството си осигурявало 
прилични доходи за живот. 

Ергените и момите от Бомби-
те се славели в цяла Стралджа 
със своята снажност, красота, 
енергичност и темперамент. 
Въпреки, че не разполагали с 
голямо богатство, не една де-
войка или момък мечтаели да 
се сгодят за тях.

След женитбата на децата 
им/две от дъщерите се омъжили 
в Стралджа, а само една извън 
селото – в Девeтинци/, Станка 
и Атанас Стоянови живели със 
синовете и снахите си в едно 
голямо патриархално семейство 
до 1944г. Фамилията почитала 
дълбоко фолклорните традиции. 
Много често под звуците на 
гайда и тъпан, Атанас и Станка 
заситнявали един около друг 
ръченица пред радостните по-
гледи на деца и внуци. Двамата 
с радост събирали и се грижели 
за 18–те си внуци, докато роди-
телите им работели на нивите.

Станка Стоянова била из-
кусна майсторка на буенешки 
шапки. Срещу Лазаровден и 
Цветница дворът на фамилията 
се изпълвал с млади момичета, 
които тя с вещина и усет преме-
няла, нагласявала и нареждала, 
съобразно ръста им. Оттук те 
тръгвали да разнасят своите 
песенни послания за здраве и 
благополучие и да танцуват своя 
прочут „стралджански буенек” 
из селото.

6. Основни статистически 
факти за рода

Бомбови е сравнително 
млад род, който съществува от 
малко над 100 години и набро-
ява над 130 души. Състои се от 
основателите на рода Атанас 
Куртев Стоянов и неговата 
съпруга Станка Железчева 
Стоянова, техните 7 синове 
и дъщери, 18 внуци, 32–ма 
правнуци, 46 праправнуци и 
26  прапраправнуци, т.е. от 6 
поколения Бомбови.

Днес  най–възрастният 
представител на рода е Стоян 
Андонов – на 83г.,  е най–го-
лемият внук на основателите 
на рода Атанас и Станка Сто-
янови. Най–малкият е Антоан 
Железчев на почти 1 годинка. 

Най–разпростаненото и 
почитано мъжко име е Атанас/
от гр. „безсмъртен”/ – петима 
от внуците са кръстени на своя 
дядо. Към настоящия момент 
общо 11 представители на 
рода носят името Атанас. 
Най–възрастният е Атанас 
Стоянов – на 76г. от Стралджа, 
а най–малкия е 8–годишният 
Атанас Стефанов от Карнобат. 

Най–популярното име сред 
жените от рода е съответно 
Станка.Четири от внучките 
на баба Станка унаследяват 
нейното име. 

Най–възрастната е Станка 
Стоянова на 82г. от Стралджа.

Най–известната личност 
на рода е народната певица 
Станка Андонова – солистка 
в Ансабъл”Тракия”, гр. Плов-
див, също внучка на Атанас и 
Станка Стоянови.

Сърцето на рода се намира 
в Стралджа. Днес тук живеят 
30 членове на рода. Останали-
те са се установили в София, 
Дупница, Пловдив, 

Стоян  Куртев  Ка -
растоянов – баща на Ата-
нас Стоянов/най–старата 
снимка в рода/

Атанас и Станка Стоянови – 
основатели на рода Бомбови

Сватбата на Стефан и Атанаска Бомбови от 1935г. 

на стр 7
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Стара Загора, Сливен, Ям-
бол, Котел, Карнобат, Бургас, 
а също и в Италия, Словакия, 
Гърция, Германия, Франция и 
Великобритания. 

Сред представителите на 
рода има инженери, компю-
търни и пиар–специалисти, 
учители, социални работни-
ци, медицински специалисти, 
военни офицери, бизнесмени, 
шофьори, търговски работни-
ци, студенти, ученици. Всички 
са достойни и трудолюбиви 
хора, горди наследници на сто-
летните традиции и ценности 
на столетния род!

На Първата родова среща, 
състояла се на 15 юли от 17.00 
часа в ресторант „Хемус” – 
гр.Стралджа, се събраха 75–ма 
членове на рода, заедно със 
своите партньори и деца от 
четири поколения Бомбови. 
Някои от младите представи-
тели на фамилията се виждаха 
за пръв път със своите близки. 

Програмата включваше:
1.Приветствие от организа-

торите на Родовата среща
2. Почит към паметта на 

основоположниците на рода 
Атанас и Станка Стоянови, на 
техните 7 деца – Йовка, Сто-
ян, Стефан, Христо, Мария, 
Железчо и Райна, формирали 
седемте клона на рода Бомбови

3. 11–годишната Мартина 
Атанасова–дъщеря на Атанас 
Бомбов–Младши, пропътува-
ла над 1300км от Братислава/
Словакия/, заедно със своето 
семейство, поздрави всички 
свои родственици с емблема-
тичното Вазово стихотворение 
„Аз съм българче”

4.Представяне на Родослов-
ното дърво на рода, нарисува-
но и съставено от словачката 
Мирослава Атанасова /съпруга 
на А.Бомбов и майка на Мар-
тина/. На всеки член на рода бе 
подарен негов умален вариант.

 5.Презентация, съдържаща 
кратка история на рода, при-
дружена със снимков материал

 Представителите на рода 
и техните партньори, при-
състващи на Родовата сре-
ща, бяха поздравени с ка-
мерен танц от танцьорките 
при Ансамбъл”Въжички” при 
Читалище ”Стралджа–2016” с 
худ.ръководител Каньо Канев. 
Всички с вълнение и радост се 
наслаждаваха на завладяващи-
те тракийски танци и ритми, 
представени с много грация и 
красота! Танцът на момичетата 
спонтанно преля в първото 
родово хоро на вечерта.

 С авторската си песен във 
фолклорен стил за рода Бом-
бови, Атанас и Кита Бяндови  
от Карнобат, отправиха поже-
лание за здраве и благополучие 
на всички членове на рода!

Последваха музикални поз-
дравления за всички членове 
на рода, които носят името 
Атанас и Станка, за 6–те юби-
ляри на срещата и още много 
други. 

Направени бяха десетки 
снимки – обща, на всички гос-
ти на срещата, както и самос-
тоятелни на I–вите, II–рите, 
III–тите и IV–тите братовчеди, 
тематична – на присъстващите 
8 представители на рода, носе-
щи името Атанас и др.

Срещата ще остави незали-
чим спомен у всички с радост-
ните емоции, преживявания и 
запознанства. Осмеляваме се 
да се надяваме, че възобнове-
ните и установените връзки 
между различните поколения 
Бомбови ще бъдат трайни и 
постоянни в годините напред! 

Благодарим на всички, кои-
то с толкова желание и любов, 
загърбиха ангажименти, про-
блеми и разстояния и станаха 
част от Първата родова среща 
на именития стралджански 
род!

Ñòðàëäæàíñêèÿò ðîä Áîìáîâè...

След организираната 
дарителска кампания  
по инициатива на кмета  
Стойко Георгиев със съ-
браните над 3000 лв. ус-
пешно е отремонтирана 
старата камбанария на 
църквата „Св.Димитър“ 
в селото.  Средствата се 
оказват достатъчни, за 

да се почисти ръждата, 
да се боядиса и лакира 
кубето на камбанарията, 
да се поставят улуци, да 
се изгради дървен под, 
да се постави врата, да 
се измаже отвън.   От 
години местните хора  
се притесняваха от фа-
кта, че все не успяват 

да  изправят килнатия 
на една страна кръст на 
върха. Запознати твър-
дят, че  още в средата 
на миналия век  атеисти 
стреляли по кръста и 
той си останал приве-
ден. Сега майсторите 
поправили и това. И  
за радост на алексан-

дровци и гости църк-
вата вече изглежда по 
различен начин. Днес 
благодарностите са от-
правени към  местните 
родолюбци – бизнесме-
ни и земеделски произ-
водители, подкрепили с 
финансова помощ тази 
грижа:  Мартин Ганев, 

Петър Димитров, Ан-
дон Стойков, Димитър 
Попов, Силвия Велкова.  
А александровци вече 
правят сметки  за под-
новяване керемидите на 
старата църква. Радват 
се, че доброто дело се 
подкрепя и от   други 
спонсори.

Äàðèòåëè ïîäïîìàãàò öúðêâà

Àáèòóðèåíòè íà…60
Най-ярките спомени са от детството и ученическите 

години. Най-искрените  приятелства отново са от този 
период. И всяко връщане назад е толкова вълнуващо и 
приятно! Набор 1957 организира своята абитуриентска 
вечер, но …   вече на 60. С не по-малко веселба, усмивки, 
настроение.  Това е един от най-многобройните и силни 
набори на Стралджа. Сред съучениците са хора завър-
шили образование с различни специалности, доказали 
се специалисти  в своята област, хора, посветили живота 
си за развитието на родния край и на страната. Днес, 
вече побелели и помъдрели, но сред съучениците весели 
и готови на лудории както преди. При срещата имаше 
и сълзи на радост, имаше спомени, имаше вълнение. 
Да, някой трудно се разпознаха, което пък беше още 
по-интересно. Цветя за учителките, поклон за труда , за 
всеотдайността, за обичта  им!   Трогнати от вниманието  
Йорданка Николова и Денка Сотирова се почувстваха 
истински щастливи сред своите пораснали ученици и не 
спестиха добрите думи за никой от тях. С вълнение г-жа 
Николова направи своето обръщение към набора, което 
накара мнозина  да  й стиснат ръката и да благодарят. 
Както  изисква традицията на срещата имаше торта, 
имаше пожелания и обещания за нови срещи.  

Ñðåùà íà âèïóñê 1976

 Ùàñòëèâè è íåçàáðàâèìè 
ìëàäåæêè ãîäèíè

    Може десетилетия да са изминали от ученическите 
години, но те остават незабравими. А наборите с едно и 
също желание организират своите срещи, за да върнат 
времето назад. Родените през 1958година се гордеят с 
факта, че са завършили успешно  СПТУ“П.Кабаков“ 
Стралджа. Те се събират в града на своите младежки 
спомени вече четвърти път. И твърдят, че това съби-
тие се превръща в най- красивото за годината. Защото 
има много спомени, има настроение, има  споделяне 
на лудории, разкази, които удивляват и вълнуват. „Ще 
продължаваме тази традиция, докато можем!“, твърдят  
бившите съученици и застават за снимка, която влиза в 
семейните архиви на всеки.

Îòèäå ñè Ïåòðàíêà Ðàõíåâà
Изненадващо, неочаквано и 

съвсем не навреме ни напусна 
един позитивен, изключител-
но коректен, отговорен човек, 
неоценим приятел, активен 
общественик – Петранка Рах-
нева. Каквото и да кажем днес 
за нея ще бъде добро. Защото 
усмихнатата Пепи беше винаги 
готова да помага, да се раздава.

Като председател на Сдруже-
ние „Диабет“ в Стралджа тя беше   активния организатор 
на клубния живот. Името й се отъждествяваше с на-
деждата за живот и вярата, че когато е в общност човек 
по-лесно се справя с проблемите, колкото и трудни да 
са те. Днес Пепи вече е бялата птица в небесния мир и 
отново ще помага на всички, които я обичаха!

Почивай в мир!   

Т о ч -
н о  1 0 
бяха щас-
тливците 
от  клуб 
„Д ъ л г о -
летие“  , 
които от-
празнува-
ха своите 
рождени 
дни в по-
з н а т а т а 
п р и я т н а 
обстановка  на пенсионерския клуб в Стралджа. За  
Мария Кирова, Елена Костадинова, Делка Куртева, 
Ойка Добрева, Величка Петрова, Генка Мечева, Стойка 
Андонова, Любка Александрова, Сирма Тодорова, Донка 
Миронска това ще остане като един от най-приятните 
дни, в които сърдечните поздравленията, подаръците, 
пожеланията  се лееха като река. Мара Стойчева се 
обърна с топли думи към виновниците за тържеството.  
Достолепната Сирма Тодорова  отговори  с благодарност.  
Развълнувани от тържеството бяха и най-новите членове 
на клуба Йорданка и Калчо Пачови и Димка Каравичева. 
Празникът не мина без тържествена торта, шампанско, 
песни и танци. 

Ëåòåí ïðàçíèê ñ ïåñíè è õîðà

Читалище и кметство в  село Първенец имат амби-
циите да бъдат сред най-активните в общината. И го 
доказват. От съвместните усилия се раждат интересни 
идеи, поддържат се традиции, създават се  нови празни-
ци. Особено интересно и вълнуващо за местните хора, 
а и за гостите на селото това лято беше пресъздаването 
на  обичая „Зажънване“. Фолклорната група „Иглика“ 
с ръководител Мария Хр.Стоянова  показа богатството 
и красотата на  местните народни носии, изпяти бяха 
стари народни жътварски песни. Жътвата е лека когато 
в полето звучат „ Слънце ,мило мамино“, „Карай, моме, 
да караме“ и разбира се „Женала е дюлбер Яна“. Сред 
жътварките бяха  Руска Колева, неуморния секретар на 
читалището,  както и Мария Монева Троева,  най-въз-
растния участник в групата. Активна в организацията 
беше и Янка Стоева, която първа започна чакъма  и показа 
как дедите ни със сърп и паламарка жънели нивите. В 
празника с радост се включи арендатора Велко Велев, 
който имаше честта да приеме първия пожънат сноп и 
да се отблагодари на самодейците  с дарение. Агрономи, 
комбайнери, трактористи, жители на селото истински 
се наслаждаваха на представения обичай, мнозина се 
връщаха към спомените си и се радваха, че има пази-
тели на традициите, че селото живее. С възхищение  
и благодарност към участниците се обърна кметът на 
селото Вичо Колев, който не пропусна да поздрави  
спонсорите и изрази надеждата, че това сътрудничество 
ще продължи и за напред.

Ïúðâåíåö – ñåëî ñ òðàäèöèè

ÏÀÒËÀÄÆÀÍ – ÂÅËÈÊÀÍ 
ÎÒÃËÅÄÀÕÀ Â ÑÒÐÀËÄÆÀ

  Е, все е имало рекордни 
с размерите си зеленчуци, но 
патладжан не беше се появя-
вал! Това лято , обаче,  трудът 
на Данчето и Росен Кръстеви 
от Стралджа „роди“ прекрас-
ни екземпляри патладжан 
един от които с тегло  1950 
гр.! Според стопаните  при-

чината за постижението са големите и постоянни грижи. 
Те сами са си  го отгледали от семена, не допуснали  
появата на вредители, пръскали, поливали, окопавали 
системно. За да се радват сега на богатия урожай. Твър-
дят, че патладжана е много вкусен, а внуците вече знаят, 
че баба ще им приготви от гиганта една тава от любимото 
кьопоолу. И ще има три дни да мажат филиите!

от стр 6
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Ï Î Ê À Í À 
Çà îðãàíèçèðàíà  åêñêóðçèÿ äî 

ãð.ÎÄÐÈÍ /ÒÓÐÖÈß/ íà 14 
îêòîìâðè 2017ã.

Цена 20 лв.
Тръгване – 5,30ч. от Клуб на пенси-

онера – Стралджа
Предвидено е посещение на бъл-

гарските църкви „Св.Георги“, „Св.
Св.Константин и Елена“, Селиме 
джамия

Желаещите да участват трябва да 
представят само  ксерокопие на зад-
граничен паспорт с валидност 6 месеца 
преди датата на изтичане на валид-
ността.
Срок за записване 1.10.2017г. при 

Петко Атанасов
Тел. 04761 51 89 или 0894722132

ØÀÐÅÍ ÑÂßÒ

Óãî  Ñîòî, êîéòî òðåíèðà â Óãî  Ñîòî, êîéòî òðåíèðà â 
Ìàäðèä è îáè÷à ÑòðàëäæàÌàäðèä è îáè÷à Ñòðàëäæà

Ëÿòîòî íà 
íàøèòå 
äåöà

Íàøèòå ìëàäè ñïîðòíè òàëàíòè

Те са млади, талантли-
ви, борбени. Успешно се 
вписват в елитни български 
или чуждестранни отбори. 
Постигат своите успехи 
с труд, воля и амбиция. 
Очаква ги спортно бъде-
ще, което радва родители, 
близки, приятели. За таки-
ва млади спортни таланти 
ви разказваме в нашата 
рубрика.

Днес е ред на едно ча-
ровно, усмихнато,  слънче-
во момче, което носи  бъл-
гарска и испанска кръв. Уго 

Сото Атанасов е само на 8,5 
години. Роден в Испания с 
майка Славяна /дъщеря на 
Юлия и Атанас Атанасови 
от Стралджа/ и баща  Гермо 
Сото от Мадрид, Испания,  
момчето е една приятна 
смесица от българска упо-
ритост и  горещ испански 
темперамент.  Само  две  
гостувания в Стралджа  са 
достатъчни, за да  изрази 
готовността си всяко лято 
да бъде край баба Руска и 
дядо Петко, с които пре-
красно  се разбират, и да 

лудува с братовчедите – 
гости  от Япония.

Уго Сото  е един надеж-
ден  млад футболист. Той 
участва в детския отбор 
на гр. Мадрид с треньор 
Мариус – бивш състезател 
на Реал Мадрит.  Като на-
чало момчето е вратар , а 
сега  - нападател с номер 
7. Вече има в актива си 
награди за първо място и 
орден „най-добър вратар“, 
мечтае да постигне  големи 
спортни успехи. 

Това лято, по иници-

атива на  кмета Атанас 
Киров и с подкрепата на 
Петко Атанасов, прадядо 
на момчето,  за Уго бе орга-
низиран вълнуващ спортен 
празник.  На стадиона в 
Стралджа той се срещна с 
детския местен футболен 
отбор, подариха му  фла-
гче, шалче и топка с авто-
графите на всички играчи 
в отбора на Стралджа. За 
момчето беше голяма ра-
дост , че там е и автографа   
на кмета Атанас Киров, от  
когото Уго се възхищава. 

Той знае за  участието 
му като футболист  в „Ла 
Коруня“Испания и се гор-
дее с това. Негови спорт-
ни кумири са и Христо 
Стоичков и Любо Пенев. 
Истинско забавление за 
всички беше да видят как 
младия футболен талант 
показва възможностите 
си на терена в Стралджа . 
В импровизирания мач се 
включиха ветерани като 
Стефан Узунов, Йордан 
Данев, Кръстьо Жечков. С 
гордост  си подаваха топ-

ката дядо Атанас и внука, 
а семейството и приятелите 
аплодираха всяка проява на 
майсторство.

Уго  Сото отпътува за 
Мадрид. Но отнесе със 
себе си безброй много 
приятни спомени, които 
ще му напомнят за Страл-
джа, за България, ще го 
стимулират да тренира още 
по-усърдно, да постигне 
нови успехи. До другото 
лято, когато отново ще 
бъде сред своите приятели 
в Стралджа.

Çà ëþáèòåëèòå íà åêñòðåíè ñïîðòîâå
От 16 до 23 септември т.г. на територията на Югоизточна България за седма 

поредна година ще се проведе Международното състезание за високопроходими 
автомобили Балкан Офроуд Рали. То е част от спортния календар на Българска 
федерация по автомобилен  спорт и е серия от най-голямото офроид рали в Евро-
па – Рали Бреслау. 

В рамките на Балкан Офроуд Рали  ще се проведе и второто издание на рали  за 
исторически автомобили  - Балкан Класик Рали  с 30 състезателни отбора от Европа, 
Южна Америка и Африка. Програмата предвижда  8 състезателни дни по трасе с над 
2000 км през Стара планина, Тракийската низина, Добруджа и Странджа планина.

Общината е уведомена и е взето съгласието й, че трасето  на състезателните 
МПС преминава през територията на селата Атолово/21.09./, Богорово/20.09./, Вой-
ника/20.09./, Джинот/20.09./, Зимница/21.09./, Иречеково/20.09./, Лозенец/21.09./, 
Недялско/20.09./, Поляна/20.09./ както и през Стралджа/21.09./

Състезателното трасе преминава само извън населените места, по съществува-
щи горски и полски пътища, основно черни земни пътища и макадамови отсечки.

Áåëèöà îöåíè òàëàíòà íà „Çëàòåí êëàñ“
Сред над 400 участници на На-

ционалния фолклорен фестивал „На 
Белица на хорото“ ярко се отличиха 
самодейците от ансамбъл „Златен клас“ 
при НЧ“Възраждане 1926“ Зимница. С 
представянето на „Тракийска сватба“ по 
хореография на Тончо Тончев танцьо-
рите се наредиха сред   най-добрите  и 
журито с право им присъди Специалната 
награда. След слизане от сцената интересът към групата  продължи със  снимки 
и предложения  за концерти. Атанас Рекалов, ръководител на ансамбъла и 
Антоанета Атанасова , секретар на читалището , споделиха радостта си от 
успеха с присъстващите на фестивала журналисти.     Успешното  предста-
вянето в Белица  самодейците посвещават на своята неуморна и всеотдайна  
Елка Пейчева, председател на читалище Зимница, която в този ден отбеляза 
своя рожден ден. Вечерта празникът прерасна в  един вълнуващ спектакъл 
на духа и българщината и щедри наздравици за рожденичката.


