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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. 1)   8. 1. 2015 ã. 

 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!

Íîâîãîäèøíà ñëóêà Íîâîãîäèøíà ñëóêà 
Зимничанската ловна 

дружинка  с предсе-
дател Руси Стефанов 

извади щур късмет по Нова 
година. Като за начало на 2015-
та в местността „Дълбокия 
дол” момчетата „хванаха” на 
мушката 4 прасета и с точен 
мерник  ги повалиха. Радост-
та  и гордостта на дружинката 
този път е  за  Величко Дими-
тров уцелил две прасета, по 
едно удариха  Петър Стоянов 
и председателя Руси Стефа-
нов. Без да робуват на мераци 
за изтребление на глиганите  
ловците първо пропуснали 
майките след което гърмяли 
по приплоди. Традиция за зим-
ничани е да полагат сериозни 
грижи за дивеча. Подхранва-
нето се извършва по два пъти 
седмично и  считат, че това 
е  една от причините за чести 
похождения на диви свине в 
района. 
Съвсем в края на мина-

лата година зимничанските 
авджии  се „записаха” с други 
6 прасета. Ловни трофеи от 27 
декември пазят Руси Стефанов 
и  Тенко Марков, уцелили по 
два звяра, Христо Тодоров и 
Живко Вичев – по един. За 
да не му мислим какво точно 
се случва след такъв ловен 
берекет момчетата признават, 
че  успешно свлекли по дере-
то  всички уцелени прасета, 

край р.Мараш  изпълнили 
церемонията по делбата, за да 
може по януарските празници 
наздравиците  на всяка трапеза 
да вървят и със  суджука от 
дивото, на който зимничани са 
доказани майстори.
С добрата слука  момчетата 

от дружинката на Руси Сте-
фанов  доказаха , че са добри 
ловци и табихетлии моабетчии. 
Те вече се подготвят  много ста-

рателно  и за предстоящото за-
криване на сезона за отстрел на 
дива свиня  когато ще поканят    
и  най-възрастните членове на 
дружинката – традиционен до-
бър пример за  приемственост и 
уважение към  ветераните. На 
раздумка на софрата  всички ще  
изживеят за пореден път свои-
те ловни подвизи. Надеждата 
е така „ на пълно” да тръгне 
годината и за всички авджии 

от стралджанско. Ловците от 
ловна дружинка Зимница  поз-
дравяват своите колеги  от 

община Стралджа с пожелание 
да  се радват на добър лов през 
цялата 2015г. На слука!

Ñòðàëäæà áðàíè 
Ìî÷óðèöà ñòð. 2

ñòð. 4

Ëþáèìåöúò íà ïóáëèêàòà 
îò Ñúðâàéâúð, Êàìáîäæà, 

ìîì÷åòî-÷àðîâíèê ñúñ 
ñòðàëäæàíñêè êîðåí, ïðåä 
â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”:

Ùàñòèåòî 
å…  òèøèíà!
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Стралджа,  ул.”Хемус” № 2  
/до „Обувката”/
Всеки ден от 8,30ч. до 18 ч.
в събота – от 8,30ч. до 13 ч.

ОТКРИ НОВ МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ

ÅÒ” ÀÍ-ÌÀÐ” – Ñòðàëäæà

ТЕЛ 0887559159 
изгодно продава малки прасенца около 20 кг по 80 лв/бр.

Ñòðàëäæà 
áðàíè Ìî÷óðèöàáðàíè Ìî÷óðèöà
И  тази  година  община  

Стралджа бе домакин за про-
веждането на съвместно заседа-
ние с  участието на институции 
отговорни за контрола по под-
държане чистотата на реките 
Мочурица и Мараш. Поводът са 
периодичните залпови замърся-
вания на реките вследствие на 
което рибата измира, а хората, 
подавали многократно сигнали, 
губят доверие в институциите и 
държавата. Екопроблемът зася-
га  не само община Стралджа, 
но и съседните Сунгурларе, 
Тунджа, Карнобат, Ямбол.

Първите сигнали за отравя-
не на водата в стралджанския 
район са от 2003г. През  2007г. е 
взето решение за мониторинг с 
последващи доклади, но въпре-
ки това през 2012г. е поредния 
случай на залпово замърсяване. 
Следва проверка  резултатите 
от която показват  отклонения 
от показателите азот амониев, 
фосфати, БПК, ХПК…През 
септември следват нови проби. 
През лятото на 2013г. сигнали 

за ново замърсяване и отново 
констатации за отклонение от 
ортофосфати, общ фосфор, 
БПК и ХПК…Следват стано-
вища на специалисти, размяна 
на писма, предписания, мерки, 
становища на специалисти. 
Но като краен резултат ре-
ката продължава да умира 
пред очите на всички. Кметът 
Митко Андонов предизвиква 
нова среща на институциите 
в Стралджа , които надълго и 
нашироко обсъждат проблема, 
правят усилия да разгадаят 
мистерията кой все пак е ос-
новния замърсител, но така и не 
стигат до консенсус. Запазват 
се съмненията за замърсители 
като казани за изваряване на 
ракия с.Деветак, СИС индуст-
рис с. Венец, ВИН индустрис 
с.Церковски, ,агрохимически 
дейности, мандри , към списъка 
се добавя и базата в Ново село.

На 18 декември т.г. под ръко-
водството на Митко Андонов, 
кмет на община Стралджа, с 
участието на Иван Иванов, 

зам.кмет и Анна Грозева, еко-
лог, специалисти от Басейнова 
дирекция Пловдив, РИОСВ 
Ст. Загора и Бургас, община 
Карнобат, кметовете на селата 
Палаузово и Воденичане, се 
проведе поредното   съвмест-
но заседание, което   протече 
много по-спокойно от пре-
дходното. Вероятно причина 
за това беше, че през 2014г. 
в общината няма постъпили 
сигнали за наблюдавано замър-
сяване на реката и измиране 
на риба. Което , обаче, не е 
повод за успокоение. На базата 
на  извършените  поредица от 
проверки от Басейнова ди-
рекция  в наблюдаваните   8 
пункта , специалистите обоб-
щават  основният извод: няма 
фрапиращи високи стойности 
на показателите,  запазва се 
тенденцията за лошото състоя-
ние на реката  по биологични 
и физикохимични показатели. 
От РИОСВ Бургас представи-
ха своята контролна дейност, 
която включва и периодични 

санкции за нарушители по 
трасето.  Има замърсяване на 
реката, необходими са по-сери-
озни мерки за предотвратяване 
на това, категорични са  пред-
ставителите на институциите, 
провокирани и от емоционал-
ното изказване на г-н Иванов, 
че проблема със залповото за-
мърсяване на р. Мочурица все 
пак от години остава нерешен. 
Радослава Петрова, юрист кон-
султ в БД Пловдив,  информира 
за намерението да се органи-
зира среща  с представители 
на евентуалните замърсители 
за обсъждане приложението 

на по-строги  индивидуални 
ограничения, които да бъдат 
постижими.

Като домакин на срещата 
г-н Андонов за пореден път 
припомни хронологията на 
събитията, които вече имат 
десетгодишна история без да 
се намери решение. И отправи 
молба за по-сериозен контрол, 
за ефективни предписания, за 
постоянен мониторинг в райо-
на. „Общината ще реагира ви-
наги сериозно  по този въпрос, 
ще изискваме активна намеса 
от контролните органи докато 
не се уверим, че р. Мочурица 

и р. Мараш текат чисти, а ра-
йонът ни е екологично чист.”, 
каза той . „Нека с активната си 
и ефективна работа докажем, 
че има държава, да осигурим 
доверието на гражданите към 
държавните институции и да 
не се повтаря картината с уми-
ращата река, което притеснява 
и възмущава хората”, допълни 
и г-н Иванов. В крайна сметка 
решението е в следващите 4 
години мониторингът да про-
дължава, за да има база за срав-
нение и оценка на тенденцията. 

Надя ЖЕЧЕВА

Äîáðîòî æèâåå

Ñ „Íàäåæäà” 
çà äåöàòà
На проведеният от клуб „Надежда” в Стралджа 

благотворителен коледен бал са събрани общо 1400 
лв., които Управителният съвет, със свое решение 
разпредели за  4 деца с тежки заболявания. Подна-
сяйки скромните  парични подаръци жените доба-
виха свои лични средства и за осигуряване пакет с 
коледни лакомства. 
Поредната благотворителна акция на клуб „На-

дежда” намери близо 100 последователи, които се 
включиха в разиграния благотворителен търг, над-
даваха за предложените предмети със съзнанието, че 
правят един милосърден жест към деца от общината. 
Всички участници в тържеството дадоха своя дан 
с входната такса и  с участие в томболата. Управи-
телният съвет изказва своята гореща благодарност 
към всички, които направиха жеста, включиха се в  
инициативата и доказаха, че в Стралджа доброто има 
своята почва, че то живее и се развива. Благодарност  
и към пожелалите анонимност дарители. Бъдете 
живи и здрави! Бъдете благословени! Бъдете все 
така отзивчиви към чуждото страдание и с готовност 
да помогнем!

Âåñåëè êîëåäíè è íîâîãîäèøíè 
ïðàçíèöè!

Ïîäïèñàí íîâ 
ïðîåêò

"Интегрирана система за ранно известяване на гор-
ски пожари" е проектът, който подписа кметът на об-
щината Митко Андонов в Държавен фонд "Земеделие". 
Той е на обща стойност от 360 288 лв. по ПРСР, мярка 
226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане 
на превантивни мерки". Дейностите, които предстои да 
бъдат извършени в общински горски фонд, землище на 
с.Войника, са свързани с изграждане на Интегрирана 
система за ранно известяване на горски пожари.
Изпълнението на проекта  ще осигури  изграждане на 

наблюдателен пункт, доставяне и монтиране на оборуд-
ване за него както и оборудване на контролен център. 

Íÿìà ãî òàéíñòâîòî!
Дигиталният апарат уби очарованието на фотографирането – да 

идеш издокаран на фотото, пък да се курдисваш там, да те курдис-
ват (ай си мръднал, ай маймун си излязъл), после поне седмица 
тръпнещо да чакаш снимките, да се видиш на тях (а, добре си 
излязъл); пък, ако не ти харесва, айде пак на фотото, че снимчи-
цата ще се надписва за гаджето – не става току-тъй тая работа… 
Пък сега тъкмо току-тъй става, всичко е чабоджак фото – бързо 
и лесно, ама го няма тайнството! Дигиталният апарат уби очаро-
ванието на фотографирането – да идеш издокаран на фотото, пък 
да се курдисваш там, да те курдисват (ай си мръднал, ай маймун 
си излязъл), после поне седмица тръпнещо да чакаш снимките, 
да се видиш на тях (а, добре си излязъл); пък, ако не ти харесва, 
айде пак на фотото, че снимчицата ще се надписва за гаджето – 
не става току-тъй тая работа… Пък сега тъкмо току-тъй става, 
всичко е чабоджак фото – бързо и лесно, ама го няма тайнството!

Георги НИКОЛОВ

Коледен базар с разпро-
дажба на картички орга-
низираха доброволците от 
БМЧК Стралджа. Изра-
ботените над 100 коледни 
и новогодишни картички 
младите червенокръстци 
предлагожиха за благотво-
рителна разпродажба като 
решението е събраните 
средства да бъдат предос-
тавени на социално слабо 
семейство с две деца, из-
паднали в крайно тежка 
ситуация. Между първите, 

които подкрепиха инициа-
тивата бяха Митко Андонов, 
кмет на общината, неговите 
заместници Иван Георгиев и 
Иван Иванов, служители от 
общинска администрация, 
представители на фирми, 
кооперации, граждани. Вся-
ка година БМЧК посвеща-
ва своята благотворителна 
дейност в подкрепа на деца 
в нужда. Като доказателство 
за хуманните цели на Чер-
вения кръст и готовността 
за доброволчество.

Ñòàðòèðà äàíú÷íàòà êàìïàíèÿ 
Всеки, който подаде декларацията си за облагане на дохо-

дите до 31 март 2015 г. онлайн, ще ползва отстъпка от 5% от 
данъка за довнасяне напомнят от НАП. Най-лесно изпращането 
на документите по електронен път става с ПИК, като получа-
ването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес 
на физическото лице. За да се ползва отстъпката, декларацията 
може да се подаде онлайн и подписана с електронен подпис.

Освен онлайн, данъчните декларации могат да се изпра-
тят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски 
станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. 
Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. 
Безплатни формуляри са публикувани на www.nap.bg. 

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за 
облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок 
трябва да бъде заплатен и дължимия данък за довнасяне. 

Всички данъци се плащат по една единствена банкова 
сметка. При превод на пари към бюджета се попълват само 
кода за вид плащане - 11 00 00 „Данъци и други приходи за 
централния бюджет“.
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Í Î Â Î  Â  ÑÒÐÀËÄÆÀ!!!

ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÄÎÌÀØÍÈ ÏÎÒÐÅÁÈ
Ул.”Хемус” 52 / Червения магазин/

ПРЕДЛАГА:
- домашни потреби на изгодни цени
- поставяне MDF врати по размери
Работно време: 9,30 ч.- 18,30 ч.
За повече информация и поръчки:

0892725649, Ãåíàäè Äè÷åâ

Èìà ìîìåíòè, êîãàòî âÿðâàø, ÷å âñè÷êî å ñâúðøèëî, íî 
òî÷íî òîãàâà çàïî÷âà íà÷àëîòî.

Äîáðîòàòà å êëþ÷úò êúì 
âñÿêî ÷îâåøêî ñúùåñòâî

Петър Толев
Добротата е ключът към 

всяко човешко същество. И 
животът не е толкава черен 
дори и в най-мрачните ни и 
тъжни мигове. Дори когато 
ни се струва, че всички 
сили на злото са се съюзи-
ли срещу нас, не трябва да 
губим надежда, не трябва 
да губим вяра в Доброто, 
защото то е край нас, то е в 
протегната ръка, която по-
строява мост над пропастта 
и в моменти на отчаяние е 
способно да стори чудо, да 
върне надеждата, да дари 
светлина. Добратата се из-
разява в искрената помощ, 
без да търсиш лична изго-
да. Да направиш добро на 
ближния или на непознати, 
е умение, което не всеки 
владее, но тези, които са 
го усвоили, са най-богатите 
хора на света.

Измина една много ва-
жна и запомняща се за мен 
година. Година, в която се 
случи онова, което очаквах 
неуморно цели 5 години и 
6 месеца. А именно транс-
плантация на бъбрек, който 
да ме върне към нормални-
ят ми начин на живот 

За всичко това искам да 
благодаря най-напред на 

моята майка Нели Петро-
ва, която бе донорът. Да ѝ 
кажа, че много я Обичам, 
и че това което направи 
е най-големият подарък, 
който бих искал да имам 
в живота си. Желая ѝ да 
бъде жива и здрава още 
много, много години. След 
това искам да благодаря и 
на трите екипа от УМБАЛ 
„Света Марина“ гр.Варна 
, които се бяха част от 
всичко това. Екипът на 
Клиника по Нефрология, 
със завеждащ отделението, 
проф.д-р Валентин Ико-
номов. На доц.д-р Добрин 
Паскалев, който бе човекът, 
който подготви всичко за 
да се извърши операцията. 
На сестра Тончева, която 
заедно с доц.Паскалев бяха 
неотлъчно до мен, и про-
дължават да бъдат... както 
и на сестрите в цялото 
отделение. 

На лекарите от Клини-
ка по Урология, начело с 
проф.д-р Александър Хи-
нев, който извърши тази 
трансплантация, заедно с 
д-р Деян Анакиевски. И 
не на последно място да 
благодаря на всички от 
Клиника по Анестезиоло-
гия и Интензивно Лечение 
(КАИЛ), със завеждащ 

проф.д-р Вилиян Платика-
нов и лекарите д-р Чавдар 
Димитров и д-р Атанас 
Занев, заедно с всички ме-
дицински сестри, които ме 
наблюдаваха денонощно.

През 2015 година, по-
желавам на всички тях, да 
бъдат Здрави, Щастливи и 
да са все така всеотдайни 
на работата си, която вър-
шат с удоволствие в екип.

 
Днес се чувствам здрав 

благодарение на помощта 
на много хора, през тези 
трудни близо 6 години. 

Най-напред искам да 
благодаря, на Кмета на 
Община Стралджа, г-н 
Митко Андонов, както и 
на неговата съпруга Мима 
Андонова, които бяха до 
мен, и ми подаваха ръка в 
най-трудните и непосилни 
за мен и моето семейство 
моменти. На г-жа Мария 
Толева, зам.кмет на Об-
щина Стралджа, на рап 
певецът Боби Кинта, който 
заедно със своите приятели 
- колеги направиха благот-
ворителен концерт в града, 
за да се съберат средства и 
на Денка Георгиева, която 
бе част от организацията на 
този концерт. Ще спомена и 

още няколко имена, които 
през всичките години от 
откриване на заболяването, 
преминаването на хемоди-
ализно лечение - до транс-
плантацията, бяха опора 
при всяка моя трудност. 
Това са Веса Самоковска, 
Стоянка Парушева, Иван 
Стоянов, Николай Стоя-
нов, Стоян Проданов, Ма-
рия Стефанова, семейство 
Томи и Иванка Тошкови 
от Бургас, Мария Стоя-
нова от София. Благодаря 
и на всички жители на 
град Стралджа, които бяха 
съпричастни с всяка кауза 
свързана с моето лечение. 
Стралджа е пълна с добри 
хора и това се е доказвало 
винаги.

Делата на човека са кри-
терият за неговата ценност-
на система, за искрения 
му стремеж към смислен 
живот!

Искам да поздравя чита-
телите на вестник „Страл-
джански вести“ с настъ-
пилата 2015 година, да им 
пожелая да бъдат здрави, 
винаги усмихнати, да вяр-
ват в доброто и да правят 
добро на хората. Рано или 
късно ще им се отвърне 
със същото. Много късмет 
и успехи през 2015 г.

Òðàóðíà àãåíöèÿ „Ðàé -2013”, ãð.ßìáîë, óë.”Ï. Õèòîâ” 2

Öÿëîñòíà îðãàíèçàöèÿ íà ïîãðåáåíèÿ
За общините: Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово

Офис – до окръжна болница Ямбол
0899944957, 0897626009, 0899511885

В периода 9-13 декември 
2014г.  Милена  Йорданова , 
гл.експерт „Европейски про-
грами и проекти” в отдел ТСУ-
ИЕ, взе участие в  обучително 
пътуване до Брюксел по про-
ект „Е-ПОДЕМ – европейски 
проекти, общински дейности 
и електронен мениджмънт” на 
НСОРБ по модул “Подготовка 
и изпълнение на европейски 
проекти”.  Темата „Предста-
вяне на програмния период 
2014-2020г. на Европейските 
структурни и инвестиционни  
фондове /ЕФИС/ включваше 
лекции от водещи специалисти 
на ЕИПА по въпроси свързани 
с  най-новото в развитието при 
прилагане на Европейските 
структурни  и инвестиционни 
фондове за 2014-2020 г., про-
грамиране и прилагане на ЕСФ, 
разработка на бъдещи проектни 
линии, европейско иновацион-
но партньорство за интели-
гентни градове и общности и 
др. Участниците в обучението 
останаха доволни  от богатата 
информация  която получиха 
и  по опорните  основни точки 
на новия програмен период, 
управлението на финансите , 
изграждане на административен 
капацитет в ЕСИФ, принципи на 
партньорство. Въпроси, които 
са необходими в ежедневната 
работа на специалистите по об-
щини и ще помогнат за активна 
работа по разработка на нови 

Îáó÷èòåëíî ïúòóâàíå äî Áðþêñåë

проекти. Част от обучението 
бяха и упражненията с прак-
тическа насоченост за използ-
ване на опростени варианти за 
разходи и съвместни планове 
за действие, Е- инициативи 
за сближаване и опростяване.

Всички участници в семинара  
получиха Сертификати. Орга-
низаторите подариха на групата 
и една предколедна разходка в 
пищно украсената европейската 
столица с разглеждане на  за-
бележителности като  Големия 

площад, малкия фонтан със 
скулптурата на  голото момче-
творение на Франсоа Дюкенуа, 
Атомиумът, проект на инженера 
Андре Ватеркейн, Кралския 
дворец, Юбелпарк, Триумфал-
ната арка и др. 
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ДИМИТЪР ИВАНОВ КАСАБОВ  е роден на 10.07.1978г. в 
гр.София. Средно образование завършва в 8-мо СОУ „Васил Лев-
ски”, а висше - в Нов български университет където  придобива 
степен „магистър” по режисура за драматичен театър. В 
момента се занимава с преподавателска дейност, преподава 
бойни изкуства – винг чун кунг фу и актьорско майсторство за 
драматичен театър в актьорски школи МОНТФИЗ. 
Постигнати успехи и  награди – номинация за А’Аскеер за 
най-добра българска драматургия 2011г. за пиесата”Паякът”, 

награди от международни фестивали, има негови уче-
ници във всеки клас по актьорско майсторство в 
НАТФИЗ, участва в реклами и телевизионни филми 
като  “Под Прикритие”, ”Стъклен дом”, “Седем 
часа разлика”…

Ерген. Хоби - ходене на въже, тенис на маса, 
драматургия, скално катерене, плуване. Девиз – 
„Ако не можеш да обикнеш и отмини”.
Връзката му със Стралджа е чрез родите-

лите на баща му Димитър и Куна Стойчеви, 
които през 1969 г., със спечелен от лотарията 
тристаен апартамент, избраха да живеят в 
столицата.

Ëþáèìåöúò íà ïóáëèêàòà îò Ñúðâàéâúð, Êàìáîäæà, ìîì÷åòî-
÷àðîâíèê ñúñ ñòðàëäæàíñêè êîðåí, ïðåä â.”Ñòðàëäæàíñêè âåñòè”:

Ùàñòèåòî å…  òèøèíà!

- Ще Ви помоля сам да се 
представите.

- Аз съм Митко, на 36 го-
дини съм. Вече спокойно ме 
обявяват за луд. Цял живот 
съм се занимавал да бъда 
такъв, то означава свобода, 
означава различен стил в 
говоренето, мисленето, пове-
дението, означава пластика на 
въображението и творчески 
нюх. Означава свободен и 
спасен.

- С какво свързвате името 
на Стралджа?

- С роднините на баща 
ми, разбира се. С прясно сва-
рена кокошка, с едно почти 
безкрайно поле пред Стара 
планина, което не знам защо 
наричат Герен, с време на без-
грижие, широки улици, много 
хора от ромски произход, с 
баби, които в мазето си имат 
компот и луканка и град, през 
който задължително минава 
пътя към морето.

- Коя черта от характера 
Ви „предизвика” участието 
в Сървайвър?

- Не е една черта, а цял 
сноп от такива. Взеха ме в 
Сървайвър първия път, поради 
статусът ми на интелектуа-
лец, който умее да чувства, 
мисли и да се бие, да ходи на 
въже и да съблазнява жени с 
лекота. Тези неща на куп са 
надежда за зрелище. На пър-
вия кастинг през 2008 г. ме 
похвалиха, че мисля добре, но 
се усъмниха в способностите 
ми да чувствам. Свързаха ме 
с тогавашното ми гадже, тя 
каза две думи по телефона 
и аз се разплаках... С този 
номер още от първи кръг бях 
вътре. Тук, разбира се, няма 
да споменавам, че плувам 
по-добре отколкото умея да 
летя и имам усещане за повече 
сила, отколкото е необходима 
на стадо бизони да обиколи 
планетата.

- Според Вас какъв смисъл 
има участието в една така-

ва игра?
- Всеки човек е длъ-

жен да премине през собст-
вен формат на Сървайвър. 
В някой индиански племена  
пускат младежите  да живеят 
за дълъг период, примерно 2 
месеца, съвсем сами в гората, 
за да “открият името си”. 
Ако оцелеят стават мъже и 
биват приемани като равно-
силни членове на племената 
си. Всеки човек е длъжен 
да остане сам, без близки 
роднини и приятели, за да се 
срещне, буквално, със себе 
си, да изследва дивото си и да 
го сравни с всичко и всички 
наоколо, да се интегрира и 
да постигне спокойствието, 
че заслужава собственото 
си място сред тях, а и в този 
свят. Форматът дава шанс да 
си поиграем като деца, докато 
сме възрастни. Сървайвър е и 

шанс за себеосъществяване, 
за откриване на вътрешни 
тайни. Той е проверка дали 
това, което мислим за себе си, 
е това, което сме всъщност. 

Има и нещо друго. Сървай-
вър задава условие на готов-
ност и подготвеност... във все-
ки миг да започне следващата 
игра... да победиш не хората 
от племето, а ситуацията и 
това е всеки ден. Сървайвър 
дава модел на интензивно 
живеене, който може да бъде 
усвоен или избягван – въпрос 
на вкус!

 
- Какво спечелихте и как-

во загубихте в Сървайвър?
- Животът  не е низ от пе-

чалби и загуби. Сървайвър е 
преживяване. Не означава, че 
като “спечелиш” е “добре”, а 

като “загубиш” е “зле”, въоб-
ще тази казусност на играта, 
според мен, единствено я 
ограничава. Потокът на вре-
мето, през което преминава-
ме, ни прави да бъдем тези, 
които сме. В този контекст, 
ако бих могъл да се върна 
назад, отново бих отишъл в 
Сървайвър и тъй като играта 
е еманация на самия живот в 
друга версия, ще се получат 
съвършено различни резулта-
ти от предишните. 

В Камбоджа победих, но не 
спечелих и от този факт драма 
не се ражда, значи всичко е 
наред.

- В двата сезона бяхте на 
различни географски  места, 
това обогати ли познанията 
Ви?

- Познанието е знание за 
самото знание. Фактологията 

свързана със самите места 
е изчерпаема, освен това е 
налична в интернет. Пре-
живяването е най-висшият 
инструктор, защото атакува 
сърцата, а не главите ни. Дано 
това да е ясно. Да, обогатих се. 
Откъм преживявания.

- Бихте ли посъветва-
ли младите хора да имат 
стремежа за доказване чрез 
участие в подобни игри?

- Според Хьойзинха ние 
сме Homo Ludens – играещи 
човеци. Когато човек играе се 
очовечава, освен това снема 
здравословно от себе си тре-
вогата от това, което е, докато 
го преживява едновременно. 
Не за доказване са игрите, 
а за себеосъзнаване и себе-
осъществяване... И да, това 

е за всички млади, от всички 
времена и посоки: Идете в 
собствената си гора и не се 
връщайте оттам, докато не 
помъдреете! (гората да разби-
раме като символ на скритото 
и потайното, на страховете, а 
не само буквално)

- Занимавате се и с бой-
ни изкуства. За спорт или 
самозащита? 

- Бойните изкуства са оръ-
жие, следователно не могат 
да бъдат защита. Няма пис-
толет за самозащита, той е 
за нападение. Боят в бойните 
изкуства е само част от пътя, 
иначе би възпитавал някакви 
варвари, научаваш се да се 
биеш, за да не го правиш. 
Заниманията с винг чун ме 
съхраниха и изградиха. Аз не 
боледувам от момента в който 
започнах да тренирам. Бойни 
изкуства и спорт не са едно и 
също нещо. Бойните изкуства 
са до живот, спортът... спира, 
защото се изчерпва и опитът 
показва, че хората се изморя-
ват и най-често се повреждат 
от него, поради неправилно 
трениране или неправилна 
почивка и възстановяване, 
но това е тема за цяло друго 
интервю.

- Какво е мястото на 
спорта във Вашия живот?

  -  Аз се движа всеки ден, 
но това не е спорт, защото 
няма състезателен характер, 
ако се състезаваш, се със-
тезаваш със себе си. За мен 
бойните изкуства са професия 
вече.... ако живеехме 1000 
години назад, а може би и 
напред във времето, пак щях 
да правя това, по начина, по 
който го правя.... без нужда 
да се комерсиализира, а дори 
само за удоволствие. Сега та-
кава е конюнгтурата и взимам 
пари от тези, които тренират 
при мен.

- Вашето  отношение 

към материалния и духовен 
свят?

- Ние сме духовни съще-
ства с материални преживя-
вания. Сетивният и матери-
ален свят доставя банални 
преживявания, които няма 
нужда да бъдат практикувани 
уверено. Тук не става дума 
за избягване, а за съзнаване. 
Аз имам тяло и ща, не ща 
го помествам в материя, но 
умът си съхранявам. Избягвам 
консуматорството. Подлагам 
под жестоко съмнение всичко, 
което се опитва да се предста-
ви за модерно и не робувам 
на предначертани стратегии и 
препоръки за кое как се прави. 
Дано това да е по темата.... 
защото строго допускам, че 
няма граница между духовно 
и материално. Нали всичко 
беше Едно…?

- Споделете Ваши бъдещи  
творчески проекти.

- Странно или не, семей-
ството е творчески проект, 
стига да бъде поместено в 
този формат.... въпрос на въз-
можности е. 

Иначе това, което звучи 
като свързан с въпроса отго-
вор е, че пиша две нови пиеси 
в момента, имам намерение 
да продължа режисьорската 
си кариера в чужбина. Освен 
това съм отговорно открит 
за всички изненади на твор-
чеството отвън – т.е. пре-
вратностите на съдбата, това 
също е творчески проект, да 
поплуваш в живота си, както 
в океан, спокойно, с наслада 
и възхищение.

- Как приемате извест-
ността?

    -  Известността е тънък 
лед, който се топи... и скоро 
изгрява слънце. Тя не е нещо, 
на което може да се разчита 
тактически. Сега ми помага 
в спечелването на доверие, 
освен това в момента хората 
ми се радват и ми носи много 
нови познанства. Ако целта на 
въпроса е да отчете промяна в 
мен – такава няма. Всичко си 
е, както е било.

- Каква е философията Ви 
за живота?

 - Ако някой просто излезе 
и рече 2-3 думи по темата, 
след като има хипотеза, че 
това е възможно, означава, 
че знае за какво говори. Ако 
поместим живота си във фи-
лософия, би следвало да го 
осакатим буквално и него, 
и философията, затова най-
близо до верния отговор на 
този въпрос днес е Тишината .

- „Щастието е тиши-
на…”, как стигнахте до 
това прозрение?

- Нито колата, нито къщата, 
нито парите ни, някога ще се 
почувстват щастливи. Само 
невротиците крещят, хилят 
се и се усмихват, поради 
невежество в опитите си да 
изглеждат щастливи, докато 
имитират някого, но такова 
външно щастие е въпрос и на 
възраст. Единственото нещо, 
което е способно на щастие, 
е нашият ум или онова, което 
в православното християнство 
се нарича дух, а то е безфор-
мено и безмълвно. Ето така!

- Вашето послание към 
стралджанци.

- Послания правят някакви 
велики хора, които са си оти-
шли преди време. Аз съм тук и 
се дистанцирам от величие, но 
все пак, докато има кой да ме 
чете, ако все още не съм отег-
чил всички към последния ред 
на това интервю, бих споделил 
следното:  Надживейте мечти-
те си и когато се колебаете, 
взимайте важните си решения 
в последния възможен момент, 
а не предварително! Така ще 
държите всички възможности 
отворени и гледайте тези ре-
шения да имат дълготрайна 
полза, за максимален брой 
същества. Благодаря. 

Йохан Хьойзинха- нидер-
ландски историк и културолог

Интервюто взе: НАДЯ 
ЖЕЧЕВА
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Çà ìèíàëîòî íà Ïúðâåíåö

И читалището в Първенец се присъедини към идеята 
във всеки културен храм на общината да има подреден 
битов кът. В предварителната работа по събиране на 
експонатите се включиха  млади и стари от селото. 

Предоставените  битови предмети, които показват какъв 
е бил животът на предците в Първенец, са подредени 
във фоайето на сградата. Всеки, който влезе в читали-
щето, има възможност да разгледа, да получи повече 
информация или да обогати сбирката със свои дарения. 
Селото, което има твърде древна и интересна история, 
показва  как в една селска къща се подреждат миндера 
и софричката с трикраки столчета. Като че ли преди 
момент от стаята са излезли домакините, оставили в 
ъгъла хурката с вретеното, стомната, кошника… Свое 
място имат чепкалото и чекръка, буталото за масло, 
народните носии и какво ли още не. „Желанието ни е 
да покажем на децата и по-младите колко богат е бил 
животът в миналото, колко красиви носии са имали 
мъжете и жените в този край”, обяснява Роси Колева, 
секретар на читалището, която е щастлива, че към из-
ложбата има интерес. 

50 ãîäèíè àíñàìáúë „Âúæè÷êè”

Êðàñîòàòà è ãîðäîñòòà íà Ñòðàëäæà

Ако има нещо, което обе-
динява стралджанци, прави ги 
богати  и силни,  то това е ан-
самбъл „Въжички”. Танцовият 
колектив, който вече 50 години 
съхранява, разпространява, обо-
гатява и ощастливява всички 
почитатели на богатото народно 
танцово и песенно изкуство. 
Отбелязвайки своя половин-
вековен юбилей ансамбълът с 
определенията „вечно млад” , 
„вълшебен”, „уникален”, пред-
стави един концерт-спектакъл, 
който за пореден път  доказа  
майсторството на оркестранти, 
певци и танцьори. Под ръко-
водството на ръководителя на 
ансамбъла Каньо Канев сменя-
ха се  пищни народни носии, 
буенечки плавно танцуваха на 
сцената, участниците в дет-
ската и младежка формация 
вложиха огромно старание, за 

да покажат, че успешно приемат 
майсторството на големите. Ку-
кери дръннаха хлопки за здраве, 
виночерпци изнесоха бурета за 
берекет, солисти представиха 
своите нови песни. Представи-
телният танцов колектив показа 
класа и съвършенство и публи-
ката възнагради всичко това с 
аплодисменти. Доколко голямо 
е било вълнението на всички 
участници в концерта  показва 
откровението на малката Ани 
Красимирова:”Вълнувах се! 
Та мен ме гледа целия свят!” 
каза тя. За нея, а и за всички 
танцьори , винаги  стралджан-
ската публика е била и ще бъде 
достатъчен мотив, за  да бъдат  
най-добри  в танца.

Да споделят радостта на 
колектива в залата на читалище 
„Просвета 1892” бяха кметът 
на общината Митко Андонов, 
Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС и дългогодишен пред-
седател на читалището, Иван 
Георгиев, зам.кмет и ветеран- 
танцьор към ансамбъла, Иван 
Иванов, зам.кмет, Атанаска 
Христова, секретар. Сред мно-
гобройните зрители беше  и 
чаровната Светлана Пенева, 
възпитаничка на хореографа 
Тончо Тончев, по настоящем  

танцьорка в ансам-
бъл „Българе”, би-
вши участници в 
ансамбъла, култур-
ни дейци, ревност-
ни  любители  на 
фолклора от града 
и общината.

Пристигайки на 
празника  всички 
гости имаха удо-
волствието да раз-
гледат изложбата 
за историята на ле-

гендарния ансамбъл с фотоси 
от  изявите у нас и в чужбина, 
множество награди, грамоти, 
сувенирни отличия,както и една 
мини изложба с народни носии  
и инструменти на ансамбъла.

С вълнуващо слово откри 
Виолета Андонова, секретар на 
читалището.

Оценявайки всичко постиг-
нато през годините председателя 
на читалищното настоятелство 
Мария Толева обърна внимание 
на първоучредителите, които 
в началото на 60-те години на 

миналия век под ръководството 
на невероятния Тончо Тончев, 
създават фолклорния ансамбъл 
към читалището в Стралджа с 
името „Алтънлъ Стоян войво-
да”. Вдъхновени от красотата 
на безбройните стралджански 
хора и ръченици  показвани по 
хорищата и съборите,  тези , 
тогава енергични млади хора, 
пренасят сполучливо това бо-
гатство на читалищната сцена. 
Постановките на Тончо Тончев   
превръщат  в празник всяка изя-
ва на ансамбъла в родния град, в 
общината, в областта, в страната 
и в международни участия , 
публиката не само аплодира, 
тя става на крака пред таланта, 
майсторството, красотата на 

танци, песни, 
мелодии, но-
сии. Редят се 
оригиналните 
авторски тан-
ци на Тончев 
„Пеперуда”, 
„ Д ж и н о в -
ско” ,  „Буе -
нек”, „Трите 
пъти”, „Про-
летен женски 
танц”….И ви-
наги предиз-
викват възтор-

зите на публиката. Междувре-
менно по идея на Киро Тодоров, 
активен читалищен деятел, 
ансамбълът приема красивото 
име „Въжички”. Така страл-
джанци определяли пролетните 
детски игри на въженце. Името 
се оказва много сполучливо, 
веднага е одобрено от Тончев 
и приляга на ансамбъла.

Най-благодатен се оказва 
периодът 1969-1975г. когато за 
„Въжички” корифеите на фолк-
лора  говорят със суперлативи, 
а публиката  е в плен на всяка 
негова изява. От създаването 
му до сега основен принос за 
тези успехи има и невероятния 
оркестър, който е известен 
с характерния стралджански 
почерк. В него се поддържа 
един чудесен баланс на опитни  
музиканти с младо попълнение, 
какъвто е примерът сега с при-
съствието на чаровната гъдулар-
ка Женя Петрова. Всичко, което 
музикантите свирят, е плод 

на наследеното ав-
тентично народно 
изкуство. До днес 
те са в състояние да 
представят десет-
ки местни народни 
хора и ръченици и 
да предизвикат на 
хорото да се хващат 
и малки, и голе-
ми. През годините 
Тончев дава при-
мер и как народни-
те песни могат да 
обогатят ансамбъла. 
Известни са  създа-
дените по опреде-

лени поводи   постановки  за 
лазаруване и коледуване, за 
Великден и бузум, по жътва и   
на сватба…

През 1969г. ансамбълът е 
удостоен със званието „Пред-
ставителен” и до  сега го за-
щитава  успешно. Изнесени са 
близо 2000 концерта, заснети са 
десетки телевизионни филми. 
Запазва се традицията участни-
ците в ансамбъла да бъдат от 8 
до 80 години, а броят на тан-
цьорите много често надхвърля 
100. Не е без значение факта, че 
за успехите на този колектив  
се грижат сърцати читалищни 
дейци, активни настоятелства, 
местни патриоти.  Не напраз-
но в своето приветствие г-жа 
Толева  отправи благодарности 
и към такива емблематични 
личности като Стефан Иванов, 
Руси Сапунаров, Георги Ме-
чков, Мара Загорчева. Оказва 
се, че в Стралджа винаги има и 
кметове, които стимулират, ув-
личат, мотивират самодейците 
към активна концертна дейност.  
Всеотдайна е  подкрепата на 
кметове като Иван Георгиев, 
Александър Станчев, Михаил 
Тенев, а през последните 11 г. 
и на Митко Андонов, за който 
развитието на културата е част 
от Програмата за развитие на 
общината. Той е  човекът, който 
успя в един труден момент да 
възроди дейността на „Въ-
жички”, да създаде условия за 
развитие, изява и нови успехи.

 „ Да, непреходно е страл-
джанското народно творчество. 
То никога няма да изчезне от 
живота ни, докато има хора като 
нашите танцьори, музиканти и 
певци, като нашите управленци 
със сърце и отношение към 
фолклора, докато имаме такава 
вдъхновена публика, докато 
всички ние съдействаме за под-
държане на традициите, за  съх-
раняване на танците, песните, 
носиите. И ще продължаваме да 
превръщаме Стралджа в една 
уникална народна академия 
която ражда  артисти.”, добави 
г-жа Толева.

Последва вълнуващото поз-
дравление на кмета Митко 
Андонов в което той  изрази 
всеобщото мнение, че „най-
красивите моменти от живота 
на всеки от нас са свързани 
именно с фолклорен ансам-
бъл „Въжички”. Може това да 
е присъствието на народния 
събор в Копривщица, когато  
ударите на тъпана диктуват пре-
лестните стъпки на царствените 
буенечки, може да е Общинския 
коледарски празник , когато 
достолепните коледари пеят и 
танцуват с магическо обаяние, 
може да е нашенския „Мараш 
пее”, когато сцената грейва от 

многоцветните носии, усмивки 
и красота на танцьорите, може 
да е поредната изява на ансам-
бъла в чужбина, когато звуците 
на гайдата и нашенските тан-
ци предизвикват неукротимия 
пълзеш на сълзите от радост и 
гордост… Ето, затова обичаме 
този ансамбъл! И  няма да се 
уморим да помагаме за него-
вото развитие, усъвършенства-
не, представяне пред колкото 
може по-широка публика.”, 
каза г-н Андонов и поднесе 
благодарности към всички дали 
своя принос за възходящото 

развитие на „Въжички”. В 
тържествения момент, съглас-
но своя заповед,  г-н Андонов 
връчи  на ансамбъла Златен 
плакет – герб на общината за 
постигнати високи творчески  
успехи. В свой поздравителен 
адрес сърдечни пожелания към 
танцовия колектив поднесе и 
Атанаска Кабакова, председател 
на ОбС. Юбилярите получиха 
още поздравителни адреси от 
близо и далеч.

Юбилейният концерт на 
„Въжички” вече е в миналото. 
Само че за него още дълго ще 
се говори. Ще се приветства  
желанието на организаторите да 
съхранят традицията и почер-
кът на Тончев, ще се насърчава 
и опитът за осъвременяване 
на концертната програма. Да, 
ансамбъл „Въжички” върви по 
своя нов път, търси своя нов 
облик. За да бъде все така ярко 
присъствието му на сцената, 
за да носи все тази голяма 
обич към българското и за да 
поддържа самочувствието на 
стралджанци.  Които винаги ще 
го обичат и ще се гордеят с него. 
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Íà 27 äåêåìâðè 2014ã. ñïðÿ çàâèíàãè 

äà áèå ñúðöåòî íà åäèí äîñòîåí 
ãðàæäàíèí íà Ñòðàëäæà – Ãåîðãè 

Êàðàâè÷åâ.

Роден на 24 април 1943г. 
той  завършва  гимназия  в 
Стралджа. По-късно следва 
за начален учител в Бургас. 
Педагогическият му стаж 
започва в ОУ ”Св. св. Кирил 
и Методий” /бившето турско 
училище”. Продължава да 
преподава в СОУ ”П. Яворов”. 
В продължение на 25 г. е учи-
тел. Раздава обич и знания на 
децата, обучава ги да играят 
любимата му игра – шахмат.

Дългогодишен член е на БЗВС Стралджа, а по-късно 
става негов председател. Преди да се пенсионира е 
председател на ликвидационния съвет.

След преминаването си в пенсия започва да замисля 
и успешно осъществява своята идея за създаване на 
клуб на пенсионера. Първоначалният състав от няколко 
члена  решава клубът да се казва „Златна есен”, с надеж-
дата за спокойни  и пълноценни старини на неговите 
членове. Сдружението е регистрирано чрез Ямболския 
окръжен съд. Впоследствие амбициозният му  и деен 
създател продължава да търси членове. Откриването 
на клуб „Златна есен” е на 23 юли 2008г. Присъстват 
около 60 члена на клуба.

Каравичев, като председател и основател на клуба, 
получава много букети. Запява кръшна и благозвучна 
песен, която подемат и всички останали. Надарен със 
способността да пее, Георги Каравичев често оглася 
сбирките на клуба с прекрасни народни, сръбски, 
македонски  и стари градски песни. Добър познавач 
и ценител на българската история от нашето минало, 
може с часове да говори, често разказва интересни 
истории от нашето минало на членовете на клуба. Ге-
орги Каравичев бе достоен съпруг, баща и дядо. Отиде 
си тихо, тъй както тихо и скромно  живя, сред труд и 
грижи за другите.

Животът е миг, мъката е безкрайна, но споменът за 
добрия човек, изживял живота си почтено , ще остане 
завинаги в сърцата ни.

С много обич и скръб свеждаме глави пред достойно 
изминатия път и светлата му памет.

Клуб „Златна есен” , Стралджа

ÍÀÃÐÀÄÀ  ÇÀ ÕÀÉÊÓ
Поздравления за стралджанската поетеса Станка 

Парушева! Във Втория  национален конкурс за хайку 
на БХС на тема „декември” тя е между малкото отли-
чени творци.  С пожелание през следващата година да 
спечели първо място и да ни зарадва с още много други 
творчески успехи!

Зимно слънце
Търси лика си
В искрящия сняг.

Моите  най-красиви януарски 
празници  са в  детството, когато 
заедно на масата сядахме  едно 
голямо семейство,  деца и въз-
растни. В печката пукат дървата , 
хвърлят искри наоколо… В цялата 

къща ухае на препечени филийки. 
Няма радио, нито телевизия… 
Има    интересна разговорка. 
Слушам разказите на по-възраст-
ните, които граничат  много често 
с приказките. До днес не зная 
истина ли бяха пътуванията на 
дядо с волска каруца през плани-
ната, представях си как, уморена 
от тежкия ден,  прежадняла, баба 
се навежда да пие вода от коча 
стъпка, защото стомната отдавна е 
празна,  а наоколо реки и  извори 
няма. Тихичко плача след разказа 
как лоши очи урочасали двата 
бивола. И животните, на които 
семейството дължи живота си, 
умират пред прага на къщата… 
В такива вечери научих за  голя-
мата градушка, съсипала нивите 
и последвалата гладна година, 
когато се налага пепеляна вода да 

пият и хляб от картофи да месят, 
за да оцелеят…До днес помня 
и  разказа на дядо за раняването 
му на фронта, когато куршумът 
го „църнал отзад по плешката”,  
но  Господ пожелал да оцелее. За 
разлика от всичките му другари от 
ротата. И тогава идва решението 
да си остави мустаци, от които, 
докато си иде от този свят,  не 
позволи и косъм да падне… 

В такива вечери сладкодумния 
старец тихичко ми разказваше  
своите бивалици и небивалици, 
които можех да слушам ненасит-
но. Много по-късно разбрах, че 
тъкмо тези януарски нощи ми по-
дариха любовта към творчеството 
и стремежа към знанието. Иска 
ми се такъв подарък да получи и 
моя внук. Но съдбата реши той да 
расте твърде далече от родината, 

а с баба да говори… по скайпа. 
Добре поне, че очите си виждаме, 
за да усетим чувствата, които 
ни заливат. Трудно преглъщам, 
че  българското „здравей” все 
по-често отстъпва пред чуждо-
земското „Хай!”. Което е и весело, 
и тъжно. Искам   очакванията 
ни  за новата година да са ведри, 
оптимистични, добри. Боязливо 
се надявам в миналото да са 
останали  проблеми, трудности, 
страхове и неприятности.  Бър-
котии всякакви, които заливаха 
страната ни и не ни даваха сигур-
ност. Искам  да открием двигатели 
на велики стремления, да видим 
онези водачи, които знаят как и 
къде да поведат народа ни. Че да 
дойде време всички онези, които 
принудително напуснаха родината 
ни, да решат да се върнат. 

Àõ, òåçè êðàñèâè ÿíóàðñêè íîùè…
Оня, вътрешен глас ме по-

правя, че това е само надежда, 
много да не се  уповавам. И да се 
постегна. А ако ще правя добро да 
потърся някой близо до мен.  Ще 
поздравя  от сърце   разговорчива-
та ми и мъдра  съседка-именничка, 
ще намеря време и за един , иначе 
в младините достоен мъж, който  
днес се радва на подаяние, пък 
било то консерва домати или 
краставички. Те са от хората, 
които  нямат средства за тежки 
софри, но запазват достойнството 
си и обичта към другите. Умеят 

да  благославят щедро! Защото 
знаят цената на дребните жестове. 
Мисълта, че можем да стоплим  с 
внимание  някого е достатъчна, за 
да продължим дните  в същия дух. 

Честита ви нова година на 
всички, които четете! Дано наме-
рите  кого да стоплите в празнич-
ните януарски дни. И да получите 
благословията на оня, който ще 
дарите  с обичта и щедростта 
си. Тъй по-хубав ще е денят ни. 
Пък може и на по- добра година 
да случим!

Надя ЖЕЧЕВА

В присъствието на кмета на 
общината Митко Андонов 80 г. 
от преименуването на Башалий 
в Първенец отбелязаха жителите 
на стралджанското село. "Вие 

сте наследници на 
предци, които винаги 
са искали да бъдат 
първи между най-до-
брите.За това говори 
и името на селото.", 
подчерта в словото 
си г-н Андонов. Той 
обърна внимание на 
богатата и твърде 
древна история на 
Първенец, сподели 
впечатленията си от 

желанието на местните хора да 
съхраняват своите традиции, 
да ги предават на младите и ги 
поздрави за това. Интересни 

Ïðàçíèê â Ïúðâåíåö

подробности за създаването 
на селото и неговото развитие 
през годините имаше в доклада 
на читалищното настоятелство 
, който прочете Роси Колева, 
секретар на читалището. В него 
стана дума за такива исторически 
местности наситени със съдър-
жание и древни легенди като 

"Калето" и "Падналия камък", 
"Еркесията" и "Черковището". 
Последва музикалната програма 
на фолклорната група при клуб 
"Дълголетие" Стралджа, а след 
това предколедно настроение 
поднесоха със своята изява и 
учениците от ОУ "Хр.Ботев" 
Войника". 

Ñïîìåí çà åäèí ñâåòúë ÷îâåê
Íà 2 ÿíóàðè ïðèêëþ÷è çåìíèÿ ïúò  íà 

Äîíêà Ïåíåâà Ãåîðãèåâà.
Един светъл човек с ярък 

стремеж към всичко красиво. 
Една жена, която оставя спо-
мен за изключителна сръч-
ност и умения да превръща 
всеки предмет в оригинална 
вещ.

Тя е момичето, което годи-
ни наред осигуряваше музи-
калното оформление на преда-
ванията по местното радио. Тя 
избираше песните за хилядите  
празници на стралджанци, тя 
работеше  без затруднения 
на смесителния пулт  и  три 
магнетофона, държеше на вниманието си студийните 
микрофони и се стараеше с избора на песните да дос-
тави удоволствие на всеки слушател.

Тя е талантливата майсторка на плетива с една и 
две куки, тя е майсторката-шивачка, която можеше да 
сътвори дрехи като  от бутик. Тя е  цветарката  която 
обгрижваше  всяко цвете с много любов. Тя е служи-
телката в Информационния център на общината, която 
търпеливо обслужваше всички граждани. Не очакваше 
благодарности. Искаше просто да си свърши работата 
така както трябва.

Тези, които я познават, знаят, че имаше смели мечти. 
С много труд и търпение успя да постигне не малко. 
Скромна по характер, но упорита и енергична, Донка 
даде пример как трябва човек да се бори, да постига 
целите си и смело да върви към нови.  

Ще я запомним с добро.
Поклон пред светлата й памет!
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Времето през 2014г. ни 
поднесе различни аномалии, 
най-екстремните от които бяха 
многото поройни валежи, дове-
ли и до природни бедствия в 
много райони от нашата страна. 

Зимата на 2014г. в нашата 
страна ще запомним със срав-
нително високите температури 
в много от дните и сравнително 
малкото валежи. Особено ясно 
беше изразено това затопляне в 
планините, които и през януари 
и февруари  останаха доста 
безснежни. Необичайно висо-
ки стойности бяха достигнати 
и през двата зимни месеци, 
през януари в нашия град на 
20-ти отбелязахме пролетните 
18 градуса, през февруари на 
12-ти бяха достигнати дори 20 
градуса. Единственото сери-
озно застудяване, свързано с 
характерните за Източна Бъл-
гария снежни виелици имахме 
в края на януари, когато темпе-
ратурата в нашия град падна до 
-9 градуса, образува се снежна 
покривка, имаше и съществени 
снегонавявания. 

КОНТРАСТИ
Интересен беше контраста 

на времето в различните части 
на северното полукълбо. Дока-
то на Балканския полуостров 
имахме топла и сравнително 
суха зима, то Западна Европа 
беше връхлетяна от серия 
Атлантически циклони, които 
причиниха сериозни наводне-
ния на Британския остров. Ако 
погледнем и оттатък Атлантика, 
ще видим, че Северна Америка 
беше сполетяна от люта зима, 
продължила през целия зимен 
период. Каква е връзката между 
тези атмосферни процеси в 
северното полукълбо, харак-
теризирали зимата на 2014? В 
умерените географски ширина 
на северното полукълбо, пора-
ди въртеливото движение на 
земята, въздушните маси се 
движат от запад на изток. Така, 
че студеният въздух, сковал 
Северна Америка се спуска 
към Атлантическия океан, при 
срещата на студените въздуш-
ни маси с по-топлия и влажен 
въздух над Атлантика се фор-
мират мощни циклони, които 
от своя страна атакуват Западна 
Европа. Именно серията от 
тези мощни циклони донесоха 
обилните валежи, потопили в 
незапомнени наводнения ина-
че свикналият на значителни 
валежи Британски остров. Тези 
циклони, продължаваха своята 
траектория към Северна Евро-
па и носеха във вътрешността 
на континента по-топли оке-
ански въздушни маси, което 
определяше по-топлото време 
в Европа през миналата зима. 
Атмосферата на Земята е една 
свързана динамична система, 
така, че времето в даден район, 
може да повлияе на характе-
ристиките на времето в други 
райони, отдалечени на хиляди 
километри. 

След сравнително безвалеж-
ната и мека зима, месец март 
започна с валежи от дъжд, а 
във високите планини най-
после падна и по дебел сняг. 
Второто десетдневие на месеца 

2014 – äèíàìè÷íà è åêñòðåìíà 
ìåòåîðîëîãè÷íà ãîäèíà

се установи слънчево и вече 
типично пролетно време, на 
18-ти и 19-ти в нашия град 
термометрите отбелязаха +25 
градуса. След известно пони-
жение на температурите и през 
третото десетдневие на март, 
подранилата пролет продължи 
да определя променливото 
мартенско време, с редуващи се 
слънчеви и топли дни и такива 
с превалявания  и захлаждане. 
Месецът приключи с наднорме-
ни валежи от 75л/кв.м. 

Април се характеризираше 
с температури близки до кли-
матичните, слани през месеца 
не се образуваха. Въпреки, че 
имаше и доста облачни дни, 
валежите бяха несъществени 
и месецът приключи само със 
16л/кв.м. за нашия град. Всъщ-
ност поднормени бяха валежи-
те само в Източна България, но 
това е характерно за пролетта 
тук, поради охлаждащия ефект 
на Черно море. В Западна Бъл-
гария обилните валежи започ-
наха още през пролетта, през 
април в София бяха отбелязани 
150л/кв.м., което е 3 пъти над 
нормата. 

НАДНОРМЕНИ ВАЛЕЖИ
Месец май постави нача-

лото на период с наднормени 
валежи и за Източна България, 
който продължи до края на 
годината. Купесто-дъждовните 
облаци през месеца бяха често 
явление, както и следобедните 
валежи. Месец май климатич-
но е валежен месец и тогава 
количеството им се доближава 
до годишния максимум. През 
2014 майските валежи в цяла-
та страна надвишиха средно 
климатичната норма, в нашия 
град количеството им достигна 
83л/кв.м., в Сливен-122, Бур-
гас-137, а Шумен 225л/кв.м. 
Времето в доста от дните беше 
по-хладно от  обичайното.

Силно неустойчивата ат-
мосфера се задържа и през 
юни месец. Повишението на 
температурите даваше по-голя-
ма енергия на гръмотевичните 
бури, които ставаха все по-
мощни и валежите по пролив-
ни. На 16 юни в късния следо-
бед, буреносните оловно-сиви 
облаци изляха над нашия град 
порой с количество 52л/кв.м. 
Унищожителна градушка се 
изсипа южно от Бакаджика, в 
с.Тамарино леден килим покри 
земята, посевите в землището 
бяха унищожени напълно от 
ледената стихия. Три дни по-
късно варненския квартал „Ас-
парухово” постави началото на 

поредица от опустошителни 
наводнения, които се случиха 
до края на годината в много 
части на страната. На 19 юни 
кални потоци заляха квартал 
„Аспарухово”, за по-малко от 
две денонощия валежът над Ва-
рна надвиши 100л/кв.м. Месец 
юни приключи за Стралджа с 
месечна сума от 138л/кв.м, в 
Сливен достигна 182 литра, а 
за Варна 210л/кв.м.  Трайната 
циклоналната област, която се 
беше разположила над Бал-
каните през по голямата част 
на юни, беше виновник за 
тези чести и поройни валежи, 
изливащи се в голяма част от 
нашата страна. 

Без сериозни горещини пре-
мина най-топлият месец юли, 
най-високата температура, коя-
то отчетоха термометрите в 
нашия град беше 33 градуса. 
Топлите и слънчеви летни дни 
се редуваха и с краткотрай-
ни следобедни гръмотевични 
бури. Валежите при нас вече 
бяха по-малко, месечната сума 
достигна 62л/кв.м, което с  мал-
ко надвишава месечната норма. 
Доста повече валежи паднаха в 
Бургас и Ямбол, където за юли 
се събра сумата от  107л/кв.м. 

С повече слънце и високи 
температури започна времето 
през август в Източна Бъл-
гария.  И докато на изток се 
радвахме на лятното слънце, 
циклонална област над запад-
ните Балкани донесе поройни 
дъждове в Западна България. 
В началото на август се случи 
поредното тежко наводнение 
в страната, град Мизия беше 
потопен от разлялата се река 
Скът. Пороите излели се над 
Врачанския балкан, откъдето 
води началото си река Скът, 
доведоха до нейното разливане 
по цялото течение до вливането 
и в Дунав. През август имахме 
по-висока средномесечна тем-
пература от юли, стойностите в 
доста от дните превишаваха 30 
градуса, а най-високата за ця-
лото лято температура в Страл-
джа беше отбелязана на 15 
август +36 градуса. Валежите 
в нашия град надвишиха леко 
средно климатичните за август, 
като количеството им достигна 

40л/кв.м. Над западните части 
от страната валежите през ме-
сеца бяха значително повече. 

НЕЗАПОМНЕНИ НАВОД-
НЕНИЯ

Първият есенен месец сеп-
тември ни поднесе нови порции 
обилни валежи, които този 
път не подминаха Източна 
България. На 3 септември 
преминалият циклонален вихър 
изля над нашия град само за 
няколко часа 47л/кв.м. След два 
дни, на 5 септември, района на 
Бургас и най-вече южно от него 
бяха залети от истински потоп, 
който взе и човешки жертви. За 
денонощие над морския град се 
изляха 176л/кв.м., а южно от 
него пороят достигна и до 200 
литра на квадрат, което доведе 
до незапомнени наводнения по 
южното Черноморие. Второто 
десетдневие на септември ни 
донесе по спокойно време, с 
повече слънце и нормални сеп-
темврийски температури. През 
третото десетдневие на месеца 
нови циклонални вихри доне-
соха нови значителни валежи, 
а навлизащите от север хлад-
ни въздушни маси понижиха 
съществено температурите. 
Количеството на валежите 
през септември за Стралджа 
достигна 128л/кв.м., което е 
повече от 3 пъти над месечната 
норма, в Сливен сумата нарасна 
до 166 литра или 4 пъти над 
нормата, а в Бургас отбелязаха 
за месеца 254л/кв.м., което е 6 
пъти над нормата на валежите 
за морския град .

През по-голямата част на 
октомври, времето ни подари 
спокойно есенно време, през 
първото и второто десетдне-
вие валежи почти липсваха, 
а есенното слънце повишава-
ше температурите в доста от 
дните до стойности около и 
над 20 градуса. Най-високите 
показания в Стралджа през 
октомври отбелязахме на 17-
ти, когато южнякът повиши 
температурата до 26 градуса, в 
Бургас и Сандански отбелязаха 
и 28 градуса. След спокойното 
есенно време през по голямата 
част на октомври, през по-
следната седмица на месеца 
времето отново ни показа, че 
и този месец няма да мине без 
природни бедствия. Сложна ва-
лежна обстановка се създаде на 
25 и 26-ти октомври, когато ва-
лежите в Бургаско и централна 
Тракия надвишиха 100л/кв.м. 
Поради преовлажнената почва, 
която не беше в състояние да 
приема повече вода се стигна 
до нови наводнения в тези 
райони. В източния Подбалкан 
тази обстановка ще запомним 
с ураганния вятър  бушувал 
през тези дни, на 25 октомври 
метеорологичната станция в 
Сливен отчиташе пориви на 
вятъра с ураганните 40м/с. или 

144км в час. В много района 
ни Северна България, както и 
в планините падна и първият 
сняг. След безвалежното вре-
ме през по-голямата част на 
октомври, през последната 
седмица успяха да паднат ва-
лежи с количество 2 пъти от 
месечната норма за Стралджа 
и сумата тук достигна 87л/
кв.м. Бургас отново се нареди 
сред градовете с най-много ва-
лежи за месеца с количество от 
142л/кв.м, което е 3 пъти над 
месечната норма за октомври.

Спокойно време се уста-
нови в средата на есента през 
следващия месец ноември, 
когато валежите бяха близки 
до обичайните и в нашия град 
отбелязахме 40л/кв.м. Първата 
половина на месеца беше срав-
нително топла и валежите си 
дадоха кратка почивка, днев-
ните температури в отделни 
дни достигаха до 16 +17 гра-
дуса. През втората половина 
на ноември температурите се 
понижиха в резултат на навли-
защите север-североизток по-
студени въздушни маси, тогава 
падна и основното количество 
от валежите за месеца. 

И ДЕКЕМВРИЙСКО ВО-
ДНО ИЗПИТАНИЕ

След спокойния ноември, 
още в началото си декември 
ни постави поредното водно 
изпитание. Над Балканите 
се настани продължителна и 
трайна циклонална област и 
само за първите четири дни 
на декември над нашия град 
паднаха 97л/кв.м, а за десет-
дневието – 130 литра. Почвата, 
преовлажнена от предните 
валежи се оказа в несъстоя-
ние да поема повече вода, 
така, че, всяка капка дъжд се 
превръщаше в повърностен 
отток. Полето се превърна 
във водосбор и прииждащи 
кални потоци заляха част от 
улиците на Стралджа. Ако су-
мираме валежите от началото 
на септември до 10 декември, 
ще видим, че за 100 дни над 
града ни са паднали 384л/кв.м, 
така, че обилните валежи от 
цялата есен само подготвяха 
условията за да се получат 
тези повърхностни води през 
първите дни на декември. 
Втората половина на декември 
беше с по-слаби валежи и срав-
нително топла. Времето реши 
да ни подари и една пролетна 
Коледа, в Стралджа на 23 и 24 
декември отбелязахме 17 гра-
дуса, а рекордно топло беше в 
Пловдив и Ловеч, където къде-
то достигна до 22 градуса. По-
следните два дни на годината 
мразовитата зима ни напомни 
за себе си, ледения северняк 
ни донесе ниски отрицателни 
температури, с които посрещ-
нахме Новата година.

ЕФЕКТИ НА ГЛОБАЛНО-

ТО ЗАТОПЛЯНЕ?
Обобщавайки 2014 година, 

ярко се открояват валежите, 
обилни през много от месе-
ците, особено през втората 
половина на годината. При 
годишна норма от 550л/кв.м, в 
нашия град през 2014 госина 
паднаха 882л/кв.м, което е с 
повече от 330 литра над средно 
климатичните. В Югоизточна 
България имаше райони и с 
още по-големи количесва за 
годината, в Сливен годишната 
сума достигна 1023л/кв.м, а в 
Бургас - 1030, което е близо 
два пъти от годишната норма 
за морския град. Причината за 
тези валежи бяха многото ци-
клони преминали прец нашата 
страна и голямото количество 
волежи оставил всеки от тях. 
Дали тези климатични процеси 
са резултат от така коменти-
раното „глобално затопляне”? 
Климатолозите характеризират 
този процес с покачване на 
аномалиите във времето, оч-
акванията са за увеличаване 
честотата на поройните вале-
жи водещи до бедствия, нещо 
на което станахме свидетели 
през 2014 и в нашата страна. 
Как покачването на температу-
рите на нашата планета води 
до повече поройни малежи? 
По топлите океани и морета 
изпаряват повече вода в атмос-
ферата, това създава условия 
за формиране на по-мощни ци-
клони. Наред с повечето влага, 
по високата температура на 
въздуха дава и повече енергия 
за силна конвекция – издигане 
на топлия въздух във височина. 
Така се формират по-мощни 
купесто-дъждовни облаци с 
голямо вертикално развитие, 
водещи до силни бури, порои 
и градушки. Така например в 
началото на септември, поро-
ите които изляха близо 200л/
кв.м по южното Черноморие и 
причиниха тежки наводнения 
на юг от Бургас, се случиха 
именно при по-топло от нор-
малното море за този период 
на годината. На спътниковите 
снимки се виждаше как над 
морето постоянно се формират 
нови мощни облаци, настъпва-
щи към сушата, подхранвани 
от топлото море. При тези 
процеси на климатични про-
мени, метеоролозите също 
предполагат, че периодите на 
поройни валежи, могат да се 
редуват и с такива на продъл-
жителни засушавания. Какви 
характеристики на времето ще 
надделеят през 2015 година, 
ще има ли отново порои и 
наводнения, или ще има и пе-
риоди на засушавания, а може 
би времето ще бъде близко до 
средно климатичното, пред-
стои да узнаем.    

ВАЛЕНТИН 
ВЕЛЧЕВ



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

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Íàé-äîáúð ÷åòåöÍàé-äîáúð ÷åòåö
Предколедно четвърток-

ласниците от ОУ ”Св. св. 
Кирил и Методий” Страл-
джа  участваха в състеза-
нието „Най-добър четец”.
Пред своите родители  уче-
ниците показаха уменията 
си  за вярно и изразително 
четене. Жури в състав Дора 
Найденова , директор на 
училището, Виолета Андо-
нова, пом.директор и Руска 
Стефанова, родител, оценя-
ваше участниците. Състеза-
нието протече в два етапа. 
Първи етап – четене на 

напълно непознато коледно 
стихотворение и втори етап 
– четене на част от непозната 
коледна приказка. Участваха 
19 деца от трите паралелки. 
Всички спазваха регламента 
и въпреки вълнението се 
представиха достойно. Жу-
рито беше строго и справед-
ливо, за всички участници 
имаше подарък – книжка  
с приказки, а за най-добре 
представилите се допълни-
телно книжка за оцветяване. 
Грамоти получиха Йордан 
Донков, Весела Донкова, 

Вергиния Стефанова, Ни-
колай Магдаленов, Йонко 
Ралицов, Данчо Зюмбюлев, 
Дида Атанасова. 

Педагозите Стефка Геор-
гиева, Диана Балъкчиева и 
Атанаска Мозакова, класни 
ръководители на четвър-
токласниците, подготвиха 
състезанието  и показаха на 
практика своя професиона-
лен ангажимент и отговорно 
отношение към учебната 
работа с учениците за обо-
гатяване и разширяване на 
територията им на знание. 

Седмокласникът Божидар 
Михайлов от ОУ”Хр.Ботев” 
Войника спечели първото място  
в Областния конкурс по народни 
приложни изкуства на тема „От 
Коледа до Васильовден”, раздел 
„Сурвакници”.  Девет годишна-
та Стойка Димитрова е класи-
рана на   второ място. Успешно 
е представянето на училището 
и в раздел „Рисунки”, където 
Татяна Георгиева от VІІ клас 
има поощрителна награда. Ко-
лективно отличие получи екип 
от VІ клас за изработка на ку-
керска маска. Децата получиха 
специалните поздравления на 
директора Живка Василева.

Браво!

Â ÎÓ ”Õðèñòî Áîòåâ” Âîéíèêà

Ìàëêè òâîðöè íà êðàñîòà

Êîé ïî÷óêà íà âðàòèòå?
Кой подаръците носи? Кой почука на вратите в Александрово? Общо 26 деца  от 

селото, всички на различна възраст,  получиха специалните подаръци на дядо Коледа 
и се почувстваха безкрайно щастливи. Играчки и лакомства осигури щедрия спон-
сор  фирма „Тера Билд” към когото от кметството поднасят специални поздрави и 
благодарности.

Екипът при ОУ ”Св. св. Кирил 
и Методий” Стралджа, който ра-
боти по проекта „На училище без 
отсъствия”, реализира за пореден 
път превърналата се в традиция  
благотворителна кампания „Бъди 
добър! Подай ръка!”  Събраните 
от колектива при училището 
дарения – дрехи, обувки и ла-
комства,  бяха разпределени в 
22 пакети- подарък за всяко от 
децата, участващи в проекта.

Дарителската акция за деца 
в риск и застрашени от отпада-
не  от училище ученици ще се 
проведе отново в навечерието 
на Великден.

Áúäè äîáúð! Ïîäàé ðúêà!
Áëàãîòâîðèòåëíà êàìïàíèÿ â ÎÓ ”Ñâ. ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé” Ñòðàëäæà

Предколедна изложба 
„Домашна техника и иконо-

мика” подредиха учениците 
от СОУ "П. Яворов" Под 

Ó÷åíè÷åñêà èçëîæáà
ръководството на своя препода-
вател и ръководител Иван Боя-
нов младите творци показаха 
ученията си да изработват маке-
ти с които споделят желанието 
си да продължат образование 
в технически университети. 
В първия екип "Дружинката 
на дядо Коледа" с участието 
на Василена, Христо, Андон, 
Никола подготвиха изложба на 
тема "Моя град", а втория екип 
"Лапландия" с участието на 
Силвия, Мая, Христина, Ивайло 
си избраха темата "Коледа е!" 
Като надпревара за доказване 
на възможности по-малките 
от V -те класове се включиха 
със свои изделия. Според г-н 
Боянов всеки от макетите за-
служава похвала , изработени с 
въображение, желание и много 
умение. Като възнаграждение 
за усилията децата получиха 
спонсорство от фирмите "Егея" 
и "Централ". Поздравявайки 
предколедно своите възпита-
ници г-н Боянов припомня 
успехите на множество бивши 
ученици на СОУ "П. Яворов", 
които вече са или студенти , 
или доказали се специалисти в 
техническата област. 

Âúëøåáåí 
ïðàçíèê
Добрият старец с по-

даръците посети и ЦДГ  
"Здравец". Заедно с него 
бяха Снежанка и джудже-
та, коледари, принцеси, 
снежинки и какви ли не 
още приказни герои. Дет-
ската градина се превърна 
в един вълшебен замък, в 
който се случват истин-
ски чудеса. Оригинални с 
идеите си учители и въз-
питатели превърнаха деня 
в незабравим за всичките 
малки и по-големи възпи-
таници.

Äÿäî Êîëåäà ïðè íàñ
Радостни и щастливи децата от Центъра за об-

ществена подкрепа/ЦОП/ в Стралджа посрещнаха 
с песни и стихотворения най-скъпия и очакван 
гост – дядо Коледа. Той пристигна с голямата 
торба подаръци, които връчи на всяко послушно 
дете. Смутени и изненадани малките момчета 
и момичета бързаха да се снимат с белобрадия 
старец, надпреварваха се да го уверяват колко са 
старателни в заниманията в Центъра , споделяха 
за какво мечтаят. 


