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 ÀÂÒÎÌÈÂÊÀ  - качествено вътрешно и външно измиване на леки ав-
томобили и микробуси

ÑÅÐÂÈÇ- обслужване на ходова част, смяна и залепване на гуми, баланс, 
богата гама масла, филтри, антифризи, разнообразие от чисто нови 
летни и зимни гуми, чистачки и др.асортименти

ÁÅÍÇÈÍÎÑÒÀÍÖÈß –  горива на конкурентни цени
ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ – разнообразно меню, лятна градина, обслужване  и с вау-

чери за храна
ÕÎÒÅË-  двойни и тройни стаи, един апартамент, оборудвани с хла-

дилник, климатик, собствен санитарен възел, сателитна телевизия с 
LED телевизори

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

 Ñ×ÅÒÎÂÎÄÍÈ ÓÑËÓÃÈ  ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ
 ÇÀÑÒÐÀÕÎÂÊÈ Òåë. çà âðúçêà: 0885802738

ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

Офис: Стралджа, 
ул. "Хемус" 43 (до кафе 
аперитив и магазин 
"Централ")

Äîáðèÿò èçáîð!Äîáðèÿò èçáîð!

ìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêèìàãàçèí çà îáëåêëî è îáóâêè

Община Стралджа не изневери на стила си. Избирателите за пореден път твърдо подкрепиха Коа-
лиция за България за които гласуваха близо 42 %. По последни данни на втора позиция остават Герб 
с малко над 21 % , ББЦ достигна 14,47%. Атака се записаха с 4,76%, ДПС взимат повече от 1 %, АБВ 
достигнаха 2,13 %, а НФСБ- 3,27%. Рефор.блок се записа с 1,61%. Гласувалите в общината са 4424, 
недействителните бюлетини - 389, а действителните . 4037.

А той? Какво ли ще им предложи?... В деня на абитуриентския бал нито 
едно от красивите и щастливи  момичета и момчета  на випуск 2014 от 
СОУ”П-Яворов” Стралджа не си задава тези въпроси. Усмихнати, те крачат 
уверено в своите бляскави тоалети. Ситнят девойките на високи токчета, 
гледат премрежено през гримирани очи, мятат букли, стискат елегантни 
букети. Кавалерите мъжествено  стъпват до тях, готови да подадат ръка, да 
бъдат мили и чаровни…

Всички тръгнаха на своя първи бал уверени в себе си и бъдещето, което сами 
ще си изградят. Повечето  пожелаха да направят първата крачка към живота 
със стилни тоалети, като доказателство за зрялост, други се промоцираха с 
мощни автомобили,трети си устроиха мило шоу…Публиката аплодира щедро 
всички! С пожеланието да постигнат мечтите си. Дано! 

Î÷àêâàíîÎ÷àêâàíî  
çà èçáîðèòåçà èçáîðèòå

Ìëàäîñòòà ïðåãðúùà 
âëþáåíî æèâîòà…

Ãîðè âúâ 
ìåíå 
ëþáîðîäåí 
ïëàì…

СТР. 3

СТР. 5

СТР. 6

Ìèíèñïàðòàêèàäà â Ñòðàëäæà

Ñïîðò çà çäðàâå, 
ñïîðò çà ðàäîñò

 Ñ ìàãèÿòà 
íà ìóçèêàòà
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Кои са най-цен-
ните ресурси на 
община Стралджа, 
кои са забележи-
телните местно-
сти, селища, при-
родни и историче-
ски обекти, които 
трябва да бъдат 
опазени ,  кои  са 
основните пробле-
ми на общината 
към този момент и 
най-необходимите 
мерки за подобря-
ване състоянието 
в община Стралджа, кои да бъдат приоритетите за развитието на района …
Това бяха част от въпросите  в анкетно проучване на фирма „Велдер консулт” 
проведена с участниците в общественото обсъждане на проекта за Общински 
план за развитие /2014-2020г./ Целта е да се разшири информацията, да се 
привлекат колкото може повече хора, които имат мнение, предложения и 
конкретни идеи  за бъдещото развитие на община Стралджа. Допълнително 
в анкетата бяха включени и въпроси за основните работодатели и икономи-
ческите отрасли в общината, кои са най-важните проекти, които трябва да 
бъдат реализирани през новия програмен период и имат ли анкетираните 
желание за участие в публично-частни или други партньорства с общината 
за реализиране на конкретни проекти за стимулиране на местното развитие.

В същинската част на обсъждането  арх.Белин Моллов презентира под-
готовката на  Общинския план за развитие 2014-2020 г. заедно с интересен 
анализ на всеки от етапите, предложенията, целите, приоритетите.

В изпълнение на проект”Въвеждане на механизми за наблюдение, контрол 
и последваща оценка при изпълнение на политиките на община Стралджа”, 
по ОП”Административен капацитет” общината участва в разработването на 
Общинския план за развитие чрез своите специалисти от администрацията, 
съветници, представители на бизнеса, браншовите организации, професионал-
ни и граждански сдружения. Подготовката на важния документ е в изпълнение 
на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред 
новия програмен период на ЕС. Планът е основен инструмент за управле-
нието на общината през следващите седем години. Той е основа за взимане 
на решения, предприемане на конкретни инициативи и ефективно използва-
не  на ресурсите. Цели постигане на по-добро управление чрез ефективно 
използване на публичните институции, спазвайки принципите на законност, 
откритост и достъпност, отговорност, отчетност, ефективност, субординация, 
координация и предвидливост.

Двойно повече са сключените 
бракове от разводите през последната 
година в Ямбол, отчита статистика-
та. Най-често под венчило минават 
двойки на възраст  между 25 и 29 
години. Регистрираните юридически 
бракове за последната година са 
332, което е с близо 20% повече от 

Áðàêîâåòå â îáëàñòòà, 
ïîâå÷å îò ðàçâîäèòå

предходната година. 
Броят на разводите 
намалява само с три. 
Прави впечатление, 
че само 29 мъже са се 
решили на втори брак, 
а едва 7 на трети или 
четвърти. При жените 
статистиката показва, 
че само 3 предста-
вителки на нежния 
пол са минали под 
венчило за трети път. 

Най-често браковете се прекратяват 
по взаимно съгласие - над 90 на сто 
от случаите. Малко над 3% посочват 
"несходство в характерите". Обикно-
вено към крайната стъпка преминават 
семейства с около 15-20 годишен 
съвместен опит, когато съпрузите са 
между 40 и 50 години.

Започна подписването на 
договори по мярка „Млад фер-
мер“, обявиха от Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ). Общо 409 
са одобрените проекти по мярка 
112 „Създаване на стопанства на 
млади фермери” от Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР). Субсидиите за тях са 
10 млн. евро или 19,96 млн. лв.
Голяма част от средствата ще 

отидат за отглеждане на градин-
ски домати и краставици, гъби и 
орехи. Одобрени са и проекти за 
отглеждане на птици, лешници, 

бадеми, овощни и костилкови 
насаждения, а също и за създа-
ване на разсадници за трайни 
насаждения. Сред предложени-
ята има такива за купуване на 
пчелни семейства, създаване на 
ферми за калифорнийски червеи, 
както и за отглеждане на дребен 
и едър рогат добитък.
Проектите, спечелили фи-

нансиране, са избрани сред 
2 800 предложения. От ДФЗ 
уточняват, че внесените проекти 
са обработвани в условията на 
ограничен бюджет - след предва-

рително оценяване и класиране 
по критериите, заложени в При-
ложение № 1 на Наредба № 9 за 
мярка 112.
Предимство имаха проек-

тите, които са изцяло в сектор 
животновъдство, стопанства-
та за биопроизводство или в 
процес на преход към биопро-
изводство, младите фермери, 
кандидатствали или планиращи 
да кандидатстват по мярката за 
агроекология, както и тези, полу-
чили образование или обучение 
в селскосто стопанство.

ÄÎÑÒÎÉÍÀ ÏÎÑÒÚÏÊÀ
Открито писмо до Валентина 

Маринова, директор на СОУ ”П. 
Яворов”-Стралджа

Уважаема г-жо Маринова,
На 17 май 2014г. загубих портмоне 

с важни за мен документи. Ученикът 
МУСТАН СИНДЖАН ХАСАН от VІІІ 
клас на училището Ви, ги намерил, 
предал  на родителите си, а те от 
своя страна решили, че трябва да ме 
намерят и да ги върнат.
Трогнат съм от благородната по-

стъпка на това дете и на неговите ро-
дители, които ме спасиха от досадни 
неприятности и тревоги! Много съм 
им благодарен за това! Благодарен съм 
и на педагогическия Ви колектив, кой-
то, безспорно, има принос за доброто 
възпитание на детето!
Желая Ви добро здраве и още по-

големи успехи по пътя на великото 
възпитателно дело!

   Честит празник!
С почит: Георги АЛЕКСАНДРОВ, 

гр.Стралджа, ул.”М.Рубенова” №33

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒ
Изразявам своята благодарност 

към мл.полицейски инспектори от 
РУ”Полиция” Стралджа Иван Велчев 
и Иван Стоянов, които се отнесоха с 
внимание към мой проблем. Благода-
рение на техните бързи, компетентни 
действия въпросът беше разрешен. 
Ако всички работят като тях ще се 
радваме на много по-добри резултати 
по отношение на обществения ред и 
сигурност! 

   Благодаря Ви!  
Георги Тодоров, Стралджа

ÄÔÇ ïîäïèñâà äîãîâîðè ñ ìëàäè ôåðìåðè ïî ìÿðêà 112 íà ÏÐÑÐ

180 трайно безработни души ще бъдат назначени 
в Ямболска област по Национална програма „Си-
гурност“. Това стана ясно на пресконференция в 
областна администрация Ямбол, където беше даден 
старт на програмата с назначаването на първите осем 
души. Те ще се грижат за превенция и навременно 
реагиране по опазването на обществения ред в селата 
Веселиново и Дражево. Предстои подбор и назнача-
ване на безработни и в общините Елхово, Стралджа 
и Болярово. Те ще сигнализират органите на МВР 
при риск от извършване на престъпления, настъпване 

Áåçðàáîòíè „øåðèôè” 
ïàçÿò ñåëà â ßìáîëñêî
на бедствия, аварии и др. В рамките на своите правомощия ще 
съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и противоза-
конни посегателства, като при констатиране на такива случаи ще 
уведомяват органите на МВР. Наетите лица също така ще оказват 
помощ на по-възрастните и на хората с увреждания. Към момента 
наетите ще следят за спазването на обществения ред само през 
деня, като се обсъждат възможностите да има дежурства и и през 
нощта. „Тези лица имат предимно сигнална функция, няма да имат 
право да задържат нарушители, но когато констатират дадено 
престъпление- опасност от пожар или каквото и да е нарушение 
на обществения ред, те ще сигнализират в съответните районни 
полицейски управления, за да бъдат взети мерки”, заяви Васил 
Маринов, зам.-министър на МВР. 

Критериите за подбор на населените места, в които ще бъдат 
наети лицата, са високи престъпност и безработица. За цялата 
страна по програмата ще бъдат наети 5 000 безработни лица, 
който ще съдействат за недопускане на кражби, злоупотреби и 
противозаконни посегателства.
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24 ìàé â Ñòðàëäæà

Ãîðè âúâ ìåíå ëþáîðîäåí ïëàì…
Íàãðàäè çà ïðîñâåòíè è êóëòóðíè äåéöè

Във връзка с 24 май, Ден на 
българската просвета и култура 
и на славянската писменост със 

своя заповед кметът на община 
Стралджа Митко Андонов награди 
с плакет "П.Кр.Яворов", почетна 

грамота, представителна значка 
деятели на просветата и култура-
та - Кольо Пехливанов, гл.експерт 

"Култура", Панайот Андонов, пе-
дагог, дългогодишен участник в 
театралната самодейност, Янко Сте-

фов, поет,читалищен деец, Войника, 
Лиляна Стойчева,педагог, СОУ"П.
Яворов", Иван Иванов, Зимница, 
педагог и треньор ОУ-Зимница, Нели 
Тончева, ст.учител ЦДГ"Здравец", 
Боряна Георгиева, ст.учител СОУ, 
Мария Тенева, ст.учител ОУ”Св.
св.Кирил и Методий”-Стралджа, 
Мими Бонева, ст.учител ОУ”Хр.
Ботев”-Войника, Йорданка Мин-
кова, ст.учител, ЦДГ"М.Рубенова". 
Наградите бяха връчени по време на 
празничния концерт посветен на 24 
май. В отговор всеки от наградените 
сърдечно благодари на г-н Андонов 
и цялото общинско ръководство за 
грижите и вниманието за развитие на 

образованието и културата и катего-
ричната увереност, че Стралджа ще 
продължи своя възход напред. 

Шест годишни стипендии от по 
500 лв. връчи ЕТ ” Тодор Стайков” 
на ученици от СОУ ”П. Яворов” 
Стралджа за особени постижения и  
отличия от участие в общински, реги-
онални и национални прояви. Идеята 
е да бъдат стимулирани учениците 
към повече знания, към по-високо 
образование и квалификация с поже-
ланието да се завърнат и да работят 
в родния край. Стипендиите се дават 
за първа година. Предварително  ръ-
ководството на училището направи 
активна информационна кампания 
за условията,  на които трябва да от-
говарят кандидатите за стипендията. 

Педагогическият съвет утвърди фор-
муляр за кандидатстване. Учениците 
трябваше  в срок до 9 май 2014г.да 
подадат мотивационно писмо и слу-
жебна бележка за успех и допуснати 
отсъствия. На свое заседание комиси-
ята за определяне на стипендиантите 
с участието на директорът на СОУ 
”П. Яворов” Валентина Маринова, 
Боряна Атанасова, председател на 
Училищното настоятелство и Станьо 
Узунов, представител на ЕТ ”Тодор 
Стайков” разгледаха и обсъдиха по-
стъпилите   кандидатури на   ученици 
от 10-11 клас.

Връчването на стипендиите  на 

Ñòèïåíäèè çà íàé-äîáðèòå ÊÎÈ ÑÀ ÑÒÈÏÅÍÄÈÀÍÒÈÒÅ 
ÍÀ ÅÒ”ÒÎÄÎÐ ÑÒÀÉÊÎÂ”?
СИМОНА ГЕОРГИЕВА  е с множество награди от регионални 

и национални състезания, конкурси  и други прояви, отлична уче-
ничка, много комуникативна, инициативна и амбициозна, творческа 
личност, с интереси към изкуството, информационните технологии 
и музиката
АНГЕЛ РАЙНОВ - отличник, председател на УУС, знамено-

сец на училището, с много награди от спортни прояви, участник 
в проекти, проявява интереси към биологията, музиката и спорта.

КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ – един от активно участващите в 
училищни проекти, отличник, спортист и театралец.

ЖАНЕТА ДОБРЕВА – 10 кл. , отличник, много активна във 
всички направления, с награди от и състезания, проявява интерес 
към изкуството и културата

СТАНИСЛАВ  НАНЧЕВ -  много активен, инициативен в раз-
лични прояви на училището, участва в състезания, спортни турнири, 
първенства, знаменосец, водещ , интереси – в областта на спорта 
и точните науки

ДОБРОМИР ДЕЯНОВ – 10 кл., отличник, с награди от реги-
онални и общински състезания и конкурси, знаменосец, интереси 
– спорт и природни науки.

Íàñòðîåíèå ïî ëþëèíñêè
В Люлин празнуваха  по майски шарено и богато. Събор за 

поддържане на традициите, за доказване на общност, събор за 
гости и за настроение организираха домакините от кметство и 
читалище. Отвориха и вратите си , и сърцата си за радостта. 
Приветствани от кметския наместник Диньо Капитанов при-
състващите получиха потвърждение за готовността  този събор 
да се поддържа във времето, да събира всички в родния край. 
Поздравления имаше и от кмета Митко Андонов. „При всяка сре-
ща с вас аз оставам удивен и развълнуван от непресъхващото ви 
желание да преодолявате трудностите, да търсите нещо добро и 
красиво в живота, да работите за по-добра среда”, подчерта той и 
добави, че селото е едно от най-добре поддържаните в общината, 
винаги има своите дарители за добри инициативи. Г-н Андонов 
поздрави люлинци за родолюбието и поддържането на  събора. 
По повод  24 май  пожела да бъдат все така активни в опазване 
на българщината, в стремежа към знания и мъдрост.

    Приятно допълнение към празника беше връчването на 
всеки жител и гост на селото  по един екземпляр от преиздаде-
ната с помощта на дарителя Иван Чолаков  история на Люлин. 
За доброто настроение на всички се погрижиха представителите 
на ансамбъл „Божур” Чарда.

„Върви , народе възродени...", 
химнът на просветата и културата 
за пореден път 

вдигна всички на крака в чита-
лище "Просвета-1892" Стралджа. 
Празничният концерт, посветен на 
24 май, събра в залата ученици, 
настоящи учители, деятели на кул-
турата, читалищни дейци. Гости на 
тържеството бяха Митко Андонов, 
кмет на общината, Атанаска Каба-
кова, председател на ОбС, Мария 
Толева, зам.кмет, Атанаска Христо-
ва, секретар, общински съветници, 
ветерани на просветното и културно 
дело. С поклон към първоучители-
те Кирил и Методий г-н Андонов 
приветства всички присъстващи на 
тържеството сърдечно и вълнуващо. 
Припомняйки дълголетната и геро-
ична история , с благодарност към 
труда на днешните просветители и 
с надеждата, че българското слово, 
българският език, култура и про-
света ще пребъдят. Беше прочетена 
поздравителна телеграма от нар. 
представител Атанас Мерджанов. С 
благодарност към всички деятели на 
просветата и културата и пожелания 
за всеотдайност и постоянство в 
работата. За да пребъде България! 
В последвалият концерт се вклю-

чиха деца и ученици от детските 
градини и училищата, съставите на 
читалището. Ръкопляскания имаше 
за танците на ЦДГ "М. Рубенова" и 
"Здравец", за рецитала на учениците 
от Войника, за прекрасните изпъл-
нения на талантите от СОУ "П. Яво-

ров". Много добре се представиха и 
учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий", а с "Песен за учителка-
та" и стиховете за буквите децата 
от Войника трогнаха мнозина.На 
финала бяха танците на ансамбъл 
"Въжички".

щастливците  се състоя в навечерието 
на 24 май, пред всички ученици и 
учители на общинското училище. От 
името на Тодор Стайков, управител 
на фирмата,  грамотите и паричните 
суми поднесе Станьо  Узунов, който 
отправи пожеланието да се учат упо-
рито и да станат достойни граждани 
на България.

Òðàäèöèîííè íàãðàäè íà 
ó÷èëèùíîòî íàñòîÿòåëñòâî
В навечерието на най-българския празник 24 май, под звуците 

на „Върви, народе възродени…” директорът на СОУ ”П. Яворов” 
Валентина Маринова и Боряна Атанасова, председател на Училищ-
ното настоятелство  връчиха  традиционните грамоти и парични 
награди /осигурени от Училищното настоятелство/ на ученици 
и екипи, които през учебната година са допринесли за издигане 
авторитета на училището, спечелили награди от регионални и 
национални състезания и конкурси.  Ръкоплясканията бяха за 
Симона Георгиева, Тихомир Рибаров, Силвия Йорданова, Лилия 
Трифонова, Жанет Добрева, Станислав Вълков – всички призьори 
на престижни отличия. Мая Дичева получи наградата като „Най-
добър физик” от състезанието в памет на Лиляна Богашева. Евгени 
Петров заслужи отличието заради участие в литературен конкурс. 
Колективни награди имаше за  отбора на СОУ”П.Яворов” спечелил 
6 място  в националното състезание по Безопасност на движение-
то, за доброволците от БМЧК заели първо място на Регионалното 
състезание в Ямбол, за всички участници в Регионалното издание 
на фестивала „Песни России”, както и за успешно представилите 
се млади математици в състезанието „Математика без граници”.

Браво на всички наградени!  

×åäà ñìå íà ïðîñëàâåí ðîä!
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Ïðàçíèê íà äóõîâíîñòòà
Зимница не e само най-голя-

мото село в община Стралджа 
и в областта. Зимница е село с 
атмосфера, село, в което трудо-
любието на хората е послович-
но, село , в което решат ли да 
направят нещо – получава се. 
Историята го доказва. Доказа 
го и обединяване на усилията 
за обновление на читалищната 
сграда.

Само дни преди 24 май, най-
българския празник, в Зимница 
поканиха гости от близо и да-
леч, за откриване на грейналия 
в новия си облик духовен храм. 
Строено преди 88 години чита-

лище „Възраждане-1926”имаше 
нужда от ремонт. Благодарение  
проект на настоятелството  по 
ПРСР, мярка „321 „Основни 
услуги за икономиката и на-
селението в селските райони” 
с активната, постоянна и на-
стойчива помощ от страна на 
общината, сградата не само е 
преобразена, тя се роди за нов 
живот. И читалищните дейци, 
самодейците от селото показа-
ха, че  знаят как да напълнят 
със съдържание всяка от залите.

Елка Пейчева, председател 
на читалището, покани кметът 
на общината Митко Андонов и 

кметът на селото Тенко Тенев 
заедно да срежат лентата на 
новата придобивка. С пожела-
ние за спорна работа, с благо-
дарност към изпълнителите на 
обекта, към екипа по проекта, 
консултант и спомоществу-
ватели  г-н Андонов ливна и 
менчето с вода преди всички 
да пристъпят в новата сграда. 
„Днес всички ние сме още 
по-мотивирани да работим за 
опазване, съхранение и раз-
пространение на местните тра-
диции и  култура на Зимница. 
Читалището ще бъде  все този 
духовен храм, съхраняващ па-

метта на времето, подхранващ 
духа на настоящето, в грижа 
за бъдещето на новото поколе-
ние”, подчерта г-жа Пейчева, 
приветствайки и останалите 
гости на тържеството Иван Ива-
нов, зам.областен управител, 
Атанаска Кабакова, председа-
тел на ОбС, Иван Георгиев и 
Мария Толева, зам.кметове на 
общината, Атанаска Христова, 
секретар, Радостин Иванов, 
консултант по проекта и др. 
В своето слово председателят 
на читалищното настоятелство 
обърна внимание на всички 
дейности по изпълнение на 

проекта с благодарност към 
фирмата изпълнител ИНКОМ 
ПВ ООД Ямбол, припомни  
получената финансова помощ 
от общината за гарантиране 
изпълнението на проекта както 
и решението на ОбС за дарение 
сградата на настоятелството. 
Не беше пропуснат и факта, 
че довършителните работи  на 
стойност 20 000 лв. са отново от 
общината. Не са един и двама 
зимничани, които дариха своя 
труд за  почистване и въвеждане  
в ред на обновената сграда.

 „Читалище „Възраждане- 

1926” Зимница е символ, све-
тиня, дух и светлина. Така е 
било през годините, така е и 
днес. А причина за това са хо-
рата, тези, които обичат, пазят, 
разпространяват и обогатяват 
българския фолклор, поддържат 
празниците!” ,каза в обръще-
нието си към зимничани кметът 
Митко Андонов с пожеланието 
„Всеки път когато прекрачвате 
прага на читалището, помнете: 
след църквата това е най-сакрал-
ното място, в което се влиза с 
благоговение. Бъдете упорити, 
действени, инициативни. Бъде-
те отговорник и всеотдайни в 

работата , организирайте своите 
празници с ум и сърце! „ Г-н 
Андонов връчи на читалището 
парична награда на стойност 
400 лв., които да подпомогнат 
празника.

Бяха прочетени  поздравител-
ни адреси  от Тенко Тенев, кмет 
на Зимница, ОУ ”Св. Св.”Кирил 
и Методий” Зимница, читалище 
„Просвета-1892” Стралджа, чи-
талище Лозенец и др.

Последва един богат кон-
церт на ансамбъл „Златен клас” 
,  детския танцов състав и 
фолклорната певческа група „ 

Зорница”.С песните, танците, 
мелодиите, носиите зимничани 
доказаха любовта си към народ-
ното творчество и готовността да 
поддържат активна читалищна 
дейност.

В края на тържеството благо-
дарност получиха всички спон-
сори подкрепили организацията 
на празника – инж.Стоян Про-
данов, Васил Горнаков, Петър 
Горнаков, ЕТ ”Спас- Сюлейман 
Джамбаз”, Александър Илиев, 
Панайот Пейчев, Петър Жеков,  
Иван Радев, Паруш Парушев, 
Весела Сотирова, Янчо Банчев, 
Стоян Славов.

Спазвайки традицията в ОУ "Св. Св. 
Кирил и Методий" Зимница проведоха 
своя Ден на ученическо самоуправление. 
Участие взеха 10 ученици, кандидати 
да влязат в ролята на учители, за което 
получиха поздравленията на педагозите. 
Новият директор на училището сед-
мокласникът Лъчезар Тончев се справи 
блестящо с нелеката задача да ръководи 
образователния процес. Висока оценка 
получиха и Васил Иванов в ролята на 
дежурен учител, Атанас Альошев както 
и съучениците им Стоян, Анка, Васил, 
Дора. Те преподаваха смело, изпитваха, 
наблюдаваха, оценяваха. На равносмет-
ката в края на деня беше отчетено, че 

Âàêàíöèÿ, çäðàâåé!

Ñ ïúðâîòî ñâèäåòåëñòâî â ðúêà
Първокласниците от СОУ "П. Яворов" получиха дългоочаква-

ните свидетелства за завършен І клас. В присъствието на роди-
тели и близки малчуганите показаха, че са усвоили знанията, че 
могат да четат, да пишат , да смятат. Рецитираха стихотворения 
за родината, за азбуката, за книгите, изпяха песните, научени в 
час с любимата учителка. Видимо развълнувани децата дадоха 
доказателства колко много усилия полагат, за да са грамотни и да 
получат похвалите на учители и родители. Учениците бяха поз-
дравени от  Валентина Маринова, директор на училището, която 
не спести похвалите за усърдията и упоритостта на малките. Тя 
добави пожелания за щастливо, весело и безгрижно лято  и на 
есен - успешно начало на втори клас.

Ïðàçíèê ñ Áúðáîðêî è Ìúðìîðêî
Първокласниците от ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” Стралджа, заедно със своите 

учители организираха красив празник с посвещение на 24 май. Децата участваха в 
познавателни игри, танци, хумор,  радост и веселие. Всички истински се забавляваха 
с клоуните Бърборко и Мърморко, които не спираха да поднасят изненади. В хода 
на игрите малките имаха възможност да покажат знанията си за букви и цифри, 
да разкажат колко добре познават родния край и родината.

Гости на празника бяха Дора Найденова, директор на училището и Виолета 
Андонова, пом.директор. За всички справили се добре в игрите имаше награди, а 
на финала децата показаха , че са и чудесни танцьори. Представянето на тракийска 
ръченица, танго и диско танц предизвика бурни овации. Специални поздрави за 
първокласниците имаше и от третокласниците. На отличните ученици бяха връчени 
грамоти за добри постижения в училище.

В кабинета на Живко 
Димитров ,  кмет  на 
с .Каменец   елегантна  
хартиена птица  краси 
работното бюро. Оказва 
се, че това е специален 
подарък от Димка Георги-
ева Димитрова, работила 
като социален асистент 
по проект на общината. С 
благодарност и уважение 
към местната власт, с по-
желание за повече такива 
полезни проекти, които 
да осигуряват работа за 

нуждаещи се и да бъдат в 
помощ на болни, самотни 
и възрастни хора.
Момичето е изработило 

уникалния сувенир без 
чужда помощ, само чрез 
информация по Интернет. 
Споделила, че идеята й 
помогнала да се вгледа 
повече в дребните и кра-
сиви неща около нас, да 
провери доколко сръчност 
и умения притежава, за да 
насочи усилията си  и към 
приложното изкуство.

Ó÷åíè÷åñêî 
ñàìîóïðàâëåíèå

това е една много добра и 
полезна инициатива. Всич-
ки ученици, участвали в 

самоуправлението полу-
чиха грамоти, изработени 
със средства по проект " 

Всеки ученик може да бъде 
отличник" в партньорство 
с АМАЛИПЕ - В.Търново 

Óñåò çà êðàñîòà
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Ìèíèñïàðòàêèàäà â Ñòðàëäæà

Ñïîðò çà çäðàâå, ñïîðò çà ðàäîñò
Традиционната миниспарта-

киада, организирана от община 
Стралджа, увлече  в  състезания 
по лека атлетика, народна топка 
и футбол  учениците от четири-
те стралджански училища. При 
откриването  кметът Митко 
Андонов подчерта целта на 
спортния празник – укрепване 
здравето на учениците, пови-
шаване интереса към различни 
видове спорт. Той пожела успех 
на всички участници и много 
емоции за публиката. В края 
на всяка учебна година минис-
партакиадата е  малък подарък 
за учениците преди ваканция-
та, за да  докажат физически 
възможности, да общуват и се 
наслаждават  на сезона. 

В продължение на четири 
часа на стадиона в общин-
ския център се разгоря истин-
ска битка между спортистите 

на СОУ”П.Яворов”, ОУ”Св.
св.Кирил и Методий” Страл-
джа, ОУ”Хр.Ботев” Войника и 
ОУ” Св.св.Кирил и Методий” 
Зимница. Облечени в своите 
екипи , подкрепяни активно от 
публиката, момичета и момчета 
вложиха невероятни усилия в 
борба за наградите, осигурени 
от общината. При народната 
топка  най-добри резултати 
постигнаха  представителите 
на СОУ”П.Яворов”, които по-
лучиха купа и топка за награда. 
На второ място  е отборът на 
ОУ-Войника, на трето и четвър-
то останаха представителите на 
ОУ Зимница и ОУ – Стралджа. 
Като най-добра състезателка 
подарък получи Ангелина Па-
влова от СОУ”П.Яворов”.

Най-много бяха емоциите 
във футболната надпревара. 
Убедително  и безапелацион-

но спортистите на СОУ”П.
Яворов” грабнаха купата. След-
ващите в класирането са ОУ 
–Стралджа, ОУ-Зимница и 
ОУ-Войника. С индивидуални 
награди са отличени: Стоян 
Янков от ОУ-Стралджа за „най-
добър вратар”, Ивелин Стоянов 
от Зимница за „най-добър за-
щитник”, Ивайло Николаев от 
СОУ за „най-добър нападател” 
и Жельо Колев от Войника за 
„най-полезен за отбора”.

Царицата на спорта- ле-
ката атлетика, има своите 
привърженици в Стралджа. 
При момичета V-VІ клас на 
200 м. най-добри резултати 
постигна Яница Османова от 
СОУ. След нея се наредиха 
Марта Неделчева от Зимница 
и Гергана Илиева от Войника. 
При по-големите  момичета, 
VІІ-VІІІ клас, 200 м. първите 

три награди си разпределиха 
Янка Симеонова от Зимница, 
Василена Минкова от СОУ и 
Гинка Маркова от Зимница. 
Не по-малко интересно беше 
състезанието на 400 м. при 
момчетата V-VІ клас. С най-
добро постижение се отчете 
Марин Георгиев от ОУ Страл-
джа, на второ и трето място 
останаха Пламен Дианов от 
СОУ и Петър Димитров от 
ОУ –Стралджа. Класирането 
при момчета VІІ-VІІІ клас: 
първо място за Иван Неделчев 
от Зимница, второ за Никола 
Петров от СОУ и трето за 
Живко Дончев от Войника.

Наградите връчи Иван Ге-
оргиев, зам.кмет на общината 
, който поздрави всички учас-
тници за старанието и упори-
тостта и пожела да съхранят за 
цял живот любовта към спорта.

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

ÎÙÅ ÇÀ ÖÀÐÈÍÀ
В рубриката „Историята разказва” в бр.8 на в.”Стралджански 

вести” е поместен интересен разказ за тържествената еуфория 
във връзка с раждането на Симеон Втори  Сакскобурготски. И 
аз съм чувал, че раждането на престолонаследника  е отбеляза-
но като много важно историческо събитие и че е предизвикало 
шумни тържества  и празнично настроение.

През тази учебна година успехът на всички ученици е бил 
повишен с една единица. Оставащи в същия клас нямало. 
Познавах няколко мои съграждани, за които се говореше, че 
след като повтаряли 3-4 години в първи клас, този жест им дал 
възможност да оформят образователния си ценз. Нормално е 
празничната атмосфера да е оказала влияние при избора на име 
на новородени  деца тогава.                              

Царина Димитрова Кавалджиева е родена през 1934г. Няма 
как името й да е посветено на Симеон Сакскобурготски, защото 
той е роден три години по-късно. Възможно е изборът на името 
да е повлиян от авторитета на българския цар, на когото пропа-
гандата беше изградила много положителен образ. Коментар по 
този въпрос не съм чувал никога, не съм проявявал и интерес, 
защото не съм виждал нещо особено в името Царина /а не Ца-
рева/.Струваше ми се даже, че по-подходящо име за нея не би 
могло да има. То много й отиваше! Тя беше много умно, спре-
тнато и красиво момиче. В пети, шести и седми клас бях с нея в 
една паралелка. В класа ни имаше и други добри ученици, но тя 
беше най-подготвена и талантлива. Може би това й придаваше 
самочувствие, за да има свободно, уверено, коректно, но  и теж-
карско-царствено поведение. При основаването на пионерската 
дружина в нашето училище беше избрана за председател и тази 
лидерска позиция много й прилягаше.

Веднъж учителката по български език ни даде за домашно да 
напишем разказ като използваше спомагателния глагол „съм”. 
Повечето от нас бяха написали по няколко изречения, а имаше 
и такива, които не бяха се постарали да изпълнят задачата. 
Учителката покани Царина да прочете домашното си. Нейният 
разказ беше озаглавен „Аз съм войник”. Помислих си, че тя не 
може да бъде войник, защото е момиче и за малко да кажа „ Защо 
лъжеш, ма?” , но, /Слава Богу!/, осъзнах, че това ще бъде много 
пошла шега и внимателно  заслушах чудесните й разсъждения за 
войника, за неговия дълг и призвание да защитава своята Родина.

Няма да е пресилено ако кажа, че тогава получих първия  урок 
по писане на съчинение. Искаше ми се и аз да мога да пиша така 
и съжалявах, че съм изостанал в подготовката си. 

За втори път мой съученик пораждаше у мене амбиции да 
се заема за наваксване на пропуснатото. Във втори клас на 
началното училище веднъж учителят   покани на дъската Жоро 
Поп Панайотов и му даде да прочете  непознат за него текст. 
Той го прочете свободно, без запъване. Слушах като гръмнат. 
Ние още сричахме, а той чете като възрастен човек! От този 
момент реших, че трябва да се упражнявам повече и мисля, че 
напреднах доста.

В прогимназията  учителката по български език често въз-
лагаше на учениците да четат откъс от изучавания литературен 
материал. На мен ми се падна да прочета няколко строфи от 
едно стихотворение. Помня ги още : 

 „Майко, ти никога не ще заспиш спокойно, 
за тебе няма нивга ведър час…”
Учителката каза:”Достатъчно!”, а Царина, която седеше през 

два чина до мене, се обърна и възкликна:” Ех, колко хубаво чете!” 
Да беше го казала учителката щях да се зарадвам повече, но го 
каза Царина и аз още съм й благодарен за това…

Мога да разкажа и други спомени от своите ученически 
години, в които Царина е играла някаква роля. Разказаното от 
Пенка Трифонова породи интерес у доста хора, които желаят 
да научат нещо повече.

Хубаво би било  да  поканим Царина в Стралджа, да се видим, 
да върнем времето назад, да се поразговорим за хиляди неща!

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, Стралджа

Спомени…Отърсени от 
праха на забравата, бле-
щукат един след друг като 
ярки светлини, запазени в 
сърцето. Носим ги, пазим ги 
като памет, като вяра, като 
сила, като преклонение. 

Такъв спомен за мен 

остава лъчезарния , очаро-
вателен и пленяващ образ 
на нашия полубрат /дове-
ден син на Минка Жекова 
Ташкова/  Иван Стоянов 
Иванов.  Ентусиазиран, с 
бодър дух и несломима вяра 
в доброто, готов да бъде 

там, където е най-необхо-
дим – и в боя, и в труда- в 
това бе силата и обаянието 
на този смел младеж. 

Роден в с.Чарган, Ямбол-
ско през 1921г., там живее 
до постъпване в казарма-
та.Служи в Ямболски ІV 
конен полк, проявява се 
като младеж с прогресивни 
разбирания, с подчертани 
симпатии към Русия и съп-
ротивителното движение у 
нас. След уволнението си, 
след 9 ІХ.1944г. му пред-
лагат да постъпи на работа 
в милицията, но това не го 
удовлетворява. Голямото 
му желание е да се включи 
в борбата. Заминава до-
броволец като участник в 
Отечествената война. По-
среща това с голяма радост, 
сбъдната е мечтата му. За да 
успокои майка си обещава, 
че ще й пише всяка седми-
ца. Така и става. Редят се 
писмо след писмо. В тях 
споделя и своето верую, че 
него куршум не го лови. 
Но не винаги всичко е така, 
както желаем. 

След Дравските събития 
и активното му участие  в 
боевете, той е раняван ня-
колко пъти и разбира една 
страшна истина – войната 
никого не жали, не се знае 
какъв ще бъде и неговия 
край. В едно от писмата си 
пише и своята заръка – ако 
с него се случи нещо лошо, 

със средствата, които има 
от баща си, майка му да се 
грижи за останалите деца в 
семейството. 

Писмата  започват  да 
пристигат все по-рядко. 
Очакванията у дома са 
напразни. Идва и страшна-
та злокобна вест- загинал 
при разузнаване в Унга-
рия.  Спомени за неговата 
смърт ни разказа участник 
в Отечествената война, 
стралджанеца Йордан Да-
нев, служил в същата рота/
сега покойник/. Пожелал 
доброволно да отиде на по-
редното разузнаване. Дори 
командирът не устоял на 
желанието му.  Селото, в 
което влизат, било при-
видно тихо и спокойно, но 
изведнъж из засада пропи-
щяват куршуми и всички от 
групата са убити. 

Така прекъсва един млад 
полусирашки живот в раз-
цвета на младостта, не-
изпълнил своите мечти. 
Напразни са очакванията 
на майка, братя и сестри, на 
свидна годеница и всички, 
които го помнят и обичат.  
Лъчезарно чист и обаяте-
лен , трудолюбив и честен, 
готов да помогне на всеки 
и с всичко – такъв  остава 
да живее в сърцата ни. Иван 
Стоянов – един скъп образ 
с едно послание – да няма 
повече никога война.

ТЯНКА ТАШКОВА

Åäèí îáðàç è åäíî ïîñëàíèå 



628 май 2014 г. ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Спомен от награждаването на първия национален конкурс 
през ноември 2012 г.

ÑÒÀÒÓÒ ÍÀ ÂÒÎÐÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅÍ ÊÎÍÊÓÐÑ „ÑÒÀÍÊÀ  
ÏÅÍ×ÅÂÀ” ÏÎÄ ÍÀÄÑËÎÂ „ÄÚÐÂÎÒÎ ÍÀ ÆÈÂÎÒÀ”

ÑÒÐÀËÄÆÀ  2014

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÈ
Вторият  Национален  литературен конкурс  „Станка  

Пенчева” се  организира от Община Стралджа под па-
тронажа на Кмета на общината и е част от  програмата 
за тържествата, посветени на празника на общината – 8 
ноември и нейният покровител Свети Архангел Михаил. 
Той се посвещава на 85 годишнината на голямата бъл-
гарска  поетеса Станка  Пенчева, родена на 9 юли 1929 г. 
в гр. Сливен и прекарала детството си в с. Воденичане, 
общ. Стралджа, където се намира бащиният й дом.

ÖÅË
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творче-

ския потенциал на български поети и писатели, чието 
творчество носи духа на нашето време,  творчество, 
търсещо и отговарящо на многобройните въпроси, които 
съвремието поставя.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
Националният конкурс  „Станка  Пенчева” се про-

вежда на всеки две години и се финансира от бюджета 
на Общината, дарители, други източници  и се оповес-
тява в печатни и електронни медии, както и в сайта на 
Община Стралджа. 

Конкурсът е явен и се провежда в следните направ-
ления –

-  Поезия – стихотворение ( до три броя). 
- Проза – къс разказ     (до три броя и до 3 стандарт-

ни  машинописни страници),  придружени с имената на 
участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.  

Представените за участие в конкурса творби не трябва 
да са отличавани на други конкурси. 

Материалите за участие се приемат с препоръчана 
кореспонденция  от  10 септември   до  10  октомври  
2014 г. на адрес:

8680   гр. Стралджа
ул.”Хемус” №12
Община Стралджа /за Национален конкурс „Стан-

ка  Пенчева”/
 Конкурсните произведения се оценяват от 3-членно 

жури, утвърдено от Кмета на Общината, включващо  
литературни критици, поети и писатели.  

ÍÀÃÐÀÄÈ
За  поезия  се  присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и  парична  награда.
Втора награда –  грамота и  парична награда.
Трета награда –  грамота и  парична  награда.
 
За  проза  се  присъждат следните награди:
Първа награда – грамота и парична награда.
Втора награда – грамота и парична награда.
Трета награда – грамота и  парична награда.

Специална награда  на Кмета  на  Общината.
На   5 ноември  от 11.00 ч. в Клуба на пенсионера  гр.  

Стралджа  ще бъдат обявени резултатите от конкурса и 
връчени наградите на отличените участници. Авторите 
на наградените творби ще бъдат предварително уведо-
мени за откриването   и  връчването на наградите.

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ
Националният конкурс  „Станка  Пенчева” завършва 

с литературно четене на наградените творци.  На нея-
вилите се лауреати, награди не се връчват.

За справки и допълнителна информация по условията 
за участие в конкурса:

8680  Стралджа
ул.”Хемус” №12
Община Стралджа
за Национален конкурс „Станка  Пенчева ”
тел. 04761 – 6468.
e-mail:straldjainf@yahoo.com

ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

По време на едно мое 
пътуване по селата на 
община Стралджа слу-
чайността ме срещна с 
един чудак. Възрастен 
мъж, който живееше сам 
в своята малка къщурка на 
края на селото, работеше 
с мотиката в градинката 
вглъбено и необичайно 
леко за понапредналите 
му години. Интересно-
то беше друго. Току над 
главата му, под сачака на 
къщата, бяха инсталирани 

две тонколони и от тях се 
лееше неспирно само на-
родна музика. От време на 
време, когато спираше за 
отдих, старецът-веселяк, 
на който явно самотата 
въобще не му пречеше,  
или сам подемаше песента 
да попее високогърлено и 
щастливо, или просто ос-
тавяше мотиката и удряше 
крак в буците, че и „ихууу” 
прибавяше..

Не вярвах на очите си, 
не разбирах това реал-

ност ли е или  някаква 
нарочна  сценка.  Особ-
някът , усетил интереса 
на другоселец, побърза 
да отвори широко вратата 
си, топло да подаде ръка 
за „Добре дошла!”  И с 
готовност обясни интереса 
си. Години по-рано, когато 
щастливо си живеели с 
бабата, техен най-добър 
спътник било радиото  по 
което слушали  предава-
нията от Ст.Загора. Драго 
им било  с разговорката на 

водещите по най-различни 
теми, най- доволни обаче 
били от музиката, която 
им доставяло любимото 
радио в селския дом току 
до ухото. 

Времето минавало, жи-
вотът се превъртал  като 
колело на селска каруца, от 
пармак на пармак, дядито 
останал сам, но никога не 
се лишил от своето радио. 
То продължава да поддър-
жа духа му, както   и уве-
реността,  че все още може 

да удари калпака о земята, 
ей тъй,  по-мъжки! И да се 
провикне – ей, хора, жив 
съм, има ме, тук съм!..

Затова радиото е на 
макс! Пък и няма на кого 
да пречат децибелите във 
вече  съвсем оредялото 
село…

Може да ви се струва 
малко тъжен този разказ, 
но за мен той е доста оп-
тимистичен. Защото видях 
усмихнатия беззъб старец, 
видях колко щастлив се 

чувства там, в попрегърбе-
ната от времето къщурка, 
на края на селото, където 
няма съседи, няма движе-
ние, няма хорска гълчава. 
Има едно огромно небе, 
има буйна трева и… ве-
чния глас на невероятната 
Вълкана, която със своята 
„Женала е дюлбер Яна” 
кара моя събеседник, бивш 
горд джигит, да седне на 
земята и тихо да си поп-
лаче…

Надя ЖЕЧЕВА

„ Æèâîò ëè áå, äà ãî îïèøåø…”

 Ñ ìàãèÿòà íà ìóçèêàòà

В международен мащаб Де-
нят на детето е отбелязан за 
първи път официално през 
1950 г. в 51 страни, сред които 
и България. Това се случва след 
като през ноември 1949 г., в 
Москва, с решение на Съвета 
на Международната демокра-

тична федерация на жените, 
се учредява датата 1 юни като 
Международен ден за защита 
на децата.

Празникът се отбелязва в 
памет на всички деца загинали 
през Втората световна война. 
Макар десетилетия наред да се 

Èäå íàé- äåòñêèÿò è èñòèíñêè ïðàçíèê!

Гладното дете трябва да бъде нахранено, болното 
дете да бъде лекувано, недоразвитите деца трябва да 
бъдат насърчени, заблудените деца трябва да бъдат 
вразумени, сираците и изоставените трябва да бъдат 
подпомогнати и прибрани.

празнува предимно в държавите 
с комунистически режим, поли-
тическа окраска му е придавана 
твърде рядко. Това е основната 
причина да бъде съхранен 
дори в страните, преминали 
към демократична система на 
управление.

Исторически сведения 
Женевската декларация за 

правата на детето!
Денят на детето е един от 

най-старите международни 
празници. Още през 1924 г. 
Обществото на народите (ОН) 
приема за първи път, така на-
речената Женевска декларация 
за правата на детето.

Главният факт, на който се 
обръща внимание е, че дете-
то, поради физическата си и 
умствена незрялост, се нуждае 
от специални гаранции, грижи 
и специална правна защита 
както преди, така и след раж-

дането си.
Декларацията гласи още:
Човечеството трябва да даде 

на детето всичко най-добро, 
което има, вън от всякакви съ-
ображения за раса, народност 
и вяра:

Детето трябва да бъде поста-
вено в положение да се развива 
правилно - телесно и душевно.

Гладното дете трябва да бъде 
нахранено, болното дете да бъде 
лекувано, недоразвитите деца 
трябва да бъдат насърчени, 
заблудените деца трябва да 
бъдат вразумени, сираците и 
изоставените трябва да бъдат 
подпомогнати и прибрани.

Детето трябва първо да полу-
чава помощ във време на беда.

Детето трябва да бъде под-
готвено да изкарва прехраната 
си и трябва да бъде защитено 
от всяко изкористяване.

Детето трябва да бъде въз-

питавано в съзнание, че най-
добрите си качества то трябва 
да употреби в услуга на своите 
братя.

Световната конференция за 
благосъстоянието на децата

През август на следващата 
година - 1925 г., в Женева, 
Швейцария, се провежда пър-
вата „Световна конференция за 
благосъстоянието на децата“, на 
която присъстват представители 
на 54 страни, които приемат 
и подписват Женевската де-
кларация, както и официално 
определят датата 1-ви юни за 
Международен ден на детето.

Първи юни
Датата 1 юни е избрана и 

поради факта, че именно на 
този ден същата година тога-
вашният генерален консул на 
Китай в Сан Франциско събира 
десетки сираци и организира за 
тях празненство по случай тра-

диционния китайски фестивал 
„Лодката на дракона“.

Кой празнува Деня на детето 
на Първи юни?

Днес Първи юни като Меж-
дународен ден на детето се 
празнува в над 40 държави по 
света.

Такива са: Азербайджан, 
Албания, Ангола, Армения, 
Беларус, Бенин, Босна и Хер-
цеговина, България, Виетнам, 
Гвинея-Бисау, Грузия, Еритрея, 
Естония, Етиопия, Източен 
Тимор, Йемен, Кабо Верде, 
Казахстан, Камбоджа, Кир-
гизстан, Китай, Куба, Лаос, 
Латвия, Литва, Македония, 
Макао, Мозамбик, Молдова, 
Монголия, Полша, Португалия, 
Румъния, Русия, Северна Корея, 
Словакия, Словения, Сърбия, 
Таджикистан, Танзания, Турк-
менистан, Узбекистан, Уругвай, 
Хърватска, Черна гора, Чехия.



7 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Ëîâíè óñïåõè  îò÷èòàò 
ñòðàëäæàíñêèòå àâäæèè
Êìåòúò íà îáùèíàòà Ìèòêî Àíäîíîâ âçå ó÷àñòèå â ãîäèøíîòî ñúáðàíèå 

íà ÑËÐ - Ñòðàëäæà 

Правилно стопанисване на 
дивеча и рибите в ловните те-
ритории на община Стралджа, 
защита на природата  са основ-
ните задачи, които си поставя 
отново Сдружението на ловци-
те и риболовците „Стралджа”.
Организацията обединява 21 
ловно-рибарски дружинки 
с общ брой членове 810, от 
които ловци – 690.  Стопа-
нисването на заслони е поло-
жителен напредък в дейността 
на авджиите. За изминалата 
2013г. няколко дружинки по-
строиха нови такива, други  
положиха усилия за укрепване 
на съществуващите. Появяват 
се позабравени практики и за 
откриване клубове на дружин-

ките. Такива примери има  в 
Лозенец, Леярово, Зимница, 
Стралджа І и ІІ дружинка и 
др. Според отчета на УС на 
СЛР –Стралджа за изминала-
та година  нараства интереса  
към Националната програма 
за задивечаване на ловно-
стопанските райони както 
и желанието да се усвояват 
повече финансови средства.

На територията на община 
Стралджа  има разнообразие 
на дивеч. Най-много  са зай-
ците – над 4400бр. , което е 
положителна тенденция за 
района. Според преброяването 
фазаните са 1180, яребиците 
– 5120, кеклик- 290.   Правил-
ното подхранване  доведе до 

увеличение броя на  сърните, 
които  на този етап са 200. 
Преброени са и 30 благородни 
елени, които не е пребиваващ 
дивеч в района. Дивите пра-
сета са 173. Запасите от този 
дивеч е двойно повече спрямо 
допустимия, което отново се 
дължи на нарасналите грижи 
от страна на ловците. Калища, 
хранилки за целогодишно 
подхранване създават спо-
койствие на животните през 
целия сезон. 

Продължава да се увели-
чава популацията на чакала 
въпреки засиления отстрел 
в района /505бр./ Проблем 
за ефективно поддържане 
борбата с този вреден дивеч 

е неплащането от страна на 
Държавните горски стопан-
ства. Като слабост  в борбата 
с хищниците  дружеството 
отчита въздействието на свра-
ката, сивата врана и посевната 
врана.

Ловците от стралджанско 
отчетоха  тревожни резултати 
от запасите на гугутката , 
което се наблюдава и в нацио-
нален мащаб.  Голямото засу-
шаване през миналата година 
даде отражение  върху лова 
на прелетния дивеч, основно 
пъдпъдък. Отстреляни са  8 
825 бр. Сухата и топла зима 
забави прелета на дивата гъс-
ка и дива патица, което също 
доведе до занижен отстрел.

Ловно-рибарското друже-
ство  се отнася сериозно към 
осигуряване на хранителна 
и защитна база за дивеча. За 
последните 20 г. има видимо 
увеличение на осигурените 
количества концентриран  и 
груб фураж, което съответно 
подобрява и резултатите при 
отстрела . Ако през 2012г. са 
отстреляни 49 диви свитне, 
то през 2013 този брой вече е 
150.  Продължава разселването 
на фермено произведен дивеч. 
Дружеството  е разселило 420 
бр. фазани, 160 бр. кеклици, 
225 бр.яребици.

Не са задоволителни резул-
татите от дейността любител-
ски риболов. Липсата на под-

ходящи водоеми ограничава 
възможностите за това. Очак-
ванията са след зарибяване на 
язовира в Леярово резултатите 
да се променят. Има решение 
риболовците от Сдружението  
да упражняват спортен рибо-
лов на този язовир. Продължа-
ва да бъде предстояща задача  
възстановяване на клуб по 
кинология. Ловците мечтаят 
и за участие в състезания  по  
ловна стрелба. 

В станалите разисквания 
ловците и риболовците ясно 
изразиха желанието си за още 
по-активна дейност, споделиха 
болката си от набезите в гори-
те, които нарушават спокой-
ствието и на дивеча. Доказаха, 
че милеят за опазването на 
природата посочвайки приме-
ри на свободно пуснати коне 
и крави на обществени места.

Г-н Андонов, който топло 
приветства ловците и риболо-
вците, изрази задоволството си 
от дейността на всички дру-
жинки, добави пожеланието за 
още по-сериозна работа в гри-
жа за дивеча, което е и грижа 
за богатството на природата.

Присъстващите на събра-
нието приеха отчетния доклад 
за дейността на дружеството 
заедно с План за основните 
дейности през 2014г.

×åðåøè è âèøíè çà òîíóñ è ôîðìà 

Черешовото дърво е до-
бре познато в Мала Азия и 
Средиземноморието още от 
древността и е обичано от 
египтяни, гърци и римляни 
както заради прекрасните 
цветове, така и заради вкус-
ните плодове. Дълго време 
хората смятат, че черешите и 
вишните са разновидност на 
един и същ плод и едва през 
1491 г. учените ги определят 
като отделни видове. А през 
XVII век се появяват хибри-
дите между черешовите сор-
тове и вишната, които са ни 
известни днес като вишнапи.

Öåííè ñúñòàâêè
Както почти всички пло-

дове, черешите са препълне-
ни с ценни съставки. Гамата 
от витамини е богата и раз-
нообразна, което е особено 
важно след дългата зима. 

Черешата е богата на желязо 
и затова се препоръчва за 
млади жени, бременни, кър-
мачки, които са в рисковата 
група по отношение на де-
фицита му. За малките деца, 
които също могат да страдат 
от желязодефицитна анемия, 
е полезен сокът от череши, 
който доставя желязо с до-
бра усвоимост. Не по-малко 
значение за здравето имат и 
останалите микроелементи 
- мед, магнезий, цинк и ман-
ган. С черешите организмът 
си набавя и значително коли-
чество мед – важен минерал 
за образуване на колаген, 
който поддържа здравия вид 
на кожата и косата. Сочните 
плодове способстват и за 
производството на меланин 
– пигмент, който защитава 
кожата от вредното дейст-

вие на слънчевите лъчи. 
Списъкът на минералите 
се оглавява от внушително 
количество калий, магнезий 
и фосфор.

Ñëàäêè ïîëçè
Черешите са по-сладки 

и съвсем леко киселеят, тъй 
като съдържат два пъти по-
малко органични киселини 
от вишната. Пектинът и 
фруктоолигозахаридите в 
състава им, които предста-
вляват пребиотични захари, 
са храна за добрата чревна 
флора, особено полезни при 
дисбактериоза и лениви 
черва. Черешите са здраво-
словен и предпочитан плод 
при редица заболявания. 
Препоръчват се след бо-
ледуване от инфекциозни 
заболявания, в период на 
възстановяване, тъй като ак-
тивират обменните процеси. 
Плодът не предизвиква драз-
нене на стомашно-чревния 
тракт, дори има благотворно 
действие, поради наличие 
на пектин и се понася добре 
от страдащите от гастрит 
и язва. Диабетиците също 
могат да им се наслаждават, 
тъй като сладостта се дължи 
главно на фруктозата.

Биоактивните вещества в 
черешите, кумарините, пре-
дотвратяват образуването 
на тромби. По количество-
то им черешата отстъпва 
само на червения касис и на 

малината. Тъмночервените 
съдържат антоциани – това 
са флавоноиди, които укреп-
ват кръвоносните съдове и 
имат имуностимулиращо 
действие. В костилките на 
черешите се съдържа гли-
козидът амигдалин, заради 
което нагарчат и не са го-
дни за консумация. От тях 
извличат 30% масло, което 
се използва в парфюмерията.

Ñîðòîâå
Сред няколко хиляди сор-

та различаваме череши с 
безброй оттенъци на жълто, 
розово, червено и почти чер-
но, различна форма и голе-
мина на плодовете. Напълно 
заслужено някои носят наз-
вания като Император Франц 
Иосиф, Наполеон, Кралица 
Ан и др. Агрономите раз-
личават две основни групи 
череши - гини и бигаро. 
Гини са нежни и сладки, 
подходящи за консумация 
свежи и необработени. Би-
гаро имат месо с плътна 
консистенция, понякога хру-
щялна. Предпочитат ги за 
консервиране и замразяване 
- компоти, сладка, желе, сок, 
вино. Едни от най-търсени-
те заради добрите вкусови 
качества са черешите от 
сорт бинг - ненадминати по 
сладост и сочност. Приемат 
ги за еталон, с който срав-
няват останалите сортове. 
Единственият им недостатък 

е, че се напукват лесно при 
валежи. Наполеон също е 
благороден сорт с едри, ро-
зово-червени череши.

Българска хрущялка е 
сорт, създаден от института 
в Кюстендил. Плодовете 
са едри, тъмночервени, с 
лъскава кожица, сладко-ки-
сел вкус и почти хрущялна 
плътност. Мъничките чер-
вейчета, които можем да 
открием в черешите, не бива 
да ни притесняват. Те са 
личинки на черешова муха 
и са гаранция за биологично 
чисто отглеждане, без упо-
треба на инсектициди. Ма-
кар и невидими, препаратите 
са истинската опасност за 
здравето, която не можем да 
отстраним дори при обилно 
изплакване.

Ñâåæè è ñúõðàíåíè
Черешите не могат да се 

запазят повече от седмица-
две, оставени на хладно 
място. Те могат да бъдат 
консервирани, замразени 
или изсушени. За консер-
виране се подбират добре 
узрели плодове от сорто-
ве с по-плътно месо. От 
презрелите череши пък 
правят сироп и конфитюр. 
Благодарение на пектина 
черешата притежава за-
бележителни желиращи 
свойства, незаменими при 
варене на сладко, конфи-
тюри или желе.

Разбира се, най-полезни, 
със запазени биологично 
ценни качества, са прес-
ните череши. Те са сред 
плодовете, с които често 
преяждаме съзнателно и без 
лоши последствия. Добрата 
новина е, че имат нисък гли-
кемичен индекс и можем да 
хапваме повечко - без риск 
да трупаме мазнини, стига 
да съумеем да ги разпреде-
лим в малки порции през 
първите две трети от деня.

Ñúñòàâêà çà äèåòè
Черешите са добра опция 

за включване на разтовари-
телни дни в диетата поради 
ниската си енергийна стой-
ност и високо съдържание на 
витамини и антиоксиданти, 
както и поради високото 
съдържание на вода. Те са 
и добър диуретик и затова 
са подходящи при състо-
яния, които протичат със 
задържане на вода. Разбира 
се, всичко трябва да бъде 
умерено, не бива да се пре-
минава в крайности – повече 
от два разтоварителни дни в 
седмицата може да доведе 
до дефицитни състояния на 
различни макро- и микрое-
лементи. 

Наслаждавайте се с мяр-
ка на вкусните череши и 
вишни, характерни само 
за пролетно-летния сезон, 
за да бъдете в тонус през 
цялото лято.
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 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service
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Стралджа има своето бъдеще

„Çëàòåí âåê”„Çëàòåí âåê” çà  çà 
Ñòàíèñëàâ ÌàðàøêèÑòàíèñëàâ Ìàðàøêè

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МАРАШКИ,
Приемете моите най-сър-

дечни поздравления по повод  
удостояването Ви  с награ-
дата „Златен век” на Минис-
терство на културата!
Като  кмет на  община 

Стралджа и ценител на Ва-
шето творчество искрено 
се радвам на този успех, за 
който, според мен, конкрет-
на роля има и родния град 
- като вдъхновение и обич! 
Ние стралджанци се гордеем 
с Вас!

Сигурен съм, че Вашият път към творчеството и 
успехите ще продължи! С очакване за нови и  приятни 
изненади поднасям своите  пожелания за здраве и нови 
творчески пориви. 
ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЧЕСТИТО!

МИТКО АНДОНОВ, 
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Роденият в Страл-
джа изявен бъл-
гарски  сатирик 

Станислав Марашки  е 
удостоен с почетния знак 
на Министерство на култу-
рата „Златен век”. Призът 
е за цялостен принос към 
българската култура. В 
мотивите за присъждане на 
отличието водещата Кра-
симира Филипова изтъкна 
всестранния принос на 
Марашки към българска-
та култура като преводач, 
критик, поет, фейлетонист, 
автор на текстове за песни, 
член на Управителния съ-
вет на ССПБ. 

Отличието бе връчено  
лично от д-р Петър Стоя-

нович, министър на култу-
рата, след което, заедно с 
благодарностите ,  Мараш-
ки  добави:”Идеалът на Ве-
ликата френска буржоазна 
революция „Свобода, ра-
венство, братство” никога 
не се превърна в реалност, 
а остана само идеал. Ко-
гато, обаче, рисуващият, 
музициращият, пишещият 
и пеещият човек творят, те 
постигат и братството, и 
равенството, и свободата, 
а наградите, те са само 
сигналните лампички, кои-
то свидетелстват за този 
процес. Благодаря за тази 
награда на България, която 
създаде мен и всичко, кое-
то съм написал!”

„ÂÐÀÆÀËÅÖ” 
ÏÚÒÓÂÀ
Получилият висока оцен-

ка театрален колектив на 
читалище ”Просвета - 1892” 
Стралджа с постановката 
„Вражалец”  зарадва публи-
ката и на Лозенец. Зрителите 
от селото, в което театрална-
та самодейност има дълбоки 
корени, наблюдаваха с инте-
рес играта на артистите и ап-
лодираха  спонтанно своите 
любимци. В залата бяха  и 
хора от Стралджа, които не 
са могли да присъстват на 
представлението в града. На 
финала всички споделиха 
удоволствието от спектакъ-
ла, изразиха възхищението 
си от великолепната игра на 
артистите. Благодарности 
бяха поднесени към целия 
колектив и режисьора Кольо 
Пехливанов с пожелание за 
нови  постановки.

По покана на кметство и 
читалище  Маломир „Вра-
жалец” гостува и в родното 
село на Кольо Пехливанов, 
където домакините освен, че 
се насладиха на театралното 
майсторство на стралджан-
ци , подготвиха изненадва-
що тържество за 60-годиш-
нината на  г-н Пехливанов.

Ръководството на чи-
талище „Просвета-1892” 
Стралджа планира и други 
изнесени представления на 
театралния колектив както в 
общината, така и извън нея.

Седемгодишната пианистка Маргарита Войтех Вашек отново успя да 
покори жури и публика при поредното си излизане на сцена. Този път 
възпитаничката на музикалния педагог Соня Аршавир зае престижното 
второ място в Международния конкурс “ Vivapiano“ във възрастова група 
6-8 години.

При конкуренция на още 14 млади пианисти Маргарита се отличи с 
перфектно изпълнение на четири музикални произведения – „Весело пъту-
ване“ на Веселин Стоянов, „Приспивна песен“ на Георги Тутев, „Арабеска“ 
на Бургмюлер и „Заешко хоро“ на Васил Казанджиев. От международното 
жури, оценявало участниците в конкурса, тя получи висока оценка, която 
й донесе  второ място в класирането. 

Международният конкурс „Vivapiano“ е за пианисти непрофесионалисти. 
Организатор на музикалната проява е фондация „Арденца“. Конкурсът се 
реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“ и 
със съдействието на Софийска филхармония.

 Красимира Харутюнян, Ямбол прес

Áðàâî, áðàâèñèìî!Áðàâî, áðàâèñèìî!


