
email: s_vesti@abv.bg

 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

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 22)   17. 9. 2014 ã. 

×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè, êîèòî ×åñòèò ïðàçíèê íà âñè÷êè, êîèòî 
íîñÿò èìåíàòà Âÿðà, Íàäåæäà, íîñÿò èìåíàòà Âÿðà, Íàäåæäà, 
Ëþáîâ è Ñîôèÿ!Ëþáîâ è Ñîôèÿ!

Ó÷èëèùàòà â Ñòðàëäæà îòâîðèõà âðàòè

Çâúíåö  çâúíè…Çâúíåö  çâúíè…
Най-голямото общинско учи-

лище СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа започва новата 

2014-2015 г. с 551 ученика разпре-
делени в 26 паралелки. 53 учители и 
възпитатели ще се грижат за обуче-
нието и възпитанието им. Полуинтер-
натните групи са 15 от І до VІІІ клас  
с 325 ученика. От близките села към 
училището в Стралджа ще пътуват 
около 180 деца. В първи клас тази 
година постъпиха  69 първолаци, в ХІІ 
клас образованието си тази година ще 
приключат 21 ученици.

В ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” 
Стралджа близо 500 ученици бяха 
приветствани от директора Дора Най-
денова, която обърна внимание и на 
това, че училището  е с извършен ця-
лостен ремонт на спортната площадка, 
на базата в приземния етаж, с напълно 
подновено осветление,  подобрения на 
парната инсталация. „Всичко , което 
правим за вас, мили деца, е с много 
любов. Желанието на училищното и на 
общинското ръководство е всяко дете в 
нашето училище да се чувства добре, 
да усвоява знанията и да носи гордост 
на семейството си, на нас, учителите, 
на обществеността на града.”, подчер-
та г-жа Найденова. Недялка Димитро-
ва, гл. експерт „Образование” поздрави 
деца, учители и родители от името на  
общинското , заедно с уверението , че 
образованието ще продължава да бъде 
приоритет на общината. 

Интересна се оказва новата учебна 
година в ОУ ”Хр. Ботев” Войника къ-
дето като първокласници прекрачиха 
прага две двойки близнаци и една 
тризнаци. Тази година в паралелката 
на І клас са общо 17 деца. Интерна-
ционален се оказа пък втори клас, 
където имат и ученик от Англия. 
Мило приветствие към колектива 
поднесе директорът Живка Василева. 
От името на общинското ръководство  
пожелания за успех , за упоритост в 
овладяване на знанията  поднесе Ата-
наска Христова, секретар на общината.  

По традиция в първия учебен ден 
всеки първокласник получи книжка 
с пожелания от кмета на общината 
Митко Андонов.

Празничният ден  беше отбелязан и 
във всяка детска градина на общината. 
На тържествата присъстваха предста-
вители от общината, които  привет-
стваха малките, отправиха пожелания 
за много радост в детските дворци.

подробности на стр. 3
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ÁÑÏ Ñòðàëäæà  òðúãâà êúì èçáîðèòå ñ  óâåðåíîñò:ÁÑÏ Ñòðàëäæà  òðúãâà êúì èçáîðèòå ñ  óâåðåíîñò:

„Ùå ïîáåäèì! ñ „Ùå ïîáåäèì! ñ 
áþëåòèíà ¹ 22!”áþëåòèíà ¹ 22!”

 БСП- лява България отива с увереност на 
тези избори, за да ги спечели. Това заяви при 
откриването на предизборната кампания в 
Ямбол водачът на листата Атанас Мерджанов.

„БСП- лява България твърдо е решена да спе-
чели тези предсрочни парламентарни избори 
напук на очакванията, които ГЕРБ и някои от 
останалите политически сили искат да пред-
ставят пред българските граждани като предва-
рително очертал се резултат. Ние имаме своето 
самочувствие, защото въпреки изключителния 
натиск към Парламента, успяхме да направим 
за година и половина много повече, отколкото 
ГЕРБ за четири години. И в социалната сфера, 
и в успокояването на бизнеса и в областта на 

сигурността. Смятам, че това са нашите преимущества на една политическа сила
предвидима политическа сила, която е за демокрация и спокойствие“.
Като социолог Атанас Мерджанов коментира последните социологически проучвания.
„В тази ситуация, в която се намираме, най- истинският израз на народната воля, ще бъде на самият 

5-ти октомври, когато са изборите. Всякакви предварителни изследвания са по-скоро заблуждение и 
спекулация, отколкото реален израз на българското волеизявление“, допълни Мерджанов.

С деветосептемврийско настрое-
ние, с уважение и преклонение пред 
загиналите за свободата на България, 
с ведрина и оптимизъм,  с тракийски 
песни и танци стартира предизборната 
кампания в Стралджа на  коалиция 
„БСП- лява България”.

В слънчевия септемврийски ден 
стралджанските кандидати за народни 
представители от листата на „БСП-ля-
ва България”  Митко Андонов, кмет на 
общината и Янко Добрев, младежки 
лидер, политолог и специалист от 
общинска администрация, заедно 
със свои съпартийци, съмишленици, 
приятели и симпатизанти поднесоха 
венци и цветя пред паметните плочи  
на партизаните от  Стралджа.  За 
историческото значение на датата 9 
септември 1944 г., за идеалът, който 
не умира, за поуките от суровите 
изпитания, за незабравата на мина-
лото говори в своето слово Мария 
Толева, председател на ОбС на БСП. 

„ Нашият празник е празник на об-
ществото, защото с  историческата 
дата ние посочваме бъдещето на 
България”, каза тя. Всички присъст-
ващи получиха специално подготвена 
диплянка  „Минало, памет, незабрава” 
с посвещение на 70-годишнината от 
9 септември 1944 г

Минути по-късно на оживения 
площад започна митингът на БДП 
за представяне кандидатите за на-
родни представители от коалиция 
„БСП – лява България”. Усмихнати, 
с настроение и увереност в избор-
ната победа сред хората бяха всички 
от листата начело с водача Атанас 
Мерджанов. Стискайки десницата на 
млади и стари  те получиха подкре-
пата на населението на Стралджа и 
общината, дадоха своите обещания 
за готовността да работят за една 
силна, просперираща, социална и 
справедлива лява България.

Мария Толева , председател на ОбС 

на БСП Стралджа, първа приветства 
участниците в митинга, първа изрази 
горещата си увереност, че избрани-
ците на БСП и коалиция заслужават 
доверието, че имат силата, куража, 
готовността, уменията да водят Бълга-
рия напред. При представянето всеки 
един от листата приветства страл-
джанци, изразявайки благодарността 
за подкрепата. Множеството изслуша 
с внимание най-младия представител 
в листата Янко Добрев, който раз-
вълнувано сподели какво точно го 
мотивира да бъде сред кандидатите за 
народен представител. Той не пропус-
на да изрази гордостта си, че е редом 
с такива партийни лидери, политици, 
държавници, общественици като Ата-
нас Мерджанов, Кирчо Карагьозов и 
всички останали. Особено уважение 
той подчерта и към кмета на община 
Стралджа Митко Андонов, пети поред 
в листата на БСП. Очаквано страл-
джанци посрещнаха със заслужен 

интерес обръщението на г-н Андонов. 
Както винаги той намели верния тон, за 
да мотивира своите привърженици, сим-
патизанти, съграждани да излязат и да 
гласуват с бюлетина  22. Не пропусна да 
отбележи, че възходящото развитие на 
общината през последните 11 години  се 
дължи на една добре организирана съв-
местна работа в общината от общински 
съветници, кметове и км.наместници, 
културни деятели, творци,, представи-
тели на  читалища,  , спортни  деятели, 
ловни дружинки, младежки , женски и 
други неправителствени организации. 
Сила, която г-н Андонов  вярва, че 
ще се пренесе двойно и тройно сега 
за спечелване изборите за народни 
представители.

Ръкопляскания съпроводиха изказ-

ването и на водача Атанас Мерджанов, 
„политикът, държавникът с огромен 
опит, човекът, който, без да афишира, 
многократно е помагал на общината 
, на хората от града и селата”, както 
го представи кметът Митко Андонов. 
Разбира се, познавайки добре страл-
джанци г-н Мерджанов за пореден 
път изрази увереността си , че както и 
досега изборите тук отново ще бъдат 
спечелени от БСП.

Сред присъстващите на площада бяха 
съветници, кметове и км.наместници, 
представители на различни неправител-
ствени организации от града и селата,, 
ветерани , млади хора, деца, Знамена на 
България се развяваха, червени кърпи 
грееха по раменете. И най-често пожела-
нието беше „Ще победим! С номер 22!”

Всяка от срещите в се-
лата на община Стралджа 
на кандидатите за народни 
представители от листата на 
коалиция „БСП лява Бълга-

рия” преминават при очакван 
интерес. Хората държат да се 
видят лице в лице със своите 
избраници, да чуят послания-

та , обещанията, новата поли-
тика на социалистическата 
партия, да се уверят, че тези, 
за които ще дадат своя глас 
са достойни, честни , образо-

вани, упори-
ти и добро-
н а м е р е н и 
л и ч н о с т и 
за които на 
първо място 
е  любовта 
към родния 
край и же-
ланието да 
го променят 
към добро. 

В малкото 
село Богоро-
во  където от 

години жените доминират, те 
са тези които традиционно 
вземат важните решения. На 
събранието те доказаха, че са 

Â Áîãîðîâî, Ìàëåíîâî, Ïîëÿíà, Ïàëàóçîâî ùå ãëàñóâàò

Çà ÁÑÏ, çà äîáðîòî óòðå!
много „  в  час” с политиката 
у нас, знаят кой какво и как 
го прави и затова твърдо са 
категорични в избора си – 
за БСП, за доброто утре на 
общината, на България! Вече 
на по 70-80 години богоровци 
смело дават предложения как 
да работят народните пред-
ставители, за да променят 
живота на пенсионери, деца, 
майки, младежи. Държат да 
се съхранят традициите в 
образованието, да се промени 
правителственото отношение 
към здравеопазването, да се 
засили вниманието към хо-
рата от третата възраст, които 
имат право на уважение.

В Маленово посрещнаха 
с ръкопляскания водачът на 
листата Атанас Мерджанов 
и кметът на общината Митко 
Андонов като кандидат за 
народен представител. „Вие 
сте силните мъже в нашата 
община, в областта, вие мо-
жете, ние ви вярваме. С вас 
сме! Ще победим!”, повтаря-
ха маленовци без да пестят 
препоръките си, идеите си 
как добре да се управлява 

страната.Хората поискаха 
съдействие от своите из-
браници за изграждане на 
междуселския път Малено-
во-Девитак. Според Атанас 
Мерджанов това може да се 
постигне след задължителни 
консултации със съседната 
община Карнобат. Митко 
Андонов потвърди готов-
ността на община Стралджа 
да разработи проект по ПРСР 
и целта да бъде постигната.

Никой не трябва да твър-
ди, че Поляна е село със 
затихващи функции. На своя-
та среща с кандидатите за 
народни представители от 

листата на коалиция „БСП 
лява България” пристигнаха 
мъже и жени на различна 
възраст. Облечени с новия 
кат дрехи хората приема-
ха като празник срещата 
с кандидатите за народни 
представители от коалиция 
„БСП лява България”, поже-
лаха да покажат, че селото е 
живо и , че вярват в своето 
бъдеще. „Ако „БСП лява 
България” спечели изборите 
села като Поляна имат шанса 
да получат внимание и да се 
развиват. Знаем, че можем да 
помогнем за този избор. Ще 
излезем на 5 октомври и ще 

дадем своя глас с бюлетина 
№ 22!”, категорични са по-
лянчани.

Не по-малко интересно 
премина срещата с избирате-
лите в малкото с.Палаузово, 
където  кандидатите за народ-
ни представители от коалици-
ята Митко Андонов, Кирчо 
Карагьозов и  Янко Добрев 
бяха сърдечно посрещнати 
от хората. Познавайки про-
блемите до детайли това са 
хора, които палаузовци при-
емат като особено близки и 
могат да споделят всяка болка 
или предложение. Въпросите 
прераснаха в оживен диалог, в 
съвместно обсъждане на идеи 
за това как да се развиват 
малките села, какво бъдеще 
да имат общината и страната. 
Палаузовци сърдечно привет-
стваха кмета Митко Андонов 
и засвидетелстваха своята 
увереност, че    хора като него 
, които могат да наложат една 
нова, справедлива политика, 
която ще промени и страната.

Срещите по селата продъл-
жават. Веднага след диалога с 
кандидатите за народни пред-
ставители за присъстващите 
се осигурява концерт , който 
доставя истинско удоволст-
вие на хората.
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Âñÿêà ñòàÿ ñ íîâî 
îáçàâåæäàíå
В най-голямото стралджанско училище СОУ ”П. 

Яворов” стартът на новата учебна година се свързва 
с едно сериозно обновление на оборудването. Почти 
95 на сто от учебните стаи тази есен  са обзаведени с 
нови чинове, маси, столове, нови щори. Нови маси и 
столове има  и в училищния стол, в хранилищата към 
кабинетите. Много от стаите  разполагат с мултимедия 
и компютри. Както потвърди директорът Валентина 
Маринова, над 30 000 лв. от делегирания бюджет на 
училището , са вложени за това обновление. 

В освежаването на стаите   дни преди началото на 
новата учебна година активно се включиха всички 
учители и възпитатели. Особено внимание е отделено 
на стаите на първокласниците, които за първи път 
прекрачват училищния праг. „Нашето желание е да им 
покажем с каква радост ги посрещаме всеки ден, колко 
много вярваме, че ще се справят с учебния материал и в 
края на годината  родителите ще ги видят в съвсем нова 
светлина – умни, пораснали, активни, уверени!”  Г-жа 
Маринова  е доволна, че и през новата учебна година 
училището е добре окомплектовано с необходимите 
педагогически кадри, осигурени са учебниците, транс-
портното обслужване за пътуващите ученици и учители. 

Ó÷èëèùàòà â Ñòðàëäæà îòâîðèõà âðàòè

Çâúíåö  çâúíè…
Â ïúðâè êëàñ  íà ó÷èëèùàòà âúâ Âîéíèêà è Ñòðàëäæà - 

2 äâîéêè áëèçíàöè è åäíà òðèçíàöè

ОБЯВА
Продавам гарсониера в гр. Стралджа, ул.”Хемус”, 

бл.1, ет.3 с таванска стая и мазе, цена по споразуме-
ние, тел. за връзка 0878905948

Четирите училища в 
община Стралджа успешно 
започнаха новата учебна 
година. Във всяко от тях 
са осигурени необходими-
те педагогически кадри, 
закупени са учебниците, 
направени са техническите 

прегледи на автобусите, 
уточнени са пътуващите 
ученици и учители. На-
всякъде със средства от 
бюджетите са осигурени 
освежаване на класните 
стаи, физкултурните сало-
ни, спортните площадки,  
направени са подобрения 
по обзавеждането, почист-

ване на дворовете. 
Най-голямото общинско 

училище СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа започва новата 
2014-2015 г. с 551 ученика 
разпределени в 26 паралел-
ки. 53 учители и възпитате-
ли ще се грижат за обуче-

нието и възпитанието им. 
Полуинтернатните групи 
са 15 от І до VІІІ клас  с 325 
ученика. От близките села 
към училището в Стралджа 
ще пътуват около 180 деца. 
В първи клас тази година 
постъпиха  69 първолаци, в 
ХІІ клас образованието си 
тази година ще приключат 

21 ученици.
Съпричастни с траге-

дията на пострадалите от 
наводненията ученици, 
учители и родители от 
СОУ ”П. Яворов” се вклю-
чиха в инициативата за 
набиране на средства. При  
специално поставената ку-
тия за дарения  се образува 
истинско стълпотворение 
от малки и големи , които 
пожелаха да помогнат на 
хората в беда.

В обръщението си към 
присъстващите на търже-
ството по повод откриване 
на новата учебна година 
директорът Валентина Ма-
ринова  пожела на всички 
здраве и успехи. Специал-
но беше вниманието към 
най-малките, които бяха и 
най-развълнувани от праз-
ника. Към тях бяха пос-
ланията и на по-големите 
ученици.  Ръкопляскания 
избухнаха при полета към 
синьото небе на   бели , 
зелени и червени балони.

 „Вървете напред по 
пътя на знанието уверено, 
радвайте се на училището, 
за което общината ще про-
дължава да полага грижи. 
Вашето бъдеще е нашата 
радост!” каза в обръще-
нието си към ученици, 
учители и родители Иван 
Георгиев, изп.дл.кмет на 
общината. Минутка след 
това той удари звънеца, а 
г-жа Маринова по тради-
ция ливна менчето с вода. 
Гостите на тържеството  
поведоха  към класните 
стаи малките първокласни-
ци, където всяко дете беше 
посрещнато с медена питка 
и пожелания за успешна 

година.
В ОУ ”Св. св. Кирил и 

Методий” Страл-
джа  близо  500 
ученици  бяха 
приветствани от 
директора Дора 
Найденова, която 
обърна внимание 
и на това, че учи-
лището  е с извър-
шен цялостен ре-
монт на спортната 
площадка, на ба-
зата в приземния 
етаж, с напълно 
подновено освет-
ление,  подобре-
ния на парната ин-
сталация. „Всичко 
, което правим за 
вас, мили деца, 
е с много любов. 
Желанието на училищното 
и на общинското ръковод-
ство е всяко дете в нашето 
училище да се чувства 
добре, да усвоява знани-
ята и да носи гордост на 
семейството си, на нас, 
учителите, на обществе-
ността на града.”, подчерта 
г-жа Найденова. Недялка 
Димитрова, гл. експерт 
„Образование” поздрави 
деца, учители и родители 
от името на  общинското 
, заедно с уверението , че 
образованието ще продъл-
жава да бъде приоритет на 
общината. 

Интересна се оказва 
новата учебна година в 
ОУ ”Хр. Ботев” Войника 
където като първокласни-
ци прекрачиха прага две 
двойки близнаци и една 
тризнаци. Тази година в па-
ралелката на І клас са общо 
17 деца. Интернационален 

се оказа пък втори клас, 
където имат и ученик от 
Англия. Мило приветствие 
към колектива поднесе ди-
ректорът Живка Василева. 
От името на общинското 
ръководство  пожелания 
за успех , за упоритост в 
овладяване на знанията  
поднесе Атанаска Христо-
ва, секретар на общината.  

 „Знанието дава криле, 
знанието създава личности 
със самочувствие. Мили 
деца, не жалете сили, за да 
бъдете максимално добри  
по всеки предмет! Всеки 
ваш успех е награда за учи-
телите и за родителите ви. 

И достатъчна мотивация 
за общинското ръковод-
ство, което ще продължава 
да полага грижи за да  се 
учите, да спортувате и да 
се забавляват в едно мо-
дерно и добре обзаведено 
училище.”, каза в привет-
ствието си  към колектива 
на ОУ ”Св. св. Кирил и 
Методий” Зимница  Ма-
рия Толева, зам. кмет на 
общината. С усмивка и с 
видима гордост от доброто 
начало на новата учебна 

година към малки и голе-
ми се обърна и директорът 
Галина Александрова. Тя 
сподели увереността си, 
че децата от училището 
в Зимница и тази година 
ще запишат своите успехи, 
ще покажат, че имат въз-
можности да бъдат сред 
най-добрите и в учението 
, и в спорта.  С особена 
радост тук посрещат 29-те 
първокласници, което за 
последните години в Зим-
ница е истински рекорд. 
20 са децата постъпили 
в подготвителната група. 
Общият брой на ученици-
те в училището на селото 

е 164.
По традиция в първия 

учебен ден всеки първок-
ласник получи книжка с 
пожелания от кмета на 
общината Митко Андонов.
Празничният ден  беше 

отбелязан и във всяка дет-
ска градина на общината. 
На тържествата присъст-
ваха представители от 
общината, които  привет-
стваха малките, отправи-
ха пожелания за много 
радост в детските дворци. 
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Ïðèÿòåëñòâî, êîåòî  âäúõíîâÿâà
Гостуването на фолклорната 

група при пенсионерски клуб 
Джинот в Алфатар по време 
отбелязването на 40-годишни-
ната от обявяването му за град 
се превърна в много приятно 
преживяване за самодейците. 
Излизайки на сцената  жените 
от Джинот не само пресъзда-
доха обичая „зажънване”, те 
накараха хората в залата да 
наблюдават развълнувани  една 
картина, която възрастните 
помнят, а младите не познават. 
Протяжната песен „Женала е 
дюлбер Яна”, белите ръченици, 
сърповете и паламарките в ръ-
цете на жътварките, стомната 
с вода поднесена от малкото 
момче, люлката  под сянката 
– всички детайли бяха така 
добре подбрани, че няма как 
да не те хване онази тръпка в 
ляво, която показва, че си бъл-
гарин, че обичаш онова, което 

съхранява миналото. 
Двата дни в добруджанския 

край станаха повод за съгра-
ждане на здраво приятелство 
между джинотци и алфатарци. 
Домакините показаха забеле-
жителностите на общинския 
център, а на специалната ве-
черя бяха лично приветствани 
от кмета Йорданка Узунска и 
председателя на ОбС  Златка 
Питакова. Представителите 
на стралджанската община 
бяха впечатлени от богата-
та история на Алфатар, от 
тежката съдба на местните 
хора в миналото и здравината 
на корена, който устоява на 
всички изпитания и продъл-
жава напред. Км.наместник 
на Джинот Георги Димитров 
и Николина Филипова, пред-
седател на пенсионерския клуб 
в Джинот станаха изразители 
на голямата благодарност  от 

страна на гостите и отпра-
виха покана за Празника на 
традициите, който всяка есен 
се провежда в Джинот. Пъту-
ването на групата от Джинот  
до Алфатар  стана възможно 
благодарение настойчивостта 
на кмета на общината Митко 
Андонов, който като любител 
на народното творчество, дър-
жеше алфатарци да се докоснат 
до стралджанския фолклор, да 
се развълнуват , да си спомнят 
онази 1832г. когато става пре-
селението на стралджански се-
мейства в придунавския край.  
Точно затова , завръщайки се 
у дома, джинотци поднесо-
ха горещата си благодарност 
към г-н Андонов заедно с 
уверението, че са готови да 
работят още по-всеотдайно 
за съхраняване, обогатяване и 
разпространяване на богатите 
местни традиции.

Ñëúí÷îãëåäîâ 
áåðåêåò
Всички стралджански 

кооперации, които зало-
жиха на слънчоглед тази 
година се радват на добра 
реколта.  От общо засетите 
в общината 95 300 дка с 
маслодаен слънчоглед до 
момента като прибрани 
площи се отчитат 34 300 
дка. Произведени са  6346 
тона  като средният добив е 
достигнал 185 кг на декар. 

Финализирана е рабо-
тата по прибиране на до-
матите от 110 дка. Произ-
водството е общо 176 тона 

при среден добив от декар 
1600 кг.

От общинска земеделска 
служба Стралджа  отчитат  
извършена дълбока оран в 

земеделските земи  51 000 
дка. Предсеитбена подго-
товка е осъществена на 
20 100 дка. С маслодайна 
рапица са засети 6200 дка.

Брането на грозде в Страл-
джа, което беше планирано за 
13 и 14 септември приключи 
без настроение и видим енту-
сиазъм. Много малко бяха сто-
паните, които имаха очаквания 
за плодородие на   сортовете 
червен и сив мискет, ркацители, 
каберне или кераца . Причината 
за песимизма е тежката мете-

орологична година. Многото 
дъжд, който се изля в района, 
повреди безвъзвратно расте-
нията, гроздето още на зелено 
започна да гние и се стигна до 
истинско оголване на лозите. 
Само тези които буквално след 
всеки дъжд нарамваха пръс-
качките , постигнаха някакъв 
резултат и все пак набраха 

Ðåõàâà ãðîçäîâà ðåêîëòà 
известно количество  грозде, 
за да не пресъхнат бъчвите.   В 
крайна сметка в дните опреде-
лени за гроздобер в града не се 
почувства никакво оживление, 
нямаше го оня небивал интерес 
към мискета, който караше лю-
бители на виното да пристигат 
от близо и далеч и да наддават 
в цената.  Липсва онова ха-
рактерно омайващо ухание на 
шира, а винарите давят  бол-
ката си от тежката година с …
бира. Не малка пакост и тази 
година в лозята отново бяха  
ятата птици, които довършиха 
малкото запазени гроздове с 
мискет.  „Остава надеждата ни 
за догодина!”, не губят куража 
си местните гроздопроизводи-
тели, които помнят  и други 
подобни  пакостливи години, 
знаят, че всичко е преходно. 
„Ще се завърне берекета!”, 
твърдят те.

Пожарникарите от Страл-
джанското звена за пожарна и 
аварийна безопасност отбеля-
заха своя празник  с …работа. 
Те участваха в поредното пла-
нирано учение за погасяване 
на пожар в читалище „Просве-
та-1892” Стралджа. С бързите 
си и адекватни действия момче-
тата на началника Стоян Тенев 
демонстрираха  впечатляващ 
професионализъм Веднага след 
подаване на сигнала за пожар 
двата специализирани автомо-
била пристигнаха за минути до 
обекта и започнаха гасенето на 
„пожара”.  Под критичния по-
глед на гражданите  огнеборци-
те  си свършиха добре работата 
и спечелиха високата оценка на  
г-н Тенев. Поздравявайки ги с 
празника той за пореден път 
отчете  , че звеното в Стралджа 
има своите сили и възможности 

"Ãàñèõà" ÷èòàëèùå "Ïðîñâåòà"  

да се справи с всякакви ситу-
ации, с наличността на двата 
автомобила, с доброто попълне-
ние от кадри, с високата мотива-
ция за работа момчетата дават и 
най-добрата гаранция за добра 
работа. Според г-н Тенев 2014 

е една спокойна година, в която 
благодарение на превантивната 
дейност, вкл. с подкрепата на 
природата, която осигури пове-
че влажни отколкото сухи  дни,  
в стралджанският район   не са 
регистрирани опасни пожари.

С ново попълнение стар-
тира творческата година  из-
вестния  дамски клуб „На-
дежда” Стралджа. В Управи-
телния съвет влизат две нови 
лица – Парушка Узунова, 
библиотекар при библиотека 
Стралджа, получи доверието 
да ръководи клуб „Надежда”, 
а педагогът Диана Георгиева 
вече е член на  Управителния 

съвет. Всички други членове 
се запазват. Клубът планира 
по-разнообразна дейност и 
увличане на всички възрас-
тови групи жени в културна, 
спортна и благотворителна 
дейност.

 „Жените винаги са проя-
вявали активност , те умеят да 
съчетават домашните, семей-
ни задължения с обществени.  

Това повишава самочувствие-
то им, изпълва дните им с по-
богато съдържание. Сигурна 
съм, че представителките на 
нежния пол в Стралджа и 
общината ще има какво ново  
да покажат, с какво да  допъл-
нят живота , да го направят 
по-интересен , полезен, бо-
гат.”, споделя новоизбрания 
председател. По силата на 

приемствеността  Йорданка 
Апостолова, досегашен и 
дългогодишен председател 
на  клуб”Надежда” пожела 
успех на новото ръководство 
и потвърди, че съчетавайки 
ентусиазмът на по-младите с 
мъдростта на по-старите  ор-
ганизацията ще продължава 
да бъде фактор в обществения 
живот на града и общината.

Îáíîâëåíèå íà äàìñêè êëóá

В 62 населени места 
в Ямболско вече има за-
разени от болестта "син 
език" преживни живот-
ни. Броят на умрелите 
надхвърля 270. В край-
граничната община Боля-
рово няма незасегнато от 
болестта населено място. 
Въпреки дезинфекцията 
на стопанските постройки, 
заболяването продължа-
ва да се разпространява, 
съобщи д-р Стоян Колев 
от Областна дирекция по 
безопасност на храните в 
Ямбол. Силно засегнати 
са и общините Тунджа и 
Елхово. В община Страл-
джа са засегнати осем 
села. Превантивните мер-

ки навсякъде се спазват, 
но влажното и топло време 
продължава да е основ-
ната причина за разпрос-
транението на комарите, 
които пренасят заболява-
нето "син език".  Според 
д-р Колев намаление на 
заболеваемостта може да 
се очаква чак през ноем-
ври. Заради големия брой 
умрели животни, вече е 
започнало и загробване, 
тъй като екарисажните 
коли нямат достатъчно 
капацитет. 

 От фонд "Земеделие" 
съобщиха, че на 2 ок-
томври изтича крайният 
срок, в който земеделските 
производители могат да 

Â îñåì ñåëà íà Ñòðàëäæà âúðëóâà "ñèí åçèê"
заявят умрелите от болес-
тта "Син език" животни. За 
целта те трябва да подадат 
заявления в областните 
дирекции на фонда. Това 
се отнася за кандидатите 
по линия на директните 
плащания за 2014 г., които 
са декларирали животни за 
подпомагане по схемите 
за национални доплаща-
ния и за специфично под-
помагане. Земеделските 
производители трябва да 
представят и бележки от 
екарисажите или протоко-
ли от ветеринарните лека-
ри за починалите животни.
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Красива е моята родина! 
С нейната разнообразна 
природа и с причудливите 
четири сезона. Всеки от 
тях по своему различен 
и омаен.
Ти, прекрасна есен, на-

пълнила хамбарите със 
златно жито, родила кех-
либареното грозде и зрели-
те плодове! Как топло ми е 
на душата когато стъпвам 
по шареното ти  килимче 
и махам весело за сбогом 
на отлитащите птици.
Ах ти, зимо, бяла , снеж-

на, тиха, покрила с топ-
лото си юрганче  родната 
земя! Какви пързалки и 
снежни човеци, колко ра-
дост, колко смях, колко 
закачки!
Знойно и дълго чака-

но лято! С пораснали и 
огрени от слънцето дни, 
с очакваната ваканция на 
прекрасното ни Черно 
море. Колко си желано, 

каква прохлада се крие  
във вековните гори, колко 
детски смях се носи по 
безкрайните поляни!
Но дали щеше да го има 

всичко това , ако те няма-
ше теб, красавице Пролет! 
С теб започва всичко. Ти 
си съвършена! Ти си на-
чалото на събуждането, 
раждането и благоденстви-
ето! Всичко се съвзема, от 
малкото стръкче тревица 
до вековния бор. 
Гледам в нашия учи-

лищен двор стои чудно 
хубаво дърво с високо  и 
стройно тяло, голяма ки-
честа корона. Край него 
се носи аромат на про-
летни цветя и свежест 
на прясна зелена трева. 
Очите ми блестят, душата 
ми се радва, сърцето ми 
бие учестено. И се питам, 
каква художничка си ти 
, Природо, колко красота 
създаваш и каква благодат!

Един ден, минавайки 
край красивото и стройно 
дърво ми се стори, че чух 
стон. Сепнах се, обърнах 
се, не видях никого.  По-
нечих да тръгна, но нещо 
като че ли ме спря.  Върнах 
се при дървото и какво 
видях. Един клон беше 
клюмнал и ме гледаше 
тъжно. Нямаше сили да 
се изправи. Някой злосто-
рник го беше прекършил. 
Усетих болка сякаш част 
от мен беше наранена. 
Върнах се бързо в класната 
стая, разказах за случилото 
се. Заедно решихме да по-
могнем. Вкупом хукнахме 
към поляната, огледахме 
хубаво и разбрахме, че има 
надежда за клетото клонче. 
Не беше изцяло счупено. 
Спомнихме си разказчето 
за раненото птиче и реши-
хме да превържем постра-
далото място. Стегнахме 
го здраво, всяко междуча-

сие притичвахме до него. 
Колко радостни и доволни 
бяхме , когато разбрахме 
, че клончето се съвзема. 
Пролетният ветрец лъхаше 
и леко люлееше листата, а 
на мен ми ставаше по-ле-
ко на душата. Усещах, че 
дървото се радва и като че 
ли ми казва: „Благодаря, ти 
спаси едно от моите деца!”
Ех, едва ли има по-

добра награда от това и 
по-сърдечна благодарност! 
Дървото се стараеше да 
ни побере под короната 
си и да ни прави сянка в 
горещите дни. Осъзнахме 
колко е важно да има ба-
ланс в природата, да си по-
магаме взаимно, да правим 
добрини, за да сме добре. 
Осъзнахме, че природата 
не е само около нас, тя е 
в нас. Тя ни влива сили и 
желание за живот.
Много съм щастлива от 

факта, че не само оз искам 
светът да стане по-добър, 
да живеем по-здравослов-
но, но така мислят и хората 
от нашата община. Те на-
правиха така, че паркът се 
превърна в един зелен рай. 
Това са белите дробове 
на нашето китно град-
че. Прекрасни са алеите, 
изпъстрени с пролетни 
цветя, зелените и подмла-
дени дървета, храстите. 
Централният ни парк също 
е толкова красив, покрит в 
зеленина и с чудни алеи. 
И макар днес, в това 

забързано време,  много 
от хората да не си дават 
сметка за това, че се изси-
чат безразборно горите, че 
се палят пожари и унищо-
жават вековни дървета, че 
все по-трудно и по-трудно 
се живее и диша в тази 
мърсена природа, че се 

отравя голяма част от на-
шата планета, аз вярвам, 
ако всеки от нас направи 
така и спаси поне едно 
стръкче, едно цвете, едно 
дървои се опита да попра-
ви сторените грешки, то 
майката природа ще ни се 
отблагодари.
Приятели ,  златното 

ключе сега е у нас, нека с 
него се опитаме да отклю-
чим  доброто във всяко чо-
вешко същество. Ние сме 
децата, които започваме с 
малките неща, но посте-
пенно можем да постигнем 
голямата цел – един по-зе-
лен, по-чист, по-съвършен 
свят!
За да постигнем това е 

нужно да опазваме при-
родата чиста.  Това ще 
стане тогава когато хората 
осъзнаят големия проблем 
и се опитат да поправят 
стореното. Ако искат да 
живеят в един по-добър 
свят, те трябва да се гри-
жат за него!
Глобалното затопляне 

означава промени в раз-
мерите на биогеограф-
ските райони , защото 
климатът е определящ за 
съществуването на дадени 
животински  и растителни 
видове в тях. Растенията 
и животните или ще се 
приспособят към новите 
условия или ще изчезнат. 
Ниските части на конти-
нента и цели острови ще 
се окажат под морското 
равнище и ще бъдат за-
лети  от Световния океан. 
Смята се, че глобалното 
затопляне  е причина за 
промените в климата. Но 
питам се, кой е виновен 
за тази криза? Разбира се, 
пак човекът със своите 
неразумни и необмислени 

постъпки.
Мили хора, боклукът 

е един от най-големите 
проблеми на света. Всички 
го изхвърлят, без да мислят 
къде отива той и никой 
не се замисля колко вре-
ме отнема докато изгние 
напълно. Има решение на 
този проблем! Фабриките 
могат да използват отпа-
дъците. Рециклирането не 
е само въпрос на опазване 
на заобикалящата ни окол-
на среда, но и въпрос на 
ефективност. Повторното 
използване на наличното 
означава  да не се разхи-
щава енергия за производ-
ство на ново, да се пестят 
суровини, необходими за 
направата му  и да се из-
бягват вредни емисии. 
Радвам се и съм опти-

мист, че до катастрофа 
няма да се стигне, за-
щото има и много умни 
и трезво мислещи хора. 
Има големи изобретатели. 
Например изработването 
на автомобили, които зад-
вижват двигателите си  с 
електричество и горива, 
които отделят по-малко 
вредни газове, или из-
общо не отделят такива. 
Радостен е фактът, че днес 
се произвеждат три пъти 
годишно повече велосипе-
ди, отколкото автомобили.  
Навсякъде около нас се 
произвежда електричест-
во, използвайки силата на 
вятъра.
Зелената енергия е най-

доброто решение. Нека 
не забравяме, че здравето 
е безценно и природата 
трябва да е здрава, за да 
сме здрави и ние!
ВЕСЕЛА ТОДОРОВА 

КОДЕВА – VІ клас, СОУ 
”П.Яворов” Стралджа 

СЪОБЩЕНИЕ
Със заповед № ОХ - 534/30.07.2014 г. на министъра на от-

браната е разкрита процедура за обявяване на вакантни длъж-
ности от Сухопътните войски за приемане на военна служба 
на лица, завършили граждански средни или висши училища в 
страната и чужбина. 

За повече информация : гр.Стралджа, стая № 19 в 
общината, Яни Меразчиев 

Ðîäîâà ïàìåò
„Родова памет – род Кальоолар” , това е новата 

книга за  един от стралджанските родове. Изданието 
е дело на  89 г. Марийка  Василева Добрева от Кальо-
оларския род, която  посвещава на събирателска и 
издирвателска работа няколко години.  Приключва я с 
помощта на немалко свои роднини. За да могат днес 
всичките  наследници да я притежават, да четат и да 
знаят кои са , колко много са кръвните им роднини и 
какво богатство е да се познават Авторката е успяла 
да отбележи в рода общо 433 души като е достигнала 
до доста дълбок корен. Поклон пред тази жена, която 
и за миг не загуби ентусиазма , със завидна упоритост 
издири, описа и подреди този  стралджански род, който 
заслужава внимание. Родоночалникът е Иван Калев, 
продължители са синовете му Стоян, Слав, Васил и 
дъщерите Нейка, Добра, Стойка. Желанието на Марий-
ка Василева Добрева е да събере близките си на една 
родова среща, където да се запознаят млади и стари, да 
получат книгата, да се почувстват горди  и щастливи 
от своето минало и да имат сили, за да вървят напред с 
възрожденски ентусиазъм и стралджанска борбеност.

Изпълнението на поред-
ния трансграничен проект 
„За един по-добър живот”  в 
община Стралджа се свързва 
основно с корекция коритото 
на дерето от подлеза в посока 
Воденичане. Още при разра-
ботката на проекта, който е 
огледален за общините Страл-
джа, РБългария и Кавакли, 
РТурция, беше ясна основната 
цел – допринасяне подобрява-
не живота в трансграничните 
райони на България и Турция, 
а инвестициите ще трябва да 
осигурят опазването на окол-
ната среда и природа съвмест-
но с една активна и полезна 
информационна кампания.

Следвайки  дейностите 
екипите по проекта работят 
методично и последователно. 
Направена е размяна на визи-
ти на групи от двете страни в 
общинските центрове, учени-
ци от двете училище  заедно 
със своите учители и еколози 
от общините се включват в 
интересни екоинициативи. 
Община Стралджа, която 
проведе литературен конкурс 
за написване на есе на тема 
„Моята зелена идея”, направи 
класиране на най-добре пред-

Èíâåñòèöèÿ çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà
ставилите се., за които на по-
късен етап ще има награди. 
Такива ще получат   и  тези 
които се включиха в конкур-
са за събиране на най-много  
батерии.

В септемврийските дни 
по покриване дерето край 

Стралджа  работят техника 
и специалисти. Това дава 
гаранция, че изпълнението на 
проекта ще приключи по гра-
фик. Междувременно екипите 
се подготвят  за изпълнение 
на останалите дейности които 
са свързани с подреждане на 

екокътове в училищата на 
Стралджа и Кавакли, изна-
сяне на концерти.  Усилено 
се работи и за подготовка  
откриването на обектите в 
Стралджа и Кавакли, както  
и за заключителните прескон-
ференции.



617 септември 2014 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ñòàðòèðà Îáëàñòíî ôóòáîëíî ïúðâåíñòâî  2014/2015 ã.
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åìîöèè â Ñòðàëäæà

С гостуване на ФК „Межда” в Стралджа  на 14 сеп-
тември  се слага началото на двубоите   в Областното 
футболно първенство и участието на ОФК”Стралджа”. 
Според програмата  във   вторият кръг  Стралджа отново 
е домакин. На 21 септември на стадиона в града страл-
джанските футболисти ще премерят сили  срещу  ФК”Хр.
Ботев” Инзово. На  27 септември  битката ще бъде между 
отбора-домакин  ФК”Бояджик- 04” и ОФК”Стралджа”.  
Отново на наш терен на 4 октомври предстои двубоят 
между  Стралджа и ФК”Тракиец” Калчево.
Ñëåäâàùèòå ñðåùè:

11.10.2014г.-13,30 ч .  ФК”Червена  звезда” – 
ОФК”Стралджа”

18.10.2014г.- 16,00 ч.  ОФК”Стралджа” – ОФК”Елхово”
25.10.2014г.- 11,30ч.   ФК”Калчево” – ОФК”Стралджа
2.11.2014г.- 14,30ч.   ОФК”Стралджа” – ФК”Бояново 

2012”
8.11.2014г.-14,30ч .      ФК”Ураган”Бояджик- 

ОФК”Стралджа
16.11 .2014г.  –  14 ,30ч .  ОФК”Стралджа”  – 

ФК”Бакаджик”Войника
22.11.2014г. – 14,30ч.  ФК”Ботев” Болярово – 

ОФК”Стралджа” 

Интересни двубои предложиха на терена в Стралджа учас-
тниците в таз годишния Турнир на плодородието. Организи-
ран от общината в него се включиха отборите на Иречеково, 
Зимница, Каменец и Войника. На финала публиката аплодира 
спортистите от клубовете на Зимница и Каменец. Срещата 
завърши с резултат 2:0 за Зимница, което  им осигури челното 
място в класирането. 

Класирането: 1. Зимница
  2. Каменец
  3.Войника
  4.Иречеково
   За най-добър вратар на турнира беше определен Иван 

Георгиев от Зимница. Като най-добър защитник се представи 
съотборникът му Дончо Спасов. Най-техничен нападател се 
оказа Александър Недялков от Каменец, а най-полезен на 
отбора – Стефан Дончев от Иречеково.

   Купата, грамотите и наградите връчи Иван Георгиев, изп.
дл. кмет на общината. В първия кръг ОФК"Стралджа" спечели 
с 6:0 двубоя с ФК Межда . 

Â Òóðíèðà íà ïëîäîðîäèåòî 
Çèìíèöà îãëàâè êëàñèðàíåòî
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Ðàæäàíåòî íàÐàæäàíåòî íà åäíî äîáðî 
è ïîëåçíî  

ïðèÿòåëñòâî  

 Гости от Турция, гр. 
Кавакли посетиха общи-
на Стралджа. Връщайки 
визитата на своите бъл-
гарски приятели пред-
ставителите на общи-
ната, с която Стралджа 
изпълнява  поредния 
трансграничен проект 
„ За един по-добър жи-
вот”, имаха удоволстви-
ето на място да видят на 
място изпълнението на 
дейностите по  изграж-
дането на дерето в града. 
В същото време топлата 
и сърдечна среща даде 
ясни доказателства за 
създадените  добри вза-
имоотношения, за нача-
лото на  приятелства и за 
основата, върху която ще 
може да се подготвят и 
реализират още полезни 
проекти. 
Лично кметът на об-

щина Стралджа Мито 
Андонов, каза „Добре 
дошли!” на турските гос-
ти. Подавайки ръка на 
кмета на Кавакли  Гюрел 
Кошдемир, съпругата 
му Рамизе Кошдемир, 
зам.кмета Бекир Бодур 
и екипа по изпълнение 
на проекта в Кавакли, 

го добре поддържаната 
база, от условията при 

Áëàãîäàðñòâåíî  ïèñìî

Извънредният и пълномощен Посланик на Социа-
листическа Република Виетнам Ле Дък Лиу изпрати 
благодарствено писмо до кмета на община Стралджа 
Митко Андонов в което изказва искрената си благо-
дарност към г-н Андонов и цялото ръководство на 
общината за поздравленията поднесени по случай 
69-та годишнина на Националния празник на Социа-
листическа Република Виетнам, както и за оказаното 
съдействие и помощ при подготовката на празника и 
приема в Посолството.

 „Дълбоко съм убеден, пише г-н Ле Дък Лиу, че 
след успешните посещения на високо държавно ниво, 
традиционните дружески отношения между Виетнам и 
България  ще продължат да се задълбочават въз основа 
на новата насока за стратегическо партньорство и ре-
ализацията на новия икономически модел на взаимно 
сътрудничество в отговор на желанията и интересите 
на народите на нашите две страни.”

Г-н Ле Дък Лиу подновява уверенията в отличната си 
почит към ръководството на Стралджа и най-сърдечно 
пожелава на г-н Андонов здраве, щастие и успехи.

ÏÐÎÅÊÒ   „Ñ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ È ÃÐÈÆÀ ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ ÎÒ 0 ÄÎ 7 
ÃÎÄÈÍÈ ÎÒ ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ”

От месец август започна изпълнението на услугите по проект„С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община 
Стралджа”.  Първата услуга която бе реализирана по проекта е „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” продължила 
от 05.08.2014г. до 04.09.2014г. Като консултанти по тази услуга работиха двама  педагози и двама медиатори. В услугата в двете 
лятни групи бяха обхванати 30деца, които тази година постъпват в първи клас и техните родители. Посещавайки лятното учили-
ще, децата  имаха  възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в 
училище. В летното училище образователните елементи бяха  комбинирани с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата 
за обкръжаващия свят. Проведени са срещи с родителите  им  с цел повишаване мотивацията  за равен старт на   децата им  при 
постъпване в първи клас.

На 04.09. 2014г. стартира и услугата „Здравна консултация за деца”. Като консултанти по нея ще работят педиатър, медицинска 
сетра и медиатор. Предвиденият стоматолог по тази услуга не е назначен, защото липсват кандидати отговарящи на условията 
определени  по проекта. Услугата цели:

         
• редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата;
• превенция на детската заболеваемост, смъртност, не полагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна 

детска възраст;
• достъпнoст за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при 

общопрактикуващ лекар или не го посещават;
• осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция на заболяванията, 

информиране и консултиране и т.н. 
За   реализирането  на  тези  цели  консултантите  ще  реализират  следните
задачи :
1. Установяване на здравния статус на детето;
2. Измерване на височината и теглото на детето, главата, гръдния кош;
3. Следене на имунизационния календар, организиране на имунизациите в сътрудничество с личните лекари на децата, 

съдействие за регистрация при общопрактикуващ лекар;
4. Преглед и диагностика на психомоторното развитие - ежемесечно през първата година, на тримесечие през втората година, 

на полугодие през третата година и веднъж на 6 месеца за деца от 4 до 7 години;
5. Профилактика на детските заболявания;
6. Провеждане на консултации с родители за смущения в храненето: насърчаване на кърменето, измерване на бебето с цел 

установяване на количеството кърма, което бебето приема при хранене и др.;
7. Провеждане на обучение по здравословно хранене, съответстващо на възрастта и индивидуалните нужди на детето;
8. Провеждане на обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето и детето, практики за подобря-

ване на общото здравословно състояние на детето, процедури за оформяне на тялото;
9. Разработване на информационни материали, свързани с превенция и профилактика на детските заболявания;
10. Провеждане на консултации по отношение на съня – информация по отношение на физико-психологичните страни на 

съня на децата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др.; 
11. Осъществяване на сътрудничество с медицинската сестра и медиатора, които подпомагат неговата дейност;
12. Подготовка на графици за провеждане на дейностите, в които участва, съгласувано с другите участници в екипа на ус-

лугата;
13. Създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им здравни 

услуги;
14. Участие в периодични срещи с останалите специалисти включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, 

подобряване на прилаганите  методи и други.
Услугата ще продължи до 30.09.2015г.
В   момента   текат   процедури   за    определяне    на   социален   работник – 
координатор по проекта и консултанти по  услугата  „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/

класове”.  В процес на съгласуване са тръжните процедури са услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно 
консултиране и подкрепа”, по които ще работят следните консултанти – гинеколог, акушерка, юрист, педиатър, медицинска сестра, 
психолог, социален работник за деца от 0 до 3 години,  социален работник от 3 до 7 години,   медиатор за деца от 0 до 3 години  
и  медиатор от 3 до 7 години,

Услугите по проекта, като цяло ще приключат на 30.09.2015г.

той  благодари за ак-
тивната работа и изра-
зи увереността си, че 
тепърва двете общини 
ще има с какво още да 
се обогатяват и допъл-
ват. „С изпълнението 
на този проект ние не 
само реално изгради-
хме мостове над дерета, 
но създадохме трайно 
и добро приятелство, 
което е най-хубавото!”, 
добави  г-н Кошдемир.
След направената пре-
зентация по проекта в 
присъствието на деца 
от двете населени места, 
приветствие към гостите 
поднесе и Мария Толева, 
зам.кмет на общината. 
„Днес вие сте нашите 
гости, с които можем 
да споделим плановете 
си за бъдещето. Днес 
заедно правим равно-
сметка на това, което 
съградихме в последни-
те няколко месеца. Ус-
мивките и настроението 
показват колко близки 
ни направи това.” каза 
тя. Разглеждайки об-
щината представители-
те на Кавакли изразиха 
удивлението си от мно-

които работи общинска 
администрация. Посети-
ха музея на Стралджа, 
където се запознаха с 
историята  на града, а 
в СОУ”П.Яворов” се 
убедиха, че Стралджа 
наистина може да бъде 

мечта за всеки ученик да 
завърши тук основното 
си и средно образование.
По време на посеще-

нието имаше разговори 
на турски и на българ-
ски, понякога преводач 
помагаше за контактите, 

но все по-често децата 
сами намираха най-до-
брия начин да изразят 
чувствата си. И жела-
нието  тези срещи да 
продължат във времето 
и да носят полза на двете 
страни.

Сертифицирана по ISO 9001/2008

Проект„С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа”,   община Стралджа, финансиран по 
Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-71 от 22.06.2011 г.
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 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

817 септември 2014 г. KÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
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Îðêåñòúð „Ñòðàëäæà” – íàé-äîáúð
Творческата   2014г. 

за читалище  „Просве-
та-1892” Стралджа  ще 
остане като една от най-
успешните. Защото танцо-
вите формации гостуваха 
на множество фестива-
ли, събори и прегледи 
и винаги се завръщаха 
с най-високите отличия. 
Ансамбъл”Въжички” пре-
дизвика интереса на зрите-
ли от близо и далеч. Тан-
цьори, музиканти, певици 
дадоха всичко от себе си, 
за да докажат не само го-
лямата си любов към фолк-
лора, но  и упоритостта в 
съхраняване на богатото 
народно наследство. 
Приятна новина това 

лято беше спечеленото 
първо място на фолклор-
ния фестивал „Кехлибарен 
грозд” Харманли от ор-
кестър „Стралджа”. Меж-
ду множеството явили се 

претенденти да получат 
признание за майсторлъ-
ка стралджанци наистина 
бяха най-добрите и журито 
категорично  ги обяви като 
водачи в класирането.   Пе-
тър Кръстев, ръководител 
на оркестъра, е особено 
горд с постижението. Спо-
ред него това е признание 
за таланта на всеки от му-
зикантите. Многобройната 
публика буквално станала 
на крака при изпълнението 
на тракийската ръченица, 
млади и възрастни поже-
лали да стиснат ръката на 
момчетата с благодарност 
за преживяната радост от 
прекрасното изпълнение. 
„Тази награда е повод да 
кажем едно горещо „благо-
даря” на нашия кмет Ми-
тко Андонов, който през 
всичките тези 11 години 
на кметуване неизменно е 
подкрепял всяка наша изя-

ва, осигурява условията за 
активна културна дейност, 
дава ни увереност, че това, 
което правим е полезно и 
добро!” , Петър Кръстев не 
пропуска да отбележи при-
носът  и на родолюбецът 
Иван Георгиев, зам.кмет, 
за съхраняване на чита-
лищната дейност  както и 
на  създателя на ансамбъл 
„Въжички” и оркестър 
„Стралджа” именития 
стралджански хореограф 
Тончо Тончев.  
Днес оркестър „Страл-

джа” продължава своето 
възходящо развитие. През 
новия творчески сезон 
музикантите отново ще 
покажат  какво могат както 
на стралджанска сцена, 
така и при гостуване в 
селата на общината или 
явявайки се на поредните 
фолклорни национални 
празници. Успех, момчета!

Напук на поверието 
стралджанци  приемат 
есенния цъфтеж на кес-
тените като едно красиво 
допълнение в септем-
врийските дни. Огромни-
те кестенови дървета в 
центъра на града  отру-
пани с  узряващи кесте-
ни интересно контрасти-

рат  с весело нацъфтели 
бели уханни  цветове. 
По-любопитните, които 
вдигат поглед към коро-
ните на дърветата прос-
то се усмихват заредени 
с приятно настроение. 
Стралджански киткарки 
съобщават за втори не-
обичаен цъфтеж на ня-

кой пролетни цветя в 
градините си. Получи се 
сигнал и за очевидец на 
буйно разцъфтял люляков 
храст в  Мараша. Щом е 
красиво, значи е за добро, 
категорични са местните 
хора, но имат едно наум 
и старателно се подготвят 
за по-зла и студена зима.

Â Ñòðàëäæà 

Êåñòåíè  öúôòÿò  ïðåç … åñåíòà

Създателят на ансамбъл „Въжички” и оркестър „Стралджа” именития стралджански 
хореограф Тончо Тончев


