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 ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ

ñòð, 2ñòð, 2

 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!

Îæèâëåíèå  â Îæèâëåíèå  â 
äåòñêèòå ãðàäèíè

Първият учебен ден тази година ще бъде на 17 септември - понеделник, 
защото 15 септемрви е събота. Всяко училище само ще определи часа, в който 
да открие учебната година.

Â ñòðàëäæàíñêèòå ó÷èëèùà Â ñòðàëäæàíñêèòå ó÷èëèùà   
î÷àêâàò  1 168 ó÷åíèöèî÷àêâàò  1 168 ó÷åíèöè

Броят на учениците, кои-
то се очаква да постъпят 
в училищата на община 

Стралджа тази есен е общо 1 
168. Те ще бъдат обхванати в 
56 паралелки.  В най-голямото 
общинско училище, СОУ ”П. 
Яворов” Стралджа  паралелките 
са 25, а учениците – 553. Първок-
ласниците, които за първи път ще 
влязат в родното училище са 65 
в три паралелки.
 Ïúëíèÿò òåêñò íà ñòð. 2

ÄÅÍÎÍÎÙÍÀ ÒÐÀÓÐÍÀ 
ÀÃÅÍÖÈß „ÏÎÊÎÉ”
Извършва цялостна организация 

на погребения в цялата страна

Тел. за контакти:
0895175430 èëè 

0894831628
гр. Стралджа, до ж. п. гарата

Марин Куртев Тончев

Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

„ÑÒÐÀËÄÆÀÍÑÊÈ 
ÂÅÑÒÈ” Â 
ÅËÅÊÒÐÎÍÅÍ 
ÂÀÐÈÀÍÒ
Бюлетинът на община Страл-

джа вестник ”Стралджански 
вести” вече може да достига до 
всички потребители на Интер-
нет. Вестникът се публикува на 
страницата на Община Страл-
джа www.straldzha.net, опция 
„Новини”.
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ТЕЛ. 0897216413 
продава едноетажна къща и двор 

850 кв.м в Стралджа, ул."Мати Ру-
бенова" 31

ТЕЛ. 0888943476 ИЛИ 04761/ 55-38 
продава едноетажна къща  с 1,2 

дка дворно място и допълнителни 
постройки в Стралджа. Цена по спо-
разумение

ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

пл.”Демокрация” № 3
Организация на всички дейнос-

ти по едно погребение.
Ние ще помогнем да се справите!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

ТЕЛ. 04761/ 57 – 19 
Димка Тенева, ул. Димчо Русев 22 Стралджа  ДАВА ПОД НАЕМ ЕДНОС-

ТАЕН АПАРТАМЕНТ В СЛИВЕН.

Броят на учениците, които се 
очаква да постъпят в училищата на 
община Стралджа тази есен е общо 
1 168. Те ще бъдат обхванати в 56 
паралелки.  В най-голямото общинско 
училище, СОУ ”П. Яворов” Стралджа  
паралелките са 25, а учениците – 553. 
Първокласниците, които за първи път 
ще влязат в родното училище са 65 
в три паралелки. СОУ ”П.Яворов” 
ще има и своите 14 полуинтернат-
ни групи с общ брой ученици 360. 
Очаквания брой на гимназистите е 

99 като по една паралелка ще има в 
девети, десети и единадесети клас, 
две  са предвидени  само  за 12 клас. 
Висок се запазва броят на ученици-
те в ОУ”Св.св.Кирил и Методий” 
Стралджа – общо 414 деца ще бъдат 
обхванати в 17 паралелки. Тази го-
дина първокласниците са само две 
паралелки с общ брой  45, по три 
паралелки ще има за второкласни-
ците  и седмокласниците , където 
броят на учениците е съответно 62 
и 53. От първи до осми клас в Зим-

ница ще сформират само по една 
паралелка, общия брой на учениците 
в това училище е 125. ОУ-Войника е 
единственото с маломерни паралелки 
за първи, трети, пети и осми клас и 
най-малък общ брой ученици – 76.    

   Продължава тенденцията за  
повишаване броя на пътуващите 
ученици. В общината техният брой 
вече е 259. Най-много  са те в СОУ”П.
Яворов” – 190. Към Войника „на 
колела” ще се придвижват 56 деца, 
а към Зимница – 13.     

Â ñòðàëäæàíñêèòå ó÷èëèùà  
î÷àêâàò  1 168 ó÷åíèöè

С ново попълнение  ще стартира  учебната година и в детските 
градини на община Стралджа. Очакваният брой на децата, кои-
то ще посещават 14-те групи в детските градини на Стралджа, 
Лозенец, Зимница, Войника, Първенец са общо 329, от които 
6-годишните малчугани са 77, а 5-годишните – 101. Най-голям 
ще  се запази броят на възпитаниците в ЦДГ”Здравец” Стралджа, 
където групите са четири , а децата – 109. В другата стралджанска 
градина , ЦДГ”Мати Рубенова”, при същия брой групи, децата са 
91. Най-малък е броят на посещаващите ЦДГ-Първенец – общо 
13, от които 11 „на колела”.  Пътуващи малчугани от съседните 
села  ще има отново и в ЦДГ на Стралджа, Зимница, Войника  
като общият им брой за сега е 63.

     В двете едноименни  ОУ”Св.св.Кирил и Методий” Стралджа 
и Зимница  са сформирани 4 подготвителни групи с общо 75 деца 
от които 47- шестгодишни и 28-петгодишни.

Îæèâëåíèå  â äåòñêèòå ãðàäèíè

Нови 55 безработни от община 
Стралджа ще подпишат договорите си 
с общината за заетост по Оперативна 
програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Назначенията, които са по 
проекта „Нов избор – развитие и реа-
лизация”, се предхождат от проведено 
4-месечно обучение за „спасители бед-
ствия, аварии и катастрофи”.  Месечно-
то възнаграждение, което се осигурява 
от социалното министерство е 290 лв. В 
продължение на една година тези хора  
ще се занимават с дейности за пре-
дотвратяване на евентуални бедствия 
и аварии. Очаква се те да почистват 
канали и шахти, да следят нивото на 
язовирите и реките в общината, тяхна 
грижа ще бъде огледа на всички риско-
ви места в селищата, предупреждения 
за евентуални опасности или бедствия, 
участие в изпълнение на дейности по 
аварии и катастрофи.

Преди да започнат работа  в града и 
останалите села на общината  всички 
спасители преминаха  през инструктаж 
по охрана на труда.  Екипът по упра-
вление на проекта  постави първите 

Íàçíà÷àâàò  55  ñïàñèòåëè
задачи и даде индикации, че контрола 
ще бъде сериозен, проверки ще се осъ-
ществяват периодично и компромиси 
няма да се допускат.  Работният ден 
е 8-часов като се изисква спазване на 
трудовата дисциплина, недопускане на 
безпричинни отсъствия.

След изтичане срока на проекта ра-
ботниците ще могат да се регистрират 
в БТ и да получават обезщетения.

По същата програма през месец юли 
в общината започнаха работа  други 80 
безработни, 65 от тях са работници по 
озеленяване и цветарство и 15 помощ-
ници в строителството.

Ðåìîíòè íà óëè÷íàòà ìðåæà
След преглед на уличната 

мрежа в края на лятото в об-
щината започва традиционното 
изкърпване  в районите където 
асфалта е разрушен.  През втора-
та десетдневка на септември  ще 
започнат кърпежите  на улици в 
първи квартал на града, ще пос-
ледват ремонтите  по улица „Г.М. 
Димитров” и „Мати Рубенова”, 
както и по улици в трети квартал. 
Ще се извърши обновяване и  на кръстовищата в Стралджа. Работ-
ници по проект „Развитие” продължават подмяната на тротоарна 
настилка пред жилищните блокове. В следващите дни ще стартират 
ремонтни работи в поликлиниката, а след това и  в пенсионерския 
клуб. Вече е приключен ремонта на ж.п.подлеза.  В Зимница са 
осигурени 10 хил. лв. за ремонт на улицата към ж.п.гарата, която е 
в много тежко състояние. 

Над 300 жители на области-
те Сливен и Ямбол получават 
възможност за работа чрез 
програмата за временна заетост 

Ïðåäëàãàò ðàáîòíè ìåñòà

на хранителния холдинг „Белла 
България”, която се провежда 
традиционно през второто по-
лугодие на всяка календарна 
година. Наетите са ангажирани 

в производството на тестени 
продукти BELLА във фабриката 
в Ямбол.

   От тази година компанията 
стартира специална програма  
за подбор на персонала, която 
включва лични срещи  с кан-
дидатите по места. Срещите 
се провеждат със съдействието 
на местните власти в югоиз-
точните райони на страната, 
в които безработицата е сред 
най-високите.
При повишен интерес преми-

на организираната със съдей-
ствието на Община Стралджа 
среща в общинския център, къ-
дето представители на фирмата 
подробно разясниха своята кад-
рова политика. За присъстващи-
те стана ясно, че при желаещи 
над 30 от района да работят в 
„Белла България”, фирмата ще 
осигури превоз. В диалога, на 
който присъства и зам.кмета 
Мария Толева, се изясниха и 
въпроси свързани с необходи-
мостта от образователен ценз, 
предлаганите работни места 
както и начина на заплащане.

Ïîäíîâÿâàò óëè÷íèòå çíàöè
  Втори етап  по възстановя-

ване и оптимизация на уличното 
знаково стопанство организира 
община  Стралджа. Преди това 
комисия от специалисти на 
общината и представители на 
РУ”Полиция” направиха обход 
за установяване необходимостта 
от  смяна на  знаци  и табели. 
Финансирана от общината кам-
панията осигури подмяната с 
нови на  десетки пътни знаци 

в града. Поставени са нови такива  по кръстовища където знаците са 
откраднати или повредени. Акцията продължава. 

Наскоро монтираната в РУ"Полиция" Стралджа мобилна камера 
с радар успешно "регулира" движението на МПС. Според полицаите 
камерата има силен възпитателен ефект. Освен това с въвеждането й 
се ликвидира значението на субективния фактор при установяване на 
нарушения. Първите заснети нарушители получиха електронните си 
фишове и внимават много това да не се повтори.



3 ÈÍÒÐÂÞ

ПРОДАВА  СЕ ! ! !
- къща с 2 дка дворно място в 

Стралджа
- BMV  518 І бензин-газ

КОНТАКТИ: 0893-82-82-99

ТЕЛ: 0885 150  768
 продава къща с двор на ул. ”Обо-

рище” 1, цена – по споразумение

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

СЪОБЩЕНИЕ
Тел. 0882 62 96 70 или 0878 95 10 57 продава едноетажна къща с допълни-

телни постройки в Стралджа, ул. „Св.Иван Рилски”. Цена по споразумение.

- Г-жо Толева, за първи път  
ще посрещнете новата учебна 
година не с дневника в училище, 
това натъжава ли ви?

- О, разбира се! Няма да ми е 
лесно! Не може след толкова го-
дини  педагогическа работа човек 
да не се вълнува в първия учебен 
ден. Лично аз го свързвам с най-
хубавите детски  и родителски 
чувства, с най-топлите грижи на 
учителите, с най-хубавите очаква-
ния! Сега ще ми се наложи да бъда 
от другата страна. Но, това ни най-
малко няма да намали вълнението 
ми и радостта от празника.

 В същото време, като зам.кмет, 
сега ми се налага да мисля за 
всичко онова, което като община 
трябва да свършим, за да са в пъл-
на готовност учебните заведения. 
Важно е   дали директорите имат 
обезпеченост с нужните кадри, 
снабдени ли са с учебници, с го-
рива, имат ли готовност за транс-
портиране на пътуващите ученици 
…И все в този дух. Вълнувам се 
от непрекъснато въвежданите но-
вости в българското образование. 
Надявам се всеки път това да е от 
полза за децата и подрастващите. 
Като всички българи приемам за 
необичайни дори коментарите за 
„поправки”в учебниците когато 
става дума за български класици 
като Ботев или Вазов… Не преста-
вам да мисля и за колегите – педа-
гози. Много ми се ще учителския 
труд да бъде заплатен максимално 
добре, защото това е наистина 
много тежък  и отговорен труд.  

- Какво е състоянието на 
училищата и детските градини 
в навечерието на новата учебна 
година?

- Имаме основанието да бъдем  
спокойни, защото ще посрещнем 
нашите ученици в добре подготве-
ни учебни сгради. Общината има 
4 общински училища- СОУ”П.
Яворов” и три основни училища 

Ìàðèÿ ÒÎËÅÂÀ, çàì. -êìåò íà Îáùèíà Ñòðàëäæà:

Ïúðâèÿò çâúíåö  å ñèãíàë çà Ïúðâèÿò çâúíåö  å ñèãíàë çà 
íåîòêëîííà è íåîòêëîííà è 

ïîñòîÿííà ãðèæà  ïîñòîÿííà ãðèæà  
çà äåöàòà íà îáùèíàòàçà äåöàòà íà îáùèíàòà

– в Стралджа,Зимница и Войника 
. Първите три са средищни, а това 
във Войника – защитено.  От из-
вършените обединения миналата 
година сега в общината имаме две 
ЦДГ- ЦДГ”Здравец” и ЦДГ”М.
Рубенова” с групи в 5 населени 
места – Стралджа, Зимница, Ло-
зенец, Войника и Първенец. Като 
цяло учебно-възпитателните заве-
дения в общината имат осигурени 
много добри условия за обучение и 
възпитание на учениците и децата, 
както и добра съвременна база за 
работа на учителите и служители-
те.От основен ремонт се нуждае 
само сградния фонд  във Войника 
към ЦДГ”М.Рубенова”. Общината 
прави всичко възможно и тук да 
посрещнем в готовност децата 
Довършителният текущ ремонт 
ще създаде нормалните условия от 
които се нуждае колектива. Разби-
ра се, мислим и за проект, който 
да осигури много повече средства 
за пълно обновление на сградата.

- Нормално е по това време 
да се осигуряват и горивните 
материали за отопление на учи-
лища и детски градини. Имат 
ли  директорите готовност да 
посрещнат зимата?

- Да, това е другият важен мо-
мент  от работата ни в грижа за об-
разованието. С течни горива ото-
пляваме СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Стралджа 
и групите към ЦДГ от Стралджа. 
Всички те разполагат с определени 
количества горива, за да започнат 
отоплителния сезон, но основното 
зареждане предстои. Мога да по-
твърдя, че училищата разполагат 
с необходимите средства , а за 
ЦДГ общината ще направи всичко 
възможно за осигуряване на необ-
ходимото течно гориво. С твърди 
горива се отопляват  училищата в 
Зимница и Войника както и групи-
те от селата към ЦДГ. Всички имат 
резерв от отоплителни материали 
за първите зимни дни. В момента 
създаваме организация за зарежда-
не с количества дърва и въглища 
за целия отоплителен период. 
През последните години община 
Стралджа не е допуснала прекъс-
ване на учебния процес поради 
липса на отоплителни материали. 
Приоритетно всеки път се осигу-
ряват и средства и организация за 
доставката на горива за учебните 
заведения и едва после за остана-
лите общински звена. Кметът на 

общината Митко Андонов винаги 
е поставял на първо място грижата 
за децата на града и общината, 
това е приоритет, първостепенна 
задача и няма място за никакви 
отклонения.

- Както в цялата страна 
така и тук  има тенденция за 
увеличаване броя на пътуващите 
ученици. Това променя ли поли-
тиката на общината?

- Разбира се! Факт е , че учени-
ците „ на колела” се увеличават. 
Само до преди няколко години 
общината нямаше нито един уче-
нически автобус , а вижте сега- 
всяко училище разполага със 
свой, някой имат и по два. Броят 
на пътуващите ученици на този 
етап е вече 259. Най-много са те в 
СОУ”П.Яворов” – 190. Извозване-
то им  от 8 селища е осигурено от 
2 ученически автобуса и курс на 
частна транспортна фирма. В Зим-
ница осигуряваме транспорт на 13 
деца от две села. Във Войника 2 
ученически автобуси превозват 54 
ученици от  съседните села. Това 
не означава, че няма проблеми. 
Средствата които училищата по-
лучават за пътуващите деца не 
могат да осигурят поддръжката 
на транспортните средства. Само 
подмяната на гуми за един автобус 
е равна на 5 хил.лв. Това нала-
га  училищата да дофинансират 
транспорта от средствата които 
получават по единните разходни 
стандарти за един ученик. Другия 
проблем идва от невъзможността 
за спазване изискванията за без-
опасни условия на труд. Говоря 
за ежедневните проверки на шо-
фьорите и автобусите, за необхо-
димостта от подпис на пътните 
листи от механик по транспорта за 
шофьорите , които нощуват в села-
та Каменец, Войника и Иречеково. 
Не спираме да търсим решение на 
проблема.

- Създава ли ви проблеми кад-
ровото обезпечаване на училища 
и детски градини?

- Ако кажа „не” – ще излъжа. 
Няма да бъда много точна ако 
кажа и „да”. Защото  на практика 
разполагаме с високообразовани и 
квалифицирани педагози, опитни 
в работата си. Въпреки това през 
последните две години от учили-
щата в общината излязоха в пенсия 
над 15 учители. И това неминуемо 
се отрази върху кадровото обезпе-
чаване на училища , подчертавам:  
с редовни местни учители! Като 
компенсация се увеличи броят на 
пътуващите такива. Тези „липси” 
не са особено приятни. Бихме 
искали общината да разполага със 

свои кадри, но педагогическата 
професия не се радва на голям 
интерес сред нашите кандидат-
студенти. Ако трябва да обобщя 
казаното до момента- в нашите 
учебни заведения  работят 121 
учители, от тях в училищата – 90 
и 31 – в детските градини.

- Как се променя броят на 
първокласниците?

- Всяка година е различен. 
Всичко зависи от наборите. Поня-
кога те са големи и се налага да 
правим по три паралелки, друг път 
едва събираме деца за две. Тази 
година в общината 136 деца за 
първи път ще прекрачат прага на 
родното училище. Три паралелки 
имаме в СОУ”П.Яворов”, две – в 
ОУ”Св.св.Кирил и Методий” и 
по едва в училищата на Зимница 
и Войника. Като цяло броят на 
учениците в общината тази година 
е 1 168 в 56 паралелки,  само две 
са слети в 4 ППГ. В ЦДГ имаме 
329 деца в 14 групи. 6-годишните 
са 77 , а 5-годишните – 101. Тук 
мога да разширя информацията 
като допълня, че миналата година 
55 ученици завършиха успешно 
осми клас, 39 продължават образо-
ванието си. Диплом за средно об-
разование получиха 18 момичета 
и момчета, 9 от тях продължават 
да учат във ВУЗ. Приятно е , че 
всяка година СОУ”П.Яворов” из-
праща випуски от които  около 50 
% продължават да учат във висши 
учебни заведения. Това е добър 
атестат както за зрелостниците 
, така и за учителите, които ги 
подготвят.

- Има ли проблеми общината 
по целодневното обучение и сто-
ловото хранене в средищните 
училища?

- Целодневното обучение не е 
нещо ново за нашите училища. 
Създадената организация за сфор-
миране на полуинтернатни групи 
в 3-те средищни училища и в ОУ 
– Стралджа е добър показател. 
Общият брой на ПИГ е 26 и в тях 
са обхванати 662 ученика. Що се 
отнася до столовото хранене – в 
СОУ”П.Яворов” е обявена про-
цедура за определяне доставчик 
на закуски и обяд на пътуващите 
ученици. Другите две  средищни 
училища са в процес на подготов-
ка  на процедура за възлагане на 
обществена поръчка  по  ЗОП с 
предмет „Избор на изпълнител за 
доставка на храна за нуждите на 
съответните училища” по позиции 
– доставка на закуски за ученици  
от І до VІІІ клас и доставка на 
храна/кетъринг/ за обедно хра-
нене на целева група по Проект 

по ПО”Развитие на човешките 
ресурси”.

- След всичко казано до тук 
не би трябвало да е проблем и 
осигуряването на безплатните 
учебници за учениците от об-
щината.

- Когато става дума за безплат-
ните учебници то училищата съз-
дават добра организация за достав-
ката и разпределението им. Друг е 
въпроса за закупуване на такива от 
родителите. Забелязва се затрудне-
ние при една част от родителите да 
закупят необходимите учебници за 
учениците от VІІІ клас. Става дума 
за социално-слабите семейства. А 
такива в нашата община има не 
малко. Друг проблем, който стои 
на вниманието на училищните 
ръководства, а и на нас като ръко-
водство на общината, е увеличения 
брой на отсъствията от учебни 
занятия. Това предполага много 
и то сериозна работа от страна на 
училищата и обществеността, но 
е необходима и активната намеса 
на семейството. Не е тайна, че 
има явна незаинтересованост от 
страна на родители и настойници 
/ най-вече от ромски произход/ за 
редовно посещение на децата  на  
учебните занятия. Като проблем 
на СОУ”П.Яворов” стои и въпроса 
за целогодишното функциониране 
на плувния басейн. Стандартът за 
издръжка на един ученик не може 
да осигури средства за поддръж-
ка и персонал по целогодишно 
действие на басейна. А функцио-
нирането на басейна  е един плюс 
за училището.

- Какво искате да пожелаете 
на учители, ученици и родители?

- Нека предстоящия първи 
учебен ден в общината отново се 
превърне в един от най-хубавите 
празници! Нека първокласниците 
и техните родители  не се притес-
няват от нищо.Нека бъдат сигурни, 
че стралджанските училища пре-
доставят максимално добра база 
за децата, че учителите са на ниво 
и подготовката  на децата ще им 
даде възможност да получат обра-
зованието , което заслужават, което 
очакват и което ще отвори добри 
врати за добро бъдеще. На всички 
колеги – успешен старт на новата 
учебна година. Аз вярвам, че от-
ново ще дадат всичко от себе си 
за образованието и възпитанието 
на нашите най-малки граждани. На 
всички ученици- бъдете ученолю-
биви! Не забравяйте българската 
народна поговорка: Който се учи, 
той ще сполучи!

Интервюто взе: Надя ЖЕЧЕВА
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Референтна рамка

  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския 

социален фонд на Европейския съюз  

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Стралджа 
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 
приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

След успешното прибиране на мус-
кат о тунела  в Лозенец стягат бъчвите 
и за останалите сортове. По решение 
на комисията, която направи няколко 
проверки за зрелостта на гроздето, 
прибирането на сорта „Каберне” ще 
стане на 14 септември. На  15 и 16 

септември берачите ще влязат в ма-
сивите с „Мерло”. За три дни/ 21-23 
септември/ ще трябва да се прибере 
гроздето от сортовете  „Мискет” и 
„Памид”.

    Стопаните от селото с име на лоза 
са доволни, че осъществиха сделки 

за продажба на мускат от 0,80лв до 
1,00лв. Сега  очакванията са за добър 
пазар и на останалите сортове. „Ка-
чеството на гроздето е много добро, 
надяваме се на високи добиви!”, не 
крие оптимизма си Петранка Добрева, 
кмет на селото.

Ñåïòåìâðèéñêè 
ãðîçäîáåð â Ëîçåíåö

С два нови автомобила се обо-
гати автопарка в община Страл-
джа. По решение на ОбС те са 
за нуждите на домашен социален 
патронаж/ДСП/ в Стралджа и Ка-
менец. Причината за решението 
е, че наличните автомобили за 
този вид услуга са твърде стари, 
амортизирани и поддържането 
им води до не малко разходи. 
В същото време интересът към 
услугата  „ДСП” расте, ново-
записалите се увеличават . С 
бюджетни средства общината 
закупи двата автомобила, с кои-
то вече се разнася храната на 
потребителите.  В изпълнение 
решение на ОбС комисия на-
значена със заповед на кмета 
Митко Андонов проведе търг и 
за закупуване нов автомобил на 
лизинг за нуждите на общината. 
Обществената поръчка беше 
обявена  в регистъра на Аген-
цията по обществени поръчки 

Само след няколко дни 
активна работа на новоназна-
чените работници по проекта 
„Социално предприятие за 
озеленяване и благоустрой-
ство – Община Стралджа” в 
оранжериите на гр. Страл-
джа настъпи пълна промяна. 
В двора  на занемарените 
парници е почистено, в мо-

Ïðåîáðàçÿâàò  ðàéîíà îêîëî þæåí ïàðê
мента се извършва демонтаж 
на стария парник, за да се 
преустрои и превърне във 
функциониращ  такъв. В 
същото време в другия пар-
ник работници вече пикират 
нови растения. Продължава 
почистването на района пред 
ремонтираната сграда на 
предприятието. 

Íîâè àâòîìîáèëè çà ñîöèàëíèÿ ïàòðîíàæ

и публикувана на електронната 
страница на общината. 

В определения срок комисия-
та с председател Иван Георгиев 

проведе търга, на базата на 
представения протокол кмета  
Митко Андонов  издаде заповед 
за изпълнител на поръчката.  

Съгласно лесовъдния план на 
Община Стралджа  тази годи-
на  е осигурен добив на  2 335 
кубика дърва за огрев, които са 
разпределени за населението на 
Войнишкия район. Подборната 
сеч на маркирани дървета е от 
общински горски фонд в зем-

лището на Каменец. Цената на 
кубик дърва по решение на ОбС 
е 40 лв. като отделно се заплаща 
транспортирането до дома. По 
разпореждане на кмета на об-
щината Митко Андонов дърва са 
разпределени за детски градини, 
училища и кметства в този район. 

Äúðâà îò îáùèíñêè ãîðñêè ôîíä

Ñëúí÷îãëåäîâè  ðàäîñòè è òðåâîãè
Цялото внимание на стопаните от стралджанско сега 

е насочено към прибирането на маслодайния слънчоглед. 
Повечето от земеделските кооперации заложиха  доста 
декари на тази култура с очакване да повторят урожая от 
миналата година. За зла чест този път метеорологичните 
условия не бяха особено благоприятни за слънчогледа, 
който не тръгна добре, питите в много от масивите 
останаха дребни. Още в първите дни на жътвата стана 
ясно, че добивите няма да достигнат очаквания макси-
мум. От общо засетите 112 100 дка до момента вече са 
прибрани 92 300 дка. В складовете се съхранява  продукция в размер на 11 076 тона. Средният 
добив  достигна 120 кг/дка.  Другата много сериозна грижа на стопаните остава опазването 
на реколтата от кражби. Има масиви, които буквално са опропастени от  посегателствата. 
Щетите се изчисляват на стотици тона и  хиляди левове. Приложените различни форми на 
охрана се оказват неефективни, жалват се кооперациите.
Âðåìå çà ðåìîíòè
В почти всички села на Община Стралджа септември ще бъде месец на ремонтните ра-

боти. След срещи по селата кмета на общината Митко Андонов заедно с кметове и кметски 
наместници уточниха разпределението на предвидените от бюджета средства. В Каменец ще 
довършат обновлението на селския парк. В Джинот работят по поправката на селски мост. В 
Иречеково ще се ремонтира здравната служба. Отремонтирана е автоспирката в Недялско, в 
Чарда  приключват  ремонта на тяхната, а в Първенец предстои обновлението й. В Палаузово   
и Богорово  предстои освежаване сградите на кметствата. В Люлин, където подготвят  подмя-
на дограма на стая в кметството, разработват и  проект пред Министерство на културата  за 
осигуряване препокриване на читалището. Във Войника най-важното е да се извърши текущ 
ремонт на детската градина, предстои подмяна и на покрива на здравната служба. В Поляна 
ще получат средства за обновление на общински гаражи, а в Александрово в този период се 
надяват да ремонтират читалището.
„Âñè÷êè èìàìå ãðèæàòà!”
Доброволците от БМЧК в Стралджа преминаха еднодневно обучение по приемна грижа, 

част от проекта „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа 
на деца и млади хора, напускащи социалните институции”, който 
се реализира с финансовата подкрепа на фондация „Велукс” и 
кампанията „Приемна грижа” на БЧК.

Под ръководството на  Гергана Георгиева, щатен специалист 
в Секретариата на ОС на БЧК Ямбол, участниците в курса  
получиха отговор на въпроса „Какво представлява приемната 
грижа в България?”, запознаха се с основните стъпки , трудности 
и предизвикателства пред приемната грижа у нас, участваха в 
работни групи за планиране на кампанията и решаване на казуси.

Провеждането на обучението е във връзка с реализиране на предстоящата Национална 
информационна доброволческа кампания  под мотото „Всички имаме грижата”. Откриването 
в цялата страна е предвидено за 17 септември. Два дни по-късно, на 19 септември в Ямбол 
предстои кръгла маса с участието на доброволци от цялата област.  За  лице на кампанията е 
избрана известната певица Славка Калчева, медиен партньор е радио 999.

В рамките на обучението доброволците съставиха план за провеждане на кампанията 
по приемна грижа и в Стралджа. Замисля се това да стане на  14 септември от 17 ч. на 
площада където доброволците от БМЧК да  информират гражданите за всичко по приемната 
грижа, ще раздават брошури, ще отговарят на въпроси, ще представят приемно семейство 
от общината, ще проведат анонимна анкета. В този ден  е предвиден и концерт с участието 
на стралджански таланти.
Çàãàäêà â ñëúí÷îãëåäîâèòå íèâè
Стопаните от земеделската кооперация „Начало 93” в Стралджа са притеснени. Някой 

влиза в слънчогледовите ниви, опустошава ги, измъква реколтата. Площите в „Екюзик”, 
около 800 дка,  от които агрономите правеха сметка да изкарат възможно най-висок до-

бив, сега изглеждат  „накъдрени” като за магистрала. 
Влизано е  от различни посоки, кръстосвано е на воля, 
рязано е без жалост. Да плачеш от мъка, да виеш от 
яд... Трудът на  много хора отива на халост. 

Стопаните  са ядосани. Около 10 % от очаквания 
добив в двете най-хубави ниви    липсва, изпарил се е.  
И простата сметка показва, че не става дума за пликче 
слънчоглед, а за тонове продукция, която пък е равна 
на хиляди левове. Нарушителят остава неизвестен, 
невидим и ненаказан. Пазачите  не могат да засекат 

вътре в нивата  золумджии. И са склонни да повярват в извънземни. Явлението,  освен 
през лятото е обичайно и през пролетта когато незнайния пакостник нагазва зелените 
ниви и ги опропастява. 

Кой ще предложи решение на проблема?
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В тези дни църквата Успение 
на пресвета Богородица в Чарда  
е най-често посещаваното мяс-
то от местните миряни. Точно 
преди три години с подобаващо 
тържество те организираха   от-
криването на новопостроения 
само с дарения храм и с грижите 
си, с отношението към опазване 
на съграденото до днес  доказ-
ват, че са достойни християни. 
Отбелязването на годишнината 
уважи и кмета на общината Ми-
тко Андонов, който заедно със 
съпругата си Мима и зам.кмета 
Мария Толева, придружавани от 
кметския наместник на селото 
Марин  Петров, запалиха све-
щички за здраве, оставиха своята 
лепта и в кутията за дарения на 
храма.

Òðè ãîäèíè  õðàì â ×àðäàÒðè ãîäèíè  õðàì â ×àðäà

На 6 септември Мария Толева, зам.кмет на община Стралджа отбеляза както 
празника на Съединението така и своя рожден ден. С червени рози и пожелания 
за здраве, щастие и успехи пръв я поздрави Митко Андонов, кмет на общината. 
Мили пожелания към рожденичката имаше от колеги и приятели, С особена 
радост г-жа Толева прие поздравленията и на свои ученици.

Ðîçè çà ã-æà Òîëåâà
Православната църква за четвърти 

път се прекланя пред животворна-
та сила на Кръста Господен на 14 
септември. В българският народен 
календар празникът е известен като 
Кръстовден или Кръстов. Народът го е 
нарекъл така не само заради “честния 
кръст”, а защото денят 
“се кръстосва с вечер-
та” - настъпва есенното 
равноденствие. По стар 
обичай жените ходят на 
църква, палят свещи за 
здраве и раздават питки 
в името на светия живо-
творящ кръст Господен. 
Свещеникът обикаля къ-
щите и хармана, ръси 
със светена вода за бла-
гополучие и щастие на 
семейството.

Кръстов се смята за 
празник на земята и бла-
годатен ден за начало 
на есенната сеитба и 
гроздобер. За да има 
берекет по нивите и ло-
зята, не се оставя нищо 
почерняло на огнището, 
а мъжете освещават пър-
вите семена, приготвени 
за посев. За празника 
жените раздават пресна 
пита – „житна жертва“, 
с която се умилостивя-
ват стихиите, за да има 
здраве и берекет. 

През 312 г. Констан-
тин Велики потеглил с 
войските си към Рим, 
за да спаси столицата 
от властта на тиранина 
Максентий. Силите на 
императора били по-малобройни и 
затова той поискал подкрепа от Бога.

Привечер ,  когато  слънцето 
залязвало,Константин видял на небето 
сияен кръст с надпис под него "С това 
ще победиш".

Вечерта сам Господ се явил в съня 
на императора и му заповядал да 
направи знаме, подобно на кръста, и 
да начертае кръстове по шлемовете и 
щитовете на войниците си.

Така със силата на кръста Констан-

14 ñåïòåìâðè Êðúñòîâäåí
На този ден имен ден праз-

нуват: Кръстьо, Кръстина, 
Кръстил, Кръстила, Кръстиле-
на, Кръстена, Кръстан, Кръста-
на, Къна, Кънчо, Ставри

тин Велики успял да победи войските 
на тиранина и влязъл тържествено 
в Рим.

Намирането на Кръста на Голгота 
става няколко години по-късно, ко-
гато майката на Константин, царица 
Елена,отива да посети светите места 
в Палестина.

През 326 г. тя открила Кръста и на 
същото място наредила да се построи 
Божи храм.

През 614 г. персийският цар Хозрой 
влязъл във война с Византийската 

империя и превзел Ерусалим, после 
разрушил църквите и откраднал наме-
рения на Голгота свещен Кръст.

След 14 години император Ираклий 
го върнал тържествено в Ерусалим след 
победата си над персите.

В народната традиция съществува 
поверието, че говеене-
то на празника помага 
срещу болки в кръста.

Народът вярва, че 
на Кръстовден "денят и 
нощта се кръстосват", 
което ще рече,че стават 
равни по времетраене.

Смята се, че на този 
ден настъпва есенни-
ят сезон - времето се 
застудява,водите на мо-
рето и реките изстиват.

Както  на  Симе-
оновден ,  така  и  на 
Кръстовден, в някои 
български краища се 
поставя началото на 
есенната оран и сеитба; 
с празника започва и 
гроздоберът.

В отделни селища 
на Североизточна Бъл-
гария на този ден се ор-
ганизират общоселски 
сборове, на които се ко-
лят курбани, устройват 
се тържествени трапе-
зи, придружени с песни 
и танци.

На тази дата е и 
професионалният праз-
ник на българските ог-
неборци.Отбелязва се 
годишнината от първия 
пожарникарски събор 

през 1905 г., когато на практика се 
поставя началото на организираното 
пожарно дело у нас.

По традиция на Кръстовден се 
спазва строг пост в чест на Кръста 
Господен. Нарежда се софра само с 
постни храни - зелник с праз лук, 
печена тиква. На обредната трапеза 
отецът полага църковния кръст върху 
нова тъкана покривка. Стопаните го 
даряват с варива и зеленчуци и най-
вече с жито от новата реколта.

Обичаят включва поръс-
ването със светена вода на 
къщата и хармана, поднася-
нето на трапеза, на която 
свещеникът полага църковния 
кръст върху нова тъкана по-
кривка. Стопаните даряват 

попа с варива и зеленчуци и 
най-вече с жито от новата 
реколта. За празника се раз-
дават пресни пити – тази 
„житна жертва“ умилос-
тивява стихиите, за да да-
рят стопанина с берекет. 

Първото откъснато грозде 
се освещава в черквата и се 
раздава за здраве и плодоро-
дие. На този ден се честват 
лечителите, които лекуват 
“пресекнал се кръст”, наме-
стват изкълчени и навехнати 

крайници и “оправят счупени 
кокали”.  На този ден всеки, 
намерил изцеление за страда-
нието си, отива при своята 
лечителка с прясна пита и 
цветя, дребни подаръци и 
пари, за да засвидетелству-

ва своята благодарност и 
уважение. В много селища 
14 септември бележи нача-
лото на есенните седенки и 
активният предбрачен сезон 
– време за годявки, сватби и 
кръщенета.

Òðàäèöèè è îáè÷àè íà Êðúñòîâäåí

17 ñåïòåìâðè – Âÿðà, 
Íàäåæäà, Ëþáîâ
На 17 септеври се отдава почит на добродетелите, който ни кре-

пят – вярата, надеждата, любовта и мъдростта.
Това е предимно църковен празник и на него не се извършват 

никакви обреди и не се спазват забрани.
Тачи се паметта на трите сестри Вяра, Надежда и Любов и на 

майка им София. 
Те са живели по времето на господството на император Адриан.
Цезарят, като научил, че в семейството царува сговор и христи-

янско благолюбие, извикал знатната вдовица София на разпит: “Аз 
съм Христова робиня, а моите деца обрекох на нетленния жених 
– Божия син”, отвърнала римлянката.

Предали вдовицата и щерките и на езичницата Паладия, която ги 
увещавала три дни да се откажат от вярата си. След като не успяла 
да изпълни задачата си, Адриан наругал езичницата и наредил на 
палачите да подложат на страхотни мъчения децата. Смятал, че 
като види страданията им, майката сама ще се откаже от вярата си 
и ще помоли за милост.

Едно след друго момичетата били подлагани върху нажежените 
решетки, потапяни в гореща смола и бити с пръчки, накрая ги 
обезглавили, а София останали жива, за да се терзае от загубата на 
децата си, което било по-силно от телесно страдание.

Майката погребала децата си на висок хълм край Рим и три дни 
останала на гроба им.На четвъртия предала Богу дух.

Мощите на четирите светици днес почиват във Франция.



611 септември 2012 г. ÇÄÐÀÂÅ

– ñëàäîñòòà íà æèâîòà

ÃðîçäåòîÃðîçäåòî
Ãðîçäåòî ñúäúðæà ïî÷òè âñè÷êî íåîáõîäèìî çà çäðàâèÿ 
îðãàíèçúì è äîñòàâÿ åíåðãèÿ, êîëêîòî ìëÿêîòî.

Ïúëíè ãðîçäîâå ñ ìåä, çà äà èìà áåðåêåò. 
Богата палитра от багри - виолетово, тъмносиньо, черно, златно, 

червено, зелено, розово и бяло, изпъстря листата и плодовете на 
лозата през есента. Сто дни изминават от цъфтежа до гроздобера 
през септември. Гроздоберник наричат Кръстовден (14 септември). 
Тогава започва беритбата на гроздето - заслужен празник за стопани-
те, полагали грижи цяла година за лозята. Гроздето улавя енергията 
и живителната сила на слънцето, символизира плодородие, радост от 
земния живот, страст, красота... Лозата е божествено дърво на живота, 
но също символ на Христос и християнската църква. Виното е ценено 
като божествено благословение. То тайнствено преобразява, разкрива 
истини, вдъхновява... Като символ на Христовата кръв, виното участва 
в Светото Причастие. С бъклица вино се отправят покани за сватба, с 
вино венчава свещеникът. Брачният и много други съюзи се скрепяват 
с вино. Черпят се с вино на празник, вдигат наздравици, наричат за 
плодородие. Виното съпровожда всички значими събития в човешкото 
съществуване - и радостни, и тъжни. На родилката давали да отпие 
малко винце, а новороденото „запойвали" с вино до огнището. Вярвали, 
че ще бъде червено в бузките, сочно и сладко като мед.

„Дрипава майка, гиздаво дете, палаво внуче" - поетичен образ на 
лозата, гроздето и виното в народната мъдрост. 

Лозата е култивирана преди повече от десет хиляди години. Сред 
изкопаемата доисторическа флора палеонтолозите откриват отпеча-
тъци от дива лозата. Оказва се, че още в третичната епоха, когато на 
земята растяли дъбове, тополи и палми, се появява и семейството на 
т.нар. ампелидни (от гр. ampelos -лоза). Легенда разказва, че Дионис, 
опечален от смъртта на любимеца си Ампел, превърнал тялото му в 
лоза, а от душата му създал нова звезда в съзвездието Дева. Обработ-
ката на лозата била изнамерена от тракиеца Евмолп, според Плиний. 
Множество мраморни барелефи свидетелстват за развито лозарство 
по нашите земи. Бесите имали храм на Сабазий, бог на виното, когото 
гърците наричали Дионис, а римляните - Бакхус. Древните траки, гърци 
и римляни допринесли за разпространението на лозата и витикултурата 
(от лат. vitis - лоза) в Средиземноморието, Европа, Северна Африка 
и Близкия Изток. Превръща се бързо във важен търговски продукт и 
фактор за стопанско развитие. Гроздето е от най-полезните за човека 
плодове, със своите хранителни и биологично активни вещества. 
Съдържа почти всичко необходимо за здравия организъм и доставя 
енергия, колкото млякото. Вероятно затова гроздовият сок е определян 
от експертите като „растително мляко".

В гроздето се съдържат въглехидрати, витамини - С, от група В, РР 
и А, желязо, магнезий, калий, селен, пектини, органични киселини, 
азотни вещества, ензими и др. Основните въглехидрати в гроздето 
са глюкоза и фруктоза, в количество два пъти по-голямо от повечето 
плодове. Те се усвояват директно в червата и преминават бързо в 
кръвта. Използват се от клетките като енергиен източник. Гроздовата 
захар, както наричат глюкозата, е необходима за работата на мускулите 
и главния мозък. Органичните киселини - ябълчна, лимонена и вине-
на, не само придават вкус, но и стимулират секреторната функция на 
храносмилателната система и влияят върху обмяната на веществата. 
Основна киселина в гроздето е винената. Благодарение на нея, вкусът 
на гроздето е приятен и мек. Излишъкът на ябълчна киселина придава 
груб привкус на зелено и кисело. Наличието на оксалова киселина, 
дори когато захарите са в достатъчно количество, на вкус се усеща 
като трева. Свободните киселини придават киселия вкус на гроздето, 
а свързаните в соли не се усещат. За десертните сортове грозде е от 
особено значение концентрацията на свободни киселини да е в гра-
ниците на 0,2 и 0,6 %.

Повечето от полезните съставки за здравето са концентрирани 
най-вече в люспите и семките на гроздето - стократно повече от 
пулпата на гроздето!
Àíòèîêñèäàíòè
Фенолите са мощни антиоксиданти, които предпазват организма 

от вредното действие на свободните радикали. Антоцианините и 
проантоцианидите са полифеноли на черното грозде, а катехините 

- на бялото. Съдържанието на феноли в гроздето зависи от сорта, 
климата, георграфското разположение, култивирането и експози-
цията на гъбични инфекции. Научните изследвания демонстритат 
антиоксидантен капацитет на антоцианините 20 пъти по-голям от 
витамин С и 50 пъти повече от витамин Е! Те оказват разностран-
но положително въздействие върху организма - нормализират и 
поддържат еластичността, функцията и проницаемостта на кръ-
воносните съдове, имат противовъзпалителен ефект.
Àíòèêàíöåðîãåíè
Елаговата киселина и кверцетинът са фитонутриенти в гроздето, 

за които се предполага, че притежават антиканцерогенно действие. 
Изследователите откриват удивителни факти за ресвератрола, 
синтезиран от лозата за защита против гъбички. Той е високо-
ефективен антиоксидант, предпазва от преждевременно стареене, 
подобрява микроциркулацията и намалява риска от развитие на 
сърдечно-съдови заболявания.
Ïåêòèí
Пектиновите вещества са концентрирани най-вече в люспите 

на гроздето, спомагат за очистването на организма, извеждат от 
него соли на тежки метали, радионуклеиди.

Лозовите листа съдържат голямо количество витамин С и 
фитонциди (естествени летливи антибиотици).

Лечебните свойства на гроздето са познати още в древността, 
когато чрез продължително варене сгъстявали сока, за да получат 
гроздов „мед", прилаган като подсилващо и целебно средство. 
Използвали го при туберкулоза, очни заболявания, обриви, ма-
локръвие, хематоми, запек и фебрилни състояния. Настойка от 
лозови листа приготвяли за промиване на рани и язви и за гаргара 
при възпалено гърло.
Ãðîçäå â áîðáàòà ñðåøó áîëåñòòà íà 
Àëöõàéìåð 
Обещаващи са резултатите от последните проучвания, че 

гроздовият сок, освен хранителна напитка, предотвратява невро-
дегенеративните заболявания. Полифеноли, извлечени от семките 
на черно грозде, могат да имат благотворен ефект при болестта на 
Алцхаймер. Ресвератролът в гроздовия сок подобрява мозъчната 
функция, паметта и координацията.
Ãðîçäå â ñàëîíèòå çà êðàñîòà
Гроздето е сред най-ефективните съставки на козметичните 

средства за тонизиране на кожата. Пилинг маска с екстракт от 
гроздови семки е дълбоко почистваща, подобрява кръвообраще-
нието, придава кадифена гладкост на кожата. За копринена мекота 
се нанася гроздово масло. То способства на регенерацията на 
кожните клетки, подхранва кожата, възстановява тургора и елас-
тичността й, укрепва стените на кръвоносните съдове, спомага 
за предотвратяване на стареенето. Релаксираща и освежаваща е 
ваната с настойка от лозови листа или екстрат от вино, предлагани 
в съвременните SPA центрове.
Ãðîçäåòî å òîëêîâà ñëàäêî, à âèíîòî 
ïèâêî! 
Гроздето се консумира прясно, сушено (стафиди), консервирано. 

От грозде се получава сок, шира, вино, ракия, оцет, дори винен 
камък. Свежо грозде се използва при гарниране и аранжиране на 
плата от сирена и деликатеси от пилешко месо. Друго съчетание, 
смятано за класика - вино със сирене! Изследователски екип 
учени достигат до извода, че възможността да се почувства вкуса 
на виното се притъпява, ако преди това се консумира сирене. Не 
бива прибързано да се правят обобщения, тъй като дегустацията 
е твърде субективна. От голямо значение е подборът и правилната 
комбинация на сиренето и виното, за които трябва да се доверим 
на професионалните консултанти - сомелиерите.

Сок от грозде се приготвя лесно, дори без специални уреди. 
Ако се използва сокоизстисквачката, не е необходимо да се от-
страняват семките. Замразеният гроздов сок и ледените кубчета с 
гроздови зърна са чудесно допълнение към коктейли и прохлада 
в горещините.
„Ìàíäæà ñ ãðîçäå"
Гроздето участва в много традиционни и изискани ястия. 

Флорентинците традиционно пекат великолепни кръгли хлябове с 
грозде, за да отпразнуват гроздобера. Оставят умишлено семките, 
за да се усещат. Испанците приготвят студена бяла чеснова супа, 
основата на която са бял хляб, зехтин и гроздови зърна. Отлична 
идея е барбекю с грозде - при нагряване зърната се разпукват и 
обливат месото със сок. С грозде може да се приготви плънка, да 
се добави в месни ястия или сос с подправки и мед. С лозови листа 
се свиват сърмички. Кулинарите съветват да не се готви с вино, 
което не е добро за пиене. При салатите правило е дресингът да 
се приготвя от гроздов сок, смесен със зехтин, мед и бял пипер.
Òðàïåçíèÿò îöåò
Най-често е 6 % воден разтвор на винена киселина, естествен 

продукт от вкисването на виното. Най-често се употребява в кули-
нарията за подкиселяване, но деликатно, поради острия аромат и 

силен кисел вкус. По-мек вкус и обогатен аромат оцетът придобива 
при накисване с подправки за една-две седмици. Оцетът е основна 
съставка на маринати, добавя се в салати, супи, ястия от месо и 
дивеч, а също и в сосове и трапезна горчица.
Ìàñëî îò ñåìêè íà ãðîçäå
Още от древността маслото от гроздови семки е ценено високо 

в козметиката и кулинарията. Предпочита се студено пресовано 
масло, при което се запазват полезните вещества с висока био-
логична активност. С маслото от гроздови семки се приготвят 
различни ястия и салати. Подходящо е и за пържене, не променя 
нито аромата, нито вкуса си дори при нагряване над 230 градуса. 
По време на Шоколадовия салон в Париж представили уникално 
модно шоу с различни видове шоколад. За да прилепва добре 
шоколадовата материя на тоалетите без да се топи, се наложило 
да заменят какаовото масло с масло от гроздови семки.
Ãðîçäîâà äèåòà
Гроздето е диетичен продукт с високо водно съдържание (около 

80 %), ниска концентрация на натрий и енергийна плътност. С него 
се приемат и достатъчно диетични фибри. В началото на диетата 
3 дни се консумира само грозде, но не повече от 1,5 кг дневно, а 
после в продължение на 2 седмици се вечеря само грозде по 300 
г. Подбират се сортове със средна сладост.
Àìïåëîòåðàïèÿ 
В края на XIX век в Европа се популяризира гроздолечението 

(ампелотерапия) при белодробни, бъбречни, чернодробни заболя-
вания, болести на обмяната на веществата, особено подагра. Съче-
танието с курортолечението и особено с морския климат засилва 
лечебния ефект. През 1933 г. в курорта Св. Св. Константин и Елена 
е открита първата лечебна станция по ампелотерапия в България. 
Този лечебен метод не е загубил актуалността си и днес се при-
лага при болни в оздравителния период след тежки изтощителни 
заболявания, при остри и особено хронични хепатити. Лечението 
продължава няколко седмици, като на болните се дава гроздов сок 
при постепенно покачване на дозата. Противопоказания за лечение 
с грозде са най-вече диабет и затлъстяване.
Ãðîçäåòî â äåòñêîòî ìåíþ
Гроздето и гроздовият сок са прекрасна храна за децата. Педи-

атрите препоръчват да не се прибързва с въведеждането на плодов 
сок в менюто на детето. Наличието на сорбитол и излишъкът от 
фруктоза в сока затрудняват усвояването в деликатната храносми-
лателна система на кърмачетата и малките деца. Може да се появят 
храносмилателни смущения като подуване на коремчето, колики 
или диария. Сокът от бяло грозде се понася много добре - той не 
съдържа сорбитол, а фруктозата и глюкозата са балансирани почти 
1:1. Ежедневният прием на разнообразни плодове, сред които бялото 
грозде, обогатява менюто на подрастващите. На по-малките деца 
се предлагат гроздови зърна, почистени предварително от семките. 
Люспата се отстранява лесно, като гроздовите зърна се замразят и 
се потопят за кратко в топла вода.

Десертните сортове специална селекция съхраняват ценните 
вкусови качества дори при продължителен транспорт. Знаменито 
е гроздето „Болгар" с много едри, жълтеникавозелени, сочни и 
сладки гроздове. Други десертни сортове са „Хамбургски мискет" 
и „Брестовица", създаден през последните години в Института по 
винарство в Плевен. Разпространен е виненият сорт „Памид", който 
поради добрите си вкусови качества може да се консумира и в прясно 
състояние. Плодовете се съхраняват немити, като се отстраняват 
наранените и загнили зърна. Измива се обилно с вода, непосред-
ствено преди консумация. Гроздето се сервира леко охладено, за 
да се подчертае свежият аромат и сочност. Безсеменните сортове 
грозде са подходящи за приготвяне на сладко, конфитюр и компот. 
Използват се за плодови салати и желирани десерти. 

Стафидите (сушеното грозде) са много ценен продукт, лесно се 
транспортират и могат да се съхраняват продължително време. В 
Древния Рим с тях хранели робите. Преди изтощителното изкачване 
на Алпите Анибал разпоредил в дажбата на войниците да бъдат вклю-
чени стафиди. Несъмнено те са твърде калорични, четири пъти повече 
от прясно грозде, при някои сортове достига 460 ккал. Съдържат само 
15 % вода и хранителните вещества са концентрирани, представени 
главно от глюкоза и фруктоза, азотни вещества, органични киселини, 
дъбилни вещества и др. Богати са на минералите калий, магнезий, 
калций, желязо, манган, бор. Вкусът им е наситен и са ароматна 
съставка на мюсли, празнични кейкове или дребни сладки. От тях 
се приготвят и чудесни ошави и компоти. Шоколадовите бонбони 
със стафиди са чудесно здравословно лакомство за малки и големи.

Широко използван сорт за производ¬ство на стафиди е „Султани-
на", внос предимно от Австралия. „Султанките" са златистожълти, 
едри, без семки, с тънка ципа. От Гърция и Турция идват известните 
„Розаки", а от Испания - месести стафиди от Александрийски мискет. 
Черни и дребни са стафидите от сортове, кръстени на гръцкия град 
Коринт. Стафидите от семенни сортове се наричат изюм. Най-едрите 
и качествени стафиди се получават от семенни сортове, какъвто е 
„Болгар", с високо захарно съдържание.
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100 ãîäèíè 
Áàëêàíñêè âîéíè

Родолюбивите внуци се 
отзовават на инициативата 
на Общински исторически 
музей  „Да възстановим 
войнишките паметници!”. 
Тази инициатива е и общо-

Åäíî ðîäîëþáèâî 
äåëî

национална и е под егидата 
на Министерство  на кул-
турата. Една от първите, 
която откликна на този 
призив, е Донка Господи-
нова Кирова. Тя издири 
чрез Централен военен 
архив- Велико Търново 
удостоверение и снимка на 
своя дядо старши подофи-
цер Минко Койчев Минков, 
на 32 г. от гр.Стралджа 
като участник в Балкан-

ската война в състава на 
42-ри пехотен ямболски 
полк. Той е убит на 3 
ноември 1912 г. в боя при 
гр.Чаталджа и погребан в 
същия град.

   Да подкрепим ини-
циативата  за възстано-
вяването на войнишките 
паметници! Едно родолю-
биво дело!

Исторически музей – 
Стралджа 

×àêàëúò  è  êó÷åòî
Георги Александров

 Чакалът кучето веднъж попита:
- Защо у хората към мене
омраза толкова голяма има,
та ме преследват като вредна твар,
а тебе те приемат за другар
и с грижи те обграждат,
дори когато си свирепо
и вършиш ужасяващи неща?
- Защото съм прието за любимец, 
казало кучето тогава.
Защо и как заслужило съм аз това
известно е и няма нужда да се обяснява-
любимецът е нещо,  за което
човекът си раздава душата и сърцето.
Дори да бъде урод,да няма и морал,
порочен начин на живот дори да е избрал
към него грижите не спират
и любовта не гасне,
макар прекрасно всички да разбират,
че с нещо грозно може да ги шашне.
- Това, което чувам- чакалът казал-е прекрасно! 
Ала не ми е още съвсем ясно
какви са правилата за влизане успешно във играта.
Любимец, с други думи, как се става
По силата на кои божествени закони
Въпросът се решава?

Разбираме добре, че на чакала му се ще
до привилегиите на любимец да се добере.
Защо пък не? Защо пък не?
Дали, обаче, ако наистина успее
със хората във мир да заживее
ще позабрави свойте лоши нрави
и повече злини той няма да направи?
Това не може да се отгадае.
Едно, обаче, сигурно се знае:
Ако извърши тежко престъпление
съдът ще вземе най-грозното решение.
Да, няма да го умъртвят,
а ще го заключат в клетка. 
И ще го скопят.

За отбелязване 127-та годишнина от Съединението на България с  официална церемония на площада днес в Стралджа бяха из-
дигнати знамената на РБългария, на общината и на Европейския съюз. Между официалните лица бяха кмета на общината Митко 
Андонов, заместниците  Иван Иванов и Мария Толева, председателя на ОбС Атанаска Кабакова, общински съветници. Десетки 
граждани  останаха в центъра, за да станат съпричастни с отбелязване на празника. 

Ето как кметът на общината приветства стралджанци:

È ëþøíàõà ñå çíàìåíàòà

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На-
вършиха се 127 г.от едно събитие, което има своето огромно 
значение за нашата страна. Съединението на Бългаия! Една меч-
та на всички българи от деня на Берлинския договор е сбъдната.
Нещо повече, Съединението е едно от малкото неща в новата ни 
история, което сме осъществили сами. И превърнало се в дело 
на родолюбци,хора, които знаят своята цел и я отстояват до 
край, без колебание. Без да очакват мнението на останалия свят 
и въпреки неодобрението му. На 6 септември 1885 г. обединението 
на Княжество България и Източна Румелия е факт. От тогава до 
днес написаното, казаното за това велико дело е толкова много, 
но като че ли все има какво да се допълни. Когато говорим за 
Съединението трябва да го правим с ум и сърце.Това е начина да 
отдадем почит на героите от онова време. Така ще помогнем и 
на себе си да укрепим отънялото ни самочувствие, да събудим 
онова топло и достойно за уважение чувство на гордост от 

това, че сме наследници на славни деди. И възторженост, че 
имаме шанса да дадем своя принос за продължение богатата 
история на България. Трябва да сме наясно, че ако днес ние сме 
една свободна страна с достойно име в европейската общност, 
то важно значение за това има и събитието отпреди 127 т. 
Взаимовлиянието между "нас",като съвременници, и "тях" , като 
герои от миналото, е трайно и неопровержимо. Съединението е 
доказателството, че България, опирайки се на собствените си 
сили, сама може да намира правия път и да го отстоява. Това 
не бива да се забравя, защото може би и днес имаме нужда от 
нови, подобни доказателства. Съединението прави силата! 
Оживление имаше и в парк”Младост”, където  признателните 

жители на общинския център  останаха в минута мълчание пред 
подвига на героите. Венци и цветя бяха поднесени от името на 
кмета Митко Андонов, от ОбС, от ветераните, от младите 
хора на града.

В Тамарино се под-
готвят за празник. В 
средата на септември  
жителите на стралджан-
ското село ще се съберат 
за отбелязване 80-го-
дишнината на местното 
читалище. През далеч-
ната 1932 г. учредите-
лите на културния храм 
избрали името „Свет-
лина”  и до днес се опитват 
да го защитят като поддържат 
богата и разнообразна културна, 
образователна, информационна 
дейност. За постиженията, за 
наградите, за  ентусиазма и 
упоритостта в отстояване на 
идеите и поддържане интере-
са към читалищната дейност 
през годините ще разкаже в 
своя доклад  Недялка Владева, 
председател на настоятелството 
и кмет на селото.

    В дните преди празника 
читалищното ръководство под-

готвя фотоизложба за дейността 
на самодейните състави, ще 
бъдат представени и всички 
награди  от участие в различни 
местни, общински, национални 
прояви. Предвидено е гостите 
на празника да посетят и  из-
ложение на местни народни 
носии. По решение на ОбС с до-
пълнително отпуснати средства 
читалището е видимо подно-
вено. Покривът е  ремонтиран, 
освежен е балкона в салона, 
направени са подобрения и в 
библиотеката.  

Ïðåäïðàçíè÷íîñò 
â Òàìàðèíî

„Çëàòíà 
åñåí” 
ïðàçíóâà
Курбан за здраве съ-

бра членовете на пенси-
онерския клуб „Златна 
есен” в Стралджа. Спо-
ред традицията празнич-
ната маса украсиха пога-
ча с мед, грозде и диня. 
Благославяйки трапезата 
свещеник Виталий  за-
върши  с „Многое лета” 
и пожелание за здра-
ве на  присъстващите, 
техните деца и внуци .  
Отбелязвайки по старо-
му Богородица мъже и 
жени поздравиха своите 
няколко именнички, по-
молиха се за здраве на 
семействата, хапнаха и 
се повеселиха. Георги 
Каравичев, председа-
тел на клуба, поздрави 
членовете на клуба като 
отбеляза и  навършване 
4 години от учредяването 
на „Златна есен”. 

Като приятели, като  съседи, като роднини клуб „Дълголе-
тие” посрещна в Стралджа   гостите от Сунгурларе. Традицията 
за размяна на визити е от няколко години. Това потвърдиха в 
поздравленията си  Петко Атанасов от домакините и Ганка Чо-
лакова, председател на клуба от Сунгурларе. И ако стралджанци 
посрещнаха гостите си със стръкче здравец и букети цветя, то 
сунгурларци поднесоха  от своето бяло вино с покана за участие 
в предстоящия гроздобер.

„Ние сме   хора , които са посветили години за доброто 
развитие на родния край, хора, които умеят да се трудят и да се 

веселят!”, сподели  Георги Александров, председател на Общинския пенсионерски клуб. Припомнен 
беше фактът, че и двете населени места по едно и също време са обявени за градове, че  и двете 
общини са не само съседни, но и сходни по много показатели. И изградените връзки са както приятни, 
така и полезни, защото се обменя опит  и се  обсъждат идеи за бъдеща съвместна дейност. Това 
подчерта в обръщението си Мария Толева, зам.кмет на общината, която поздрави присъстващите от 
името на кмета на общината Митко Андонов. „Радвам се на вашия ентусиазъм, на настроението, вие 
осъществявате мостовете между двете общини!”  допълни тя  заедно с уверението, че общинското 
ръководство както и до сега ще продължава да подкрепя дейността на  организацията.

    Срещата продължи с изяви на фолклорните групи на двата клуба, с индивидуални изпълне-
ния на таланти от Стралджа и Сунгурларе. Звучаха народни и стари градски песни, рецитираха се 
стихотворения за любов и мечти, за веселбата съдействаха и артистичните изпълнения на Мартин 
Жечков и Руска Балтова.       Кой казва, че третата възраст  е време за почивка? Пенсионерите от 
Стралджа и Сунгурларе  се надиграваха на хорото без умора, Мартин Душата  не се отказа  да го 
води, Калина, която подготвя своята 80-годишнина не престана да се шегува и да се смее. Редуваха 
се наздравици, набори припомняха младините си…      Тези хора живеят пълноценно и щастливо. 
Защото са заедно.

Ìå÷òàòåëè
След едномесечна 

лятна почивка децата от 
Центъра за обществена 
подкрепа в Стралджа от-
ново се събраха. Още в 
първите занятия под ръ-
ководството на  Мариана 
Пенева, психолог и Петя 
Петрова, педагог,  изработиха 
своите картички, пана, сувенири 
с които „разказват” за своето 
лято, напомнят и за очакваната 
есен. Като деца от социално 
слаби семейства голяма част от 
малчуганите никога не са виж-
дали морето. Запознанството им 
с вълните, пясъка и мидичките 

стана чрез разказа на техните   
ръководители  след което  с 
огромно желание и богато въ-
ображение  пресъздадоха морето 
в своите произведения. Докато 
подреждаха изложба малките 
нескрито споделиха мечтата си 
да  посетят черноморския бряг 
и с очите си да видят морето.

Ñðåùà  íà ïðèÿòåëñòâîòî
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

ÑÏÅÊÒÚÐ

Лозенец, Атанас Симеонов продава китайски трак-
тор ХЕБЕЙ-150 и инвентар. Изгодно!

GSM 0886245874, 

Иван Василев Данев, Стралджа
Иванка Георгиева Стефанова
Марин Стоянов Узунов
Тодор Кунев Тодоров
Велчо Тончев Димитров
Иван Димов Тенев
Койка Вълева Георгиева

Стоян Костов Иванов, Атолово

По покана на г-н Ми-
тко Андонов, кмет 
на общината в деня 

на Съединението в Стралджа 
гостува ансамбъл "Българе". 
В приятната септемврийска 
вечер на откритата сцена на 
площада пред многобройни 
зрители от града и гости от 
близо и далеч г-н Андонов 
отправи поздравление по по-
вод празника, за да последва 
и един богат концерт, който 
очарова публиката. Сменяха 
се красиви костюми, танци и 
песни. Светлини и багри тан-
цуваха под звездното небе. И 
публиката възнагради ансам-
бъла с ръкопляскания.

Ñâåòëèíè è áàãðè Ñâåòëèíè è áàãðè 
ïîä ïîä 

çâåçäèòåçâåçäèòå

В навечерието на 127-та годишнина от Съединението 
на България читалището в Чарда организира тържество, 
което започна с химна „Мила Родино”. Кметът на об-
щината Митко Андонов  заедно със съпругата си Мима 
Андонова, зам.кмета Мария Толева, кметския наместник 
на селото Марин Петров, които бяха гости на събитието, 
изслушаха доклада подготвен от  Стоянка Митева, пред-

седател на настоятелството, аплодираха изпълненията 
на певческата група „Росна китка”, между които беше и 
чаровната Станислава, една от най-младите самодейци 
в читалището. Особено удоволствие за зрителите бяха 
индивидуалните изпълнения на песнопойките Мария 
Ангелова и Маринка Георгиева. Като приятен завършек 
на тържеството навън се изви дълго хоро.

В 127 С

Ïîêëîí ïðåä ìèíàëîòî, ïåñíè â íàñòîÿùåòîÏîêëîí ïðåä ìèíàëîòî, ïåñíè â íàñòîÿùåòî

Социалните работници  
от звено „ Домашен социален 

патронаж” Стралджа  чести-

Стоян Георгиев Стоянов

Никула Стефанова Митева, Зимница
Иван Сивов Радев

Иван Стоянов Великов, Джинот
Пенка Илиева Стоянова

Стоян Йорданов Минев, Лозенец

тят празника   на своите потребители, родени през месеците 
юли, август и септември.

За джиновското и трите пъти, 
за дайчовото и чепницата...с 
любов!  Неприкрита, гореща 
радост  от преживяното,  тъга по 
отминалото,  сълзи  от една сре-
ща в настоящето, която напомня 
за успехи и радости на сцената. 
Това изпитаха   завърналите се 
в родното Недялско участници 

ÀÕ, ÒÅÇÈ   ÒÀÍÖÈ!...

в танцовия състав на селото. Половин 
век по-рано  под ръководството на г-жа 
Тодорова млади  мъже и жени за първи 
път се хващат на хорото, за да изпълнят 
своята програма. Увличат се, танците ги 
правят толкова щастливи и волни, че и 
през целия си живот остават верни на 
тази любов.За 18 години самодейност към 
местното читалище този състав постига 

чудеса. Безброй изяви, много 
отличия, огромната любов на 
публиката. За всичко това си 
говориха на срещата в Недял-
ско пристигналите от различни 
краища на страната бившите 
танцьоли. А г-жа Тодорова с 
неизменната усмивка и грижов-
ност настояваше всички да при-

състват на снимката, всички да се хванат 
отново на хорото, всички да се чувстват 
както преди. На празника излезе почти 
цялото село. Кметът на общината Митко 
Андонов приветства участниците в тан-
цовия състав, поздрави ръководителката 
и всеки от танцьорите за всеотдайността 
и ярката следа оставена във времето, 
По-нататък и песни се пяха , и танците 
бяха в изобилие. Ансамбъл „Въжички” 
се погрижи празничната обстановка да се 
обагри  във всички цветове на народните 
носии, а танците и песните стоплиха 
сърцата на местни и гости.


