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Çà ïúðâè ïúò ñïîêîéíà åñåí â Ñòðàëäæà

Ãðîçäîáåð ñ äîáðà Ãðîçäîáåð ñ äîáðà 
îõðàíà è áåç êðàæáèîõðàíà è áåç êðàæáè

За свикналите с кражбите 
на грозде стралджанци  е 
трудно да повярват: тази 

година гроздоберът започна и 
приключи без кражби! Неве-

роятно, но факт! Общинската 
охрана се справи успешно със 
задачите си и не допусна в лозя-
та да безчинстват роми с каруци. 
В дните за гроздобер няма нито 

един сигнал за нарушение на 
реда. Непрекъснатите провер-
ки наложиха дисциплина и в 
останалите дни, когато  охрани-
телите връщаха всеки решил да 

се „разхожда“ в „Пясъка“. Така 
инвестициите на местната упра-
ва в закупуване на нов автомобил 
за охранителите, разходите по 
работни заплати, мобилност, 
гориво се отчитат като възмож-
но най-далновидното решение. 
Според кмета Атанас Киров, 
натрупаният опит ще бъде до-
бра гаранция за поддържане на 
респект и спазване на устано-
вения ред в града и общината. 
Постигнатите добри резултати  
амбицират общинската управа за 
осигуряване на повече средства  
за този вид дейност. Предстои 
закупуването на още един ав-
томобил и увеличаване броя на 
охранителите. 
Факт е, че стопаните прибраха 

гроздето спокойно, организи-
рано. Осъществени бяха добри 
сделки по цени, които ако не 

носят печалба, поне осигуряват 
покриване на многото разходи 
по отглеждане на мискета и 
мерлото. Килограм от бялото  
тръгна по 0,60 лв., за да стигне 
и до 0,80 лв. И купувачите оста-
наха доволни. Добре узрялото 
и запазено грозде отчете  добра 
захарност, което дава надежди  
за добро вино и ракия. 
Без особени проблеми при-

браха гроздето в Зимница, Ло-
зенец и Воденичане, където 
кметовете, съвместно с местни 
земеделски производителите, 
също наложиха свой режим на 
охрана. В най-голямото село на 
общината, Зимница,  тази година  
добри отзиви за опазването на 
реколтата има от земеделските 
производители, които години 
наред бяха подложени на загуби 
от повсеместни кражби.  

Àòîëîâî 90 ãîäèíè ïî-êúñíî

Ïî÷èò êúì ñúçäàòåëèòå, 
ïîñëàíèÿ êúì íàñëåäíèöèòå
През последното десети-

летие  стралджанското село 
Атолово става център на тро-
гателни родово - землячески 
срещи. Организирани винаги 
от кметското ръководство  те се 
превръщат в повод за преглед 
на миналото, връщане към 
годините на голямото пресе-
ление, спомен за тежката съдба 
на дедите и признателност 
към създателите на Атолово. 
Ако тази година беше по-раз-
лично то е заради отбелязване 
90-годишнината от вписване-
то на селото в регистрите на 
България. Подготвени за това 
пристигнаха наследниците 
на първите заселници. По-
възрастните тихо разказваха 
спомените си на младите, 
държаха ръцете на внуци и 
правнуци, развеждайки ги из 
селото, да видят старите къщи, 
учеха ги да запалят свещичка 

пред олтара в църквата. Цяло-
то множество смирено и тихо 
остана в минутка мълчание 
и почит към благодетеля  на 
Атолово митичния и щедър 

английски  благородник лорд 
Атол. Името, което е познато и 
на младите , и на старите. 

Продължава на стр. 6
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×èòàëèùå“Ïðîñâåòà 1892“ â Ñòðàëäæà

Ïðîìÿíà ÷óêà è çà 
ïîñëåäíèÿ áàñòèîí
Най -голямото ,  най -

дейното, най-активното, 
най-успешното – с таки-
ва определения е познато 
стралджанското читалище 
„Просвета 1892“. Но  към 
тях  се прибавя още едно 
– най-спорното. Защото  
се оказва, че досегашното 
читалищно ръководство  не 
е очаровано от желанието 
на над 200 нови членове да 
свикат извънредно събра-
ние. И е готово на всичко, 
за да удължи във времето 

тази сага. Естествено, това 
се приема като пренебреже-
ние и предизвиква спорове. 
За какво става дума? На 9 
септември т.г. новите чле-
нове обявиха законно свое-
то желание за провеждане 
на извънредно събрание с 
дневен ред:

1.Разглеждане дейността 
на НЧ“Просвета 1892“ за 
периода от 01.01.2016г. до 
01.08.2016г. 

2.Освобождаване настоя-
телството на НЧ“Просвета 

1892“- председател и чле-
нове на проверителната 
комисия

3.Избор на ново насто-
ятелство на НЧ“Просвета 
1892“     

4.Избиране на нов пред-
седател 

5. Избор на нова прове-
рителна комисия- предсе-
дател и членове 

6.Разни. 
Уведомление за това по-

лучиха всичките 424 чле-
нове. Но следвайки ЗНЧ 

действащото читалищно 
настоятелство, в предиобеда 
на деня   за провеждане на 
събранието,   реши да се въз-
ползва от чл.15, ал.1, който 
дава предимство на ЧН за 
избор на датата за събрание, 
изпрати официално писмо 
с решението си желаното 
извънредно събрание да се 
проведе на …30.11.2016г.! С 
което обезсмисли обявеното 
събрание за 9.09.2016г. И не 
даде никаква  възможност 
да бъдат уведомени  всички-
те тези 424   и да не  изпадат 
в ситуация на  излишно 
разкарвани. Като че ли вре-
мето на тези хора изобщо 
не е от значение! Важно е 
решението на читалищните 

настоятели Митко Андонов, 
Атанаска Кабакова, Мария 
Толева, Стефан Гашев, Ва-
лентина Маринова, Андон 
Христов! Без значение, че 
тъкмо тези хора са избрани 
от читалищни членове с 
очакване да работят и да се 
съобразяват с исканията им. 

Като водещ събранието 
Живко Ангелов, предсе-
дател на ОбС, даде кратко 
обяснение на ситуацията, 
запозна присъстващите с 
писмото на настоятелство-

то и новото предложение 
за дата. И залата не скри 
негодуванието си. „За жа-
лост това е гавра, законна 
гавра!“, подчерта в изказ-
ването си Гроздан Иванов, 
общински съветник, който 
заяви желанието за про-
мяна в ръководството на  
духовния храм. С внимание 
присъстващите изслушаха 
финансовия отчет на чита-
лището за миналата година 
в който от общо приходи 
98 хил.лв., 36 хил. лв. са за 
работни заплати, 15 хил. лв. 
за командировки, 1500 лв. за 
работно облекло и само… 
300 лв. за нови книги на биб-
лиотеката. Ами, последваха 
ръкопляскания! За наглост-

та. В този момент думата 
взе и кмета на общината 
Атанас Киров:„Афектиран 
съм заради извъртяния но-
мер! Не съм търсил никаква 
символика в датата 9 сеп-
тември. Ако това е причина 
за отмяната на събрание-
то, поднасям извинението 
си,“ каза той. Продължи с 
откровението, че иска да 
въведе нов ред за честно 
и прозрачно управление 
в общината.  „Г-н Митко 
Андонов е гневен защото 

му отнех начина на живот. 
Но искам да ви уверя, че той 
никога повече няма да се 
върне на власт в Стралджа!“ 
Думите бяха последвани от 
ръкопляскания. Г-н Киров  
използва възможността  да 
запознае обществеността  
за предстоящи ремонти на 
уличната и пътна мрежа, на 
ВиК  съоръжения, обновле-
ние в Зимница и други кмет-
ства. Той увери присъства-
щите, че през м.октомври 
предстои пресконференция 
на която ще бъдат огласе-
ни всички подробности от 
наследеното управление, 
от там нататък думата ще  
имат компетентните органи, 
които ще поемат щафетата. 
Според г-н Киров в читали-
щето трябва да има промяна 
на ръководството. „Досе-
гашното настоятелство се 
опитва да поддържа някаква 
нечистоплътна игра, коя-
то рано или по-късно ще 
бъде преустановена.  „Да 
се прекрати политическото 
влияние в читалището, тук 
да заработят хора, които 
имат отношение към духо-
вността, към културата!“ 
категоричен беше и г-н 
Ангелов. 
Истината е, че колкото и 

както да се противопоставя  
читалищното настоятел-
ство, ще настъпи времето 
когато окупиралото го  пре-
дишното управление ще 
трябва да сдаде властта. 
Промяната чука на вратата   
на последния бастион и 
връщане назад няма. В този 
смисъл беше и цитираната 
от г-н Ангелов китайска 
поговорка“ За този, който 
умее да чака, всичко идва 
навреме!“

Ïðîìÿíà íà íàðåäáè

Четири Наредби на Община Стралджа ще претърпят 
изменение, допълнения и промяна. Новите проекти ще 
бъдат предложени на вниманието на съветниците на 
предстоящото заседание на ОбС, което ще се проведе 
на 30 септември от 10,00 ч. Става дума за Наредбите №5 
за определяне и администрирането на местните такси 
и цени на услуги, №6 за реда и условията за издаване 
на разрешение за поставяне на временни преместваеми 
съоръжения, елементи на градското обзавеждане и ре-
кламни, информационни и монументално-декоративни 
елементи на територията на общината, № 12 за опреде-
ляне размера на местните данъци и №17 за регистрация, 
отчет, правила на движение и изисквания, на които да 
отговарят пътните превозни средства с животинска тяга. 
В дневния ред, който обяви председателя на ОбС инж.
Живко Ангелов, като първа точка е обсъждане проекто-
бюджета за 2017г. и бюджетна прогноза за 2018 и 2019г. 
Кметът Атанас Киров е вносител  на докладна записка 
относно актуализация на бюджета за 2016г. Очаква се 
решение на съветниците относно  функциониране на 
паралелките от ІХ-ХІІ клас в СУ “П.Яворов“ под ми-
нималния брой на учениците за учебната 2016-2017г.

Сформиран само преди 
три месеца  новият пенси-
онерски клуб в Стралджа 
„Настроение -2016“ вече 
подготвя първите си изяви. 
Според учредителите това 
е клуб за обединение, за 

доверие, за веселие. Клуб 
, в който  бавно да стареят 
и весело да живеят хора от 
третата възраст. Единодуш-
но избраният председател 
Пенка Митева Илиева е 
човек с богат жизнен опит,  

чувство за хумор, инте-
ресни идеи и специално 
отношение към фолклора. 
Тя потвърди, че дебютната 
изява  на новосформирания 
клуб ще бъде с посвещение 
на Деня  на пенсионерите. 

Своя изненада подготвя 
клуба и за Празника на 
Стралджа. 

След „Дълголетие“ и 
„Златна есен“   „Настроение 
-2016“ е третият пенсионер-
ски клуб в Стралджа. 

Íîâ ïåíñèîíåðñêè êëóá â Ñòðàëäæà

„Íàñòðîåíèå - 2016“ ïîäãîòâÿ ïúðâè èçÿâè

Çà "Äíåøíîòî óòðå"
В  Община  Стралджа 

стартира изпълнение на 
един нов и интересен про-
ект на фондация „Екип“ на 
обща стойност 334 420 лв.

Като партньор в изпъл-
нение на проект „Днешното 
утре“- подкрепа за преду-
чилищно образование и 
интеграция на деца в нерав-
ностойно положение“ об-
щина Стралджа бе домакин 
на първата работна среща 
по изпълнение на проекта в 
която взеха участие Биляна 
Житарова, ръководител на 
екипа и изпълнителен ди-
ректор на фондация „Екип“ 
и директорите на учебни 

заведения 
от общи-
ната. 

П р о -
е к т ъ т 
обхваща 
децата от 
Стралджа 
и селата 
Лозенец, 
Недялско, Първенец, Бого-
рово, Иречеково, Водени-
чане, Палаузово, Маленово, 
Атолово, Войника, Каме-
нец, Александрово, Люлин, 
Саранско, Зимница, Чарда. 
Активна работа се планира с 
детските градини “Здравец“ 
и „М. Рубенова“ с групи-

те по селата 
и  ОУ “Св .
Св.Кирил и 
Ме т од и й “ 
Стралджа . 
Целта  е  да 
се  осигури 
актуална ин-
ф о рм а ц и я 
за децата на 
възраст от 3 

до 6 г., които не посещават 
детска градина, в т.ч. под-
готвителни групи / в ДГ или 
училище/. Предстои под-
готовка на карти за оценка 
на ситуацията, обособени 
в модули с определяне на 
критичните точки и пре-
дприемане мерки за прео-
доляването им. Предвидена 
е и теренна работа за иден-
тифициране на децата необ-
хванати в образователната 
система. Заниманията ще 
включват както децата, така 
и техните родители. Част 

от планираните дейности 
са състезание по родна реч, 
„Приказки на възглавни-
ци“, „Играя с мама, играя 
с татко“, „Млад пътешест-
веник“ и др. В помощ на 
педагогическите екипи ще 
бъде и социален педагог, 
ситуиран в ДГ “М. Рубено-
ва“. Подготвя се и създаване 
на клубове по интереси за 
съхраняване и развиване на 
културната идентичност и 
за насърчаване общуването 
и съвместните изяви на деца 
от различните възрасти. За 
целта ще работят клубовете 
„Изкуството и аз“, „“Танцу-
вай с мен“, „Пинокио“ и др. 
Всяка от детските градини и 
училището ще станат дома-
кини на празнични събития 
като фестивали „Житената 
питка“, „ Магазинче на 
надеждата“, „ Празници и 
ритуали в моя дом“, „Под 
дъгата“.



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ÎÁßÂÀ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

И ОБЩЕСТВЕНОСТ
  На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда- 
ОВОС/обн.ДВ бр.25/2003г./

От Иван Кирилов Лазаров, Ямбол, ул.“Константин 
Иречек“ № 19, ет.4,ап.12

ÑÚÎÁÙÀÂÀ
На засегнатото население на община Стралджа, 

гр.Стралджа, че има инвестиционно предложение 
за: изграждане на хидромелиоративно съоръжение – 
система за капково напояване на площ от 4,0494 ха 
намиращи се в землището на гр.Стралджа, местност 
„Орман арас“ по Национална програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор за преструктуриране и 
конверсия на винени лозя 2014-2018г.

Лице за контакти: Иван Кирилов Лазаров

От известно време жи-
телите на Стралджа се оп-
лакват от прекъсвания на 
ел.тока, за които няма ни-
каква информация от НЕК 
или ЕВН. Ако в началото 
всичко се приписваше на 
безобидни предполагаеми 
профилактични изключва-
ния в последствие дойдоха 
оплаквания за изгорели 
ел.уреди. И продължаващи-
те спирания на тока започ-
наха истински да нервират 

абонатите. Стигна се до 
коментари, че причина за 
спиранията на тока са из-
копните работи по реали-
зиран в момента проект на 
територията на Стралджа. 
Което, разбира се, не отго-
варя на истината.

Във вчерашния ден в 
протестите по прекъсвани-
ята се включиха и жителите 
на съседните села. Аварира-
нето на помпената станция 
в града мнозина приеха като 

последица от прекъсванията 
на тока. Наложеният ремонт 
бе съпътстван с изпразване 
на целия водоем и  спиране 
на водата както в общин-
ския център така и в една 
голяма част от селата. Днес 
лично кметът на общината 
Атанас Киров потърси за 
информация  представите-
лите на ЕВН от където най-
сетне съобщиха, че    това са 
непланирани изключвания 
на тока и целят откриване 

на възникнала авария по 
трасето. Прекъсванията ще 
продължат по извод Воде-
ничане, Недялско, Първе-
нец, където в момента се 
отстранява авария.

Нищо не пречеше по-
лезната информация да 
стигне навреме директно от 
електроразпределителното 
дружество до абонатите, 
които щяха да приемат по-
спокойно и с разбиране 
проблемите по ел. мрежата.   

Ïðåêúñâàíå íà åë.åíåðãèÿòà  
òîðìîçè ñòðàëäæàíöè

LED îñâåòëåíèå â Ñòðàëäæà
Подмяна на 70 –ватови улични лампи с енергоспестяващи 

30-ватови се осъществява в централна градска част Стралджа. 
Идеята е с новото модерно LED осветление , което консу-
мира два пъти по-малко енергия , постепенно да се подмени 
цялата мрежа. На този етап подмяната ще е за около 30 тела. 
Според калкулацията рокадата ще осигури икономии на 
общината, а и поддържането на новите лампи е много по-
лесно и безпроблемно. Старите лампи ще бъдат използвани 
за подмяна на още по-старо улично осветление както в някой 
улици Стралджа така и по селата. Става дума за живачните 
125-ватови лампи, които излизат от пълна употреба.  

Äèíè è ïúïåøè 
çàëèâàò ïàçàðà

Çèìíè÷àíè ñå õâàëÿò ñ æúëòî è ÷åðíî ÷åðè
   Като динена се определя стопанската 2016 година 

в стралджанско. Само минаването по главния път през  
Зимница е достатъчно, за да се пресити окото с изобилие 
на дини и пъпеши. Според справката на общинска служба 
„Земеделие“ от засетите 620 дка в района са произведени  
1645 т дини. Пъпешите са достигнали 208 т. 

Отново зимничани са тези, които поддържат интереса 
към доматите. Земеделците тук имат традиции по отноше-
ние на различни сортове, включително и чери в червено, в 
жълто и дори в черно. Според отчетите от засети  170 дка 
с домати  производството е 425 т.

Плодородния стралджански край набира слава и с 
производството на праскови, сливи, вишни. Септември 
ще се отчетат ябълките ,за да дойде ред на орехи, бадеми, 
лешници. 

Близо 100 000 дка в об-
щина Стралджа са засети 
със слънчоглед, уважава-
на култура от местните 
стопани, които  знаят, че  
при добра година с високи 
добиви  могат  да компен-
сират евентуалните загуби 
от останалите земеделски 
култури. Доказаната доход-
ност на слънчогледа наложи 
тенденцията за увеличение 
на площите, а постиганите 
максимални средни добиви 
винаги обнадеждават фер-
мерите. Тази година, която 
не е от най-добрите по отно-
шение на метеорологичните 
условия, донесе разочаро-
вания с пропадналите 2500 
дка. От общо засети със 
слънчоглед 91 200 дка  вече 
са прибрани 5844 т., поло-
вината от     площите са ре-
колтирани. Средният добив 
е далеч под очакванията. 
Остава надеждата цените 
да бъдат достатъчно високи, 

Ñëåä ïøåíèöàòà ñëúí÷îãëåäúò íàé-ïðåäïî÷èòàí

за да реализират печалба и 
производителите.

За сметка на това пше-
ницата, която държи пър-
венство  в зърнопроизвод-
ството, се отчете с висок  
среден добив от   475 кг/
дка, но изкупните цени 
не задоволяват стопаните. 
Почти същото е положе-
нието при ечемика  при 
който е достигнат добив от 
440 кг/дка. Необходимостта 
от добра предварителна 
сметка за новата стопанска 
година  накара земеделците 
да поизчакат с раздаването 

на рентата. За първи път 
вместо в средата на август 
собствениците бяха покане-
ни да я получат в началото 
на септември. В Стралджа 
всички кооперации израв-
ниха количеството на рента-
та до 150 кг зърно  на декар  
с левова равностойност 45 
лв./дка., което е най-високо 

за последните години. 
   Интерес в района пред-

ставлява производството 
на лавандула, която посте-
пенно  измества  тютюна. 
Засетите площи достигнаха  
1590 дка. , отчетеното  про-
изводството се изчислява 
на 310 т.  при среден добив 
199кг от декар.

Âòîðè òðàíø
Раздаването на храните за втори транш по Програма 

„Разпределение на храни от интервенционни запаси на ЕС 
на социално слаби лица” 2016 в община Стралджа осигури  
хранителни продукти на 600 правоимащи. Помощите, раз-
пределяни с активното съдействие на БЧК, са  по програма 
„Разпределение на храни от интервенционни запаси на 
ЕС” за II транш, като   целевите групи  са бенефициенти, 
получавали помощи за отопление за предходния отоплите-
лен сезон.  Всеки индивидуален бенефициент, включен в 
списъците за подпомагане,  получи  от различните видове  
хранителни продукти за втори транш с общо тегло над 14  
кг. Пакетът хранителни помощи съдържа: грах, гювеч, 
ориз, булгур, зрял фасул, мед, месна консерва 3 кутии, 
рибна консерва 3 кутии, лютеница 1кг, доматено пюре, 
нектар, локум 2 кутии, бисквити 2 кутии, вафли 1кг.

Ïîäîáðåíèÿ â 
÷èòàëèùå Äæèíîò

  Със свое решение  Управителния съвет при читалище 
„Изгрев 1958г.“ с.Джинот  насочи икономисани бюджетни 
средства за наложителна подмяна на водосточната систе-
ма на сградата. Разрушените  от години улуци създаваха 
предпоставка за компрометиране  на външната мазилка. 
Благодарности заслужава  Румен Димов, председател на 
проверителната комисия, който по свое желание направи 
предварителния оглед на покрива и  състоянието на улуци-
те. Наетата фирма направи  подмяна и на първите редове 
керемиди от покривната конструкция с подлагане лама-
рина за по-добра изолация. Изразходените средства са на 
обща стойност 2300 лв. Новото ръководство с председател 
Юлия Маджарова и членове Митко Митков и Вълко Ми-
хов финансира  и поставянето на табела на лицевата част 
на сградата с наименованието на читалището. Предстои 
поставянето на знамената на РБългария, на общината и 
на Европейския съюз. Това обновление на читалището е 
част от подготовката за предстоящото шесто издание на 
Празник на традициите през ноември.

Ñòèõîâå, åñåòà è ðàçêàçè 
ïúòóâàò êúì Ñòðàëäæà
В община Стралджа вече постъпват първите творби 

за участие в Националния литературен конкурс на името 
на Станка Пенчева „Дървото на живота“. Само дни след 
обявяването му  по пощата и по електронен път пристигат 
писма, които са от различни краища на страната. Води се 
кореспонденция и за изясняване на различни подробности 
от Статута.

Третият Национален литературен конкурс, който ор-
ганизира община Стралджа,  е част от Програмата на 
тържествата, посветени на Празника на Стралджа , 8 но-
ември и има за цел да стимулира творческия потенциал на 
български поети и писатели, чието творчество носи духа 
на нашето време, търсещо и отговарящо на многобройните 
въпроси, които съвремието поставя.  

Конкурсът се финансира от бюджета на общината и да-
рители. Материалите се приемат в общината до 20 октом-
ври. Обявяването на резултатите и връчването на наградите 
ще стане в Деня на народните будители, 1 ноември.  
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Â ÎÓ “Ñâ. Ñâ. Êèðèë è Ìåòîäèé“ Çèìíèöà

Çäðàâåé, ó÷èëèùå ëþáèìî!
В първия учебен ден 

обновеното основно учи-
лище в Зимница посрещна 
24 първокласници. Раз-
вълнувани  най-малки-
те ученици пристъпваха 
смутено край родителите 
си, но когато видяха ус-
михнатите учители, ко-
гато поеха топлата ръка 
на кл.ръководител Янка 
Карамфилова, усмивките 
грейнаха на лицата им. 
Тържеството за първия 
учебен ден успя да грабне 
вниманието на ученици, 
учители , родители и гос-
ти. В своето топло привет-
ствие директорът Галина 

Александрова отбеляза,  че  
новата  учебна  2016 /2017  
година  поставя  началото   
на дългоочакваната  ре-
форма  в  образованието с  
влизането  в  сила  на  За-
кона  за  предучилищното 
и  училищно  образова-
ние,  пожела на учениците  
смелост и упоритост в 
овладяване на знанията, на 
учителите,чиито редици 
са попълнени с 4-ма нови 
педагози – да запазят все-
отдайността и търпението 
си, на родителите – да 
бъдат винаги до децата, да 
търсят постоянна връзка с 
учителите за решаване на 

всеки възникнал проблем. 
„Ние знаем, че децата 

на Зимница ще проявят 
достатъчно упоритост в 
овладяване на знанията, 
вярваме, че и родителите 
ще бъдат първи помощ-
ници в този процес. Ще 
помагаме за поддържането 
на учебната база, за осигу-
ряване на добри условия 
за учение, спорт и труд.“, 
добави в своето обръще-
ние Милен Стамов, кмет 
на селото.

От името на кмета на 
общината Атанас Киров, 
приветствие поднесе Иван 
Иванов, зам.кмет. Той бла-

годари за добрата органи-
зация на празничния ден, за 
загрижеността на училищно 
и кметско ръководство об-
разованието да бъде стимул 
за всяко дете, за разбиране-
то от страна на родителите, 
които имат важна роля за 
възпитанието на децата и 
отношение към учебния 
процес и  връчи  книжки  с  
български  народни  при-
казки на  първокласниците.

Веселата глъчка се пре-
несе в празнично  украсе-
ните  класни стаи , където 
в първия учебен час вълне-
нието отстъпи на радостта 
и настроението.   

Образованието получено в СУ “П.Яворов“ Стралджа  е качествено и 
осигурява конкурентноспособност на учениците на всички нива. Това 
твърдение е подплътено с конкретни факти, с постигнати резултати, 
успехи, награди. И със заслужено самочувствие на възпитаниците на 
училището - мнозина вече  изградени личности в различни области, 
други - приети във ВУЗ продължават образованието си, трети- усвоя-
ват знания в училището и чертаят мечтите си. Които непременно ще 
постигнат. Защото СУ“П.Яворов“ Стралджа сбъдва мечти. 

Знанието, което получават  учениците  в най-голямото общинско 
училище е част от тяхното бъдеще. Затова колкото е по-сериозно 
старанието, толкова по-добро е и бъдещето. Качествата, които разви-
ват  са изключително важни . Децата знаят това, родителите  помнят 
това , учителите  работят за това. И така стъпка по стъпка се налага 
мотивацията  за посещение в клас, любознателността, старанието, 
стремежите. Които, както се оказва, са много по-ценни от покупките 
в един магазин, много по-важни от участието в един купон.  Просто 
човек навреме се научава да подрежда приоритети. Което също е част 
от образованието. 

 В СУ“П.Яворов“ учениците имат свои любими предмети. И свои 
любими учители.  Заедно с тях градят мечтите си. И когато след  края 
на всяка учебна година , когато са ясни резултатите от кандидатства-
нето във ВУЗ, в СУ“П.Яворов“ настава поредния  празник. Празник на 
новоприетите висшисти, празник на доказалите своята квалификация 
и професионалност учители, празник на усвоилите достатъчно знания 
ученици, които ги класират нагоре по стълбата на знанието. 

Завършилите 12 клас тази година се отчетоха  подобаващо. В 
икономически университети ще учат Станислав Нанчев/финансов 
одит/, Атанас Недков/информатика/. В СУ“Кл.Охридски“ Симона 
Георгиева ще изучава „софтуерно инженерство“. Йордан Иванов вече 
е горд възпитаник на Национален военен университет „В.Левски“ 
В.Търново,  Валери Велев продължава в ТУ София със специалност 
„информационни технологии“. В медицинските университети на 
София и Варна са приети Добромир Деянов/фармация/ и Ангелина 
Миткова/акушерство/.  За начален учител ще учи в ПУ“П.Хилендар-
ски“ Жанет Добрева, Валентин Красимиров е приет със специалност 
„начален учител“ в Университет „Д-р Асен Златаров“ Бургас. Следват 
адмирации за всеки от тях и пожелания да завършат успешно и да се 
завърнат в родния край, за да работят.

Постигнатите резултати  доказват ясно и категорично едно – учи-
лището в Стралджа върви по трудния, но правилен път  за развитие 
и модернизация на учебния процес. Не жали средства и време за 
повишаване квалификацията на педагозите, поддържа добро ниво на 
материалната база, естетизирайки всеки от кабинетите в крак с новото 
време. Учениците имат достъп до съвременно оборудвани компютърни 
зали и кабинети, спортуват в модерен физкултурен салон, с два плувни 
басейна и открита спортна площадка. Всяка година показват  успехи в 
ДЗИ и външно оценяване, връщат се с награди от олимпиади, конкурси 
и състезания. „Успехът е мисия и държим да го доказваме с конкретни 
дела“, категорична е Валентина Маринова, директор на училището.

Тя прибавя и посланията към всеки от възпитаниците на СУ 
“П.Яворов“ Стралджа:

• Учете се неуморно, пишете грамотно
• Мислете модерно, общувайте свободно
• Бъдете силни и смели
• Бъдете личности
• Търсете достойна реализация
• Състезавайте се смело
• Доказвайте всеки ден, че знаете, че можете
• Спортувайте активно
• Бъдете винаги сред най-добрите
За да сте доволни от себе си , за да бъдете гордост за родителите 

и учителите си! 

ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“ 
ñáúäâà ìå÷òèòå

Â ÖÄÃ“Ì.Ðóáåíîâà“ Ñòðàëäæà

Äåöà èãðàÿò íà ïîæàðíèêàðè
П о р е д н о т о 

учебно  занятие 
на огнеборците 
от Стралджа  в 
ЦДГ“М.Рубено-
ва“ предизвика 
жив интерес сред 
ма л ч у г а н и т е . 
Силните и сме-
ли мъже , които 
показаха на прак-
тика как се борят 
срещу пожари-
те ,  облечени  в 
своите защитни 
униформи, бър-
зи, действени, си-
гурни в себе си, 
накараха децата 
да си мечтаят да 
станат като тях. 
При вида на спе-
циализирания ав-
томобил, който 
пристигна с тревожен вой, малките останаха сериозни, но след обясненията на учителите, на 
батковците от кръжока „Млад огнеборец“, които бяха сред тях, вече станаха далеч по-спо-
койни. Най-интересното настъпи когато малчуганите получиха възможност сами да насочват 
водната струя. Момченца и момиченца се наредиха на опашката, за да проверят смелостта си, 
да се опитат да бъдат като пожарникарите. Някой усмихнати и уверени, други по-смутени, но 
все пак решителни. Да, възможно е да бъдат утрешните огнеборци на общината. Защото при 
такива срещи се раждат мечтите, а по-нататък ще дойде и изпълнението им.

Çà ïîâèøàâàíå íà ïîæàðíàòà êóëòóðà
РС “ПБЗН“ Стралджа отбелязва своя професионален празник със специални прояви в Сед-

мицата на пожарната безопасност. Всеки от гражданите в периода от 12 до 18 септември може 
да се възползва от инициативата „Отворени врати“, да се срещне с пожарникарите, да зададе 

въпроси. Екипът на 
Стоян Тенев, нач. на 
Районната служба, 
работи последовател-
но и постоянно за по-
вишаване пожарната 
култура на население-
то. В тази връзка беше 
и проведеното заня-
тие в детската гра-
дина „М.Рубенова“ с 
цел събуждане инте-
реса на малките към 
професията и овла-
дяване на поведение 
при възникване на 
пожар .  Седмицата 
за пожарна безопас-
ност ще приключи 
с организацията на 
една приятна и по-
лезна среща между 
екипа пожарникари  в 
Стралджа и ветерани.
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Ïúò íà ìëàäèòå

В ЦДГ “Мати Рубенова“ , групи Стралджа,  една 
усмихната млада жена държи ръцете на малчуганите 
с любов. Димитринка Митева, стралджанска снаха, се 
хвали, че е постигнала изпълнение на мечтата си да се 
реализира в такъв колектив. Тя пристига от Сливен , 
завършила е висше образование, степен магистратура  
с техническа и педагогическа правоспособност, в мо-
мента кандидатства и за  специалност „Детска и начална 
педагогика“. Амбициозен и уверен във възможностите 
си млад човек, който Стралджа печели като кадър. 

В ЦДГ, група Войника, също имат младо попълнение. 
То е в лицето на  Мирослава Митева , също с висше 
педагогическо образование, степен магистър „преду-
чилищна педагогика“. Завършила СУ“Кл.Охридски“ с 
отличие,  владее английски език. Тя заема мястото на 
пенсиониралата се Мария Желева.  

В ЦДГ “Здравец“, групи Стралджа,  на мястото на 
пенсионерката Елка Узунова, която заместваше  Женя 
Петрова/майчинство/, е назначена Весела Драмджиева, 
стралджанска снаха, с местен родови корен. Притежава  
висше педагогическо образование, с две магистратури 
по история и музейно дело и национална сигурност, с 
педагогическа квалификация , а сега записва и магис-
тратура „ предучилищна и начална педагогика“. 

В групи Лозенец, на заеманото от Дина Йорова/
пенсионер/ място вече е назначена Станка Маринова, 
местен човек с висше образование , педагогическа 
квалификация  записала да учи и „предучилищна и 
начална педагогика“.  

С назначението /на този етап като  нередовни учи-
тели/  в СУ“П.Яворов“ дават път на студенти, които 
потенциално са бъдещите редовни начални учители в 
училището. Гергана Димитрова  и Веселина Иванова, 
които се обучават по специалност „начална педагогика“,  
знаят, че имат възможност да се доказват и да усвояват 
опит, да трупат авторитет. Работят с желание, имат 
своите идеи и се надяват СУ“П.Яворов“ да се превърне 
в тяхното постоянно работно място. От  новоназначе-
ните редовни начални учители в училището е Емилия 
Комитова.  

Привличането на млади хора в Стралджа и общината 
ще продължава. Общинското ръководство ще адмирира 
желанието на всеки квалифициран млад човек  да се 
завърне в родния край, ще подпомага  осигуряването на 
работа и разгръщане на потенциалните възможности.

„Ние сме в дълг към младите хора. С моя екип ще 
работим така, че все повече млади хора да получават 
шанс за реализация и доказване на възможности“, под-
черта в своя първи отчет кметът на община Стралджа 
Атанас Киров само преди няколко месеца. Днес вече 
може да се говори за реално изпълнение на това обе-
щание. В учебните заведения на общината приоритетно 
се назначават млади, квалифицирани кадри, които са 
мотивирани да работят в родния край. Естествения ход 
на живота налага навършилите пенсионна възраст да 
се оттеглят в заслужена почивка. И техните места да 
се заемат от младите. 

Припомняме, че още в началото на своето управление 
общинското ръководство освободи 8 служители в об-
щината  на пенсионна възраст и на тях бяха привлечени 
млади хора.

Ïðèêàçíè ãåðîè íà ãîñòè 
â ÄÃ“Ìàòè Ðóáåíîâà“
Неизчерпаеми на идеи 

са педагозите от ДГ“Мати 
Рубенова“ Стралджа. В 
първия учебен ден на но-
вата година те изненадаха 
своите възпитаници със 
свой  театър подготвен и 
реализиран с много из-
ненади. И макар , че в 
групите имаше новоза-
писани малчугани, които 
все още  със сълзи търсеха 
присъствието на мама, 
забавлението  ги накара 
да забравят страховете си 
и да се  забавляват от сър-
це. Всички деца получиха  
от специалната погача 
подготвена за празника, 
не мина и без очаквани-
те  бонбони. Директорът 
Денка Йорданова плисна менчето с вода за спорна учебна 
година и пожела на децата много радост в детската градина, 
на родителите – спокойствие, на учителите – всеотдайност 
и вдъхновение за нови идеи. Тя напомни, че с помощта 
на общинското ръководство  в градината са обновени 
детските кътове. До съвършенство е оборудван медицин-
ския кабинет. Впечатлен от постиженията поздравления за 
празника поднесе кметът на общината Атанас Киров, който 
благодари на колектива за усърдната работа . В ДГ“Мати 
Рубенова“ броят на децата тази година ще надхвърли 100. 

В групи Зимница, където в първия учебен ден пристиг-
наха 56 деца, родителите също бяха изненадани  с обно-
вление на сградата, вътрешни ремонти,  подновяване на 
подовата настилка, освежаване на игровите съоръжения. 

В група Войника посрещнаха 19 деца като и за тях 
организираното тържество беше с пожеланието да се 
чувстват обичани и спокойни сред грижите на учители и 
възпитатели. 

Â ÄÃ“Çäðàâåö“ Ñòðàëäæà

Âúçïèòàâàìå ñ îáè÷, 
ðàáîòèì ñ íàäåæäà
Като детски рай приемат своята ЦДГ“Здравец“ децата 

и родителите от Стралджа. Не само защото градината пре-
доставя прекрасни условия за отглеждане и възпитание на 
малките, но и защото педагози и медицински работници с 
обич и вдъхновение създават среда за своите възпитаници в 
която да растат и се развиват спокойни и щастливи. За тези 
грижи колективът, ръководен от директора Живка Илиева, 
получиха поздравленията на кмета Атанас Киров в първия 
учебен ден. За тези грижи учителите получиха безброй 
цветя от майките. И пожеланията за една прекрасна нова 
учебна година в която децата да научат всичко полезно за 
възрастта им, да усвоят умения, които ще им трябват  по-
късно в следващия етап на обучение, да бъдат добри и да 
обичат родния край.

В четирите групи на ЦДГ“Здравец“ Стралджа  се обуча-
ват  108 деца. В първия учебен ден малките бяха посрещна-
ти със сладка питка. Имаше стихотворения , песни и танци. 
Елиза, Виктор, Пресияна и всички останали показаха за 
пореден път, колко много обичат своята детска градина. 
Всички се забавляваха много и с гостуващия куклен театър.

Първият учебен ден стартира с мило тържество и в 
групата Лозенец, където всеки ден посрещат 39 деца. В 
най-малката група Първенец 13 малчугани участваха в 
тържеството за  начало на учебната година

Бели гълъби , балони с 
цветовете на българското 
знаме полетяха в небето над 
СУ “П.Яворов“ Стралджа 
в първия учебен ден. Най-
често повтарящото се поже-
лание към първокласниците 
и всички ученици беше за 
успешен полет на крилете 
на знанието.

Кметът на общината Ата-
нас Киров, който  беше гост 
на най-голямото общинско 
училище заедно с Недял-
ка Димитрова, нач. отдел 
„Хуманитарни дейности“ и 
Боряна Атанасова, предсе-
дател на Училищното на-
стоятелство,  увери децата, 
родителите и учителите, че 
общината ще има като пър-
востепенна задача грижата 
за образованието и възпита-
нието на подрастващите.“От 
вас, мили деца, се изисква 
само да се учите, да станете 
умни и възпитани хора!“, 
добави той. За всеотдайност 
и отговорност в работата 
прикани г-н Киров  учите-
лите. На родителите пожела 

Íà êðèëàòà íà çíàíèåòî ïîëåòåòå!
Â ïúðâèÿ ó÷åáåí äåí

готовност да помагат на 
училището. „Защото изграж-
дането на личността започва 
от семейството, минава през 
училището и обществото. 

И ако работим заедно ще 
се радваме и на по-добри 
резултати.“, каза той.

Директорът Валентина 
Маринова припомни, че 
новата учебна година е по-
различна заради промените 
в нормативната уредба.“Това 
е новото предизвикател-

ство пред нас, педагозите,с 
което сигурна съм , ще се 
справим!“ Към тази увере-
ност тя прибави най-топли 
пожелания за успешна и 

спорна учебна година към 
първокласниците и  всички 
ученици, към учителите и 
родители.

Кметът беше поканен да 
удари първия звънец.Тър-
жествения и вълнуващ ден 
продължи с традиционното 
преминаване на всички-
те 91 първокласници през 
цветния венец. В класните 
стаи  децата бяха настанени 
по чиновете от учителите с 
поредните поздравления и 
пожелания. Малките ръце 
докосваха трепетно за пър-
ви път буквара. Г-н Киров 
подари на всяко дете книжка 
с приказки  с обещанието 
на края на годината да има 
подаръци за най-добрите 
ученици.  
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„Äúëãîëåòèå“ – 
àòðàêöèÿ â ßìáîë
И в песните сме добри и като артисти, и като поети! 

Доказаха го стралджанските самодейци от фолклорна 
група „Дълголетие“, които се превърнаха в атракцията на 
ХІV преглед на българската фолклорна и градска песен в 
Ямбол. Жените, с активното и възторжено мъжко подкре-
пление, изпяха своите песни и заслужиха ръкоплясканията, 
но водещите обърнаха специално внимание на Георги 
Александров, познат от много други изяви на сцената. Това 
предизвика поетическото вдъхновение на стралджанския 
Езоп, който подари на публиката още прекрасни моменти.

Ñðåáðî â Óçóíäæîâî
С представянето на обичая "Зажънване" самодейците 

от Палаузово спечелиха сребърен медал и второ място в 
Узунджово.

Палаузовските баби се отчетоха вдъхновявящо на На-
ционалния фолклорен събор „На хорото и фолклорното 
пеене“. Тяхното появяване на сцената стана повод за 
коментар както на красивия обичай за начало на жътвата 
, така и на прекрасните народни автентични носии и на-
родни жътварски песни.

Çà Äîáðèíàòà – ïîêëîí!
Нещастието винаги се появява неочаквано, заварва ни 

неподготвени. Така стана и при нас. Бяхме изправени пред 
трудности, които ни тревожат и плашат. Красимир, който е 
запален футболист и активен спортист в Стралджа, счупи 
ръката си на терена. От там нататък трябваше за извървим 
пътя по лекари с очакване бедата да отмине по-бързо и без-
проблемно. Да, бяха необходими и средства, опитвахме да 
се справим. Допълнително беше тревогата от депресията 
на сина ни, който се притесняваше, че дясната ръка ще 
понесе последствията от счупването и това ще пречи на 
спортната му активност. Тогава без да молим, без дори да 
сме разговаряли, получихме морална и финансова помощ 
от кмета Атанас Киров. Това не само ни трогна, останахме 
безмълвни пред готовността за помощ, която продължи 
и по-късно. Г-н Киров непрекъснато се интересуваше от 
състоянието на Красимир, подкрепяше го всеки ден. Това 
даваше кураж на цялото семейство. 

Искаме чрез страниците на в.“Стралджански вести“ 
да изразим голямата си сърдечна благодарност към г-н 
Атанас Киров за проявената човещина, за състраданието, 
за помощта, която продължава да засвидетелства. Искаме 
да кажем на всички стралджанци:“Гордейте се с кмета! 
Той е един достоен човек, който заслужава уважение!“ 
Пожелаваме му здраве и много радост, дано всичките му 
мечти се изпълнят и добрините му да не свършват!

Семейство Тончеви, СтралджаÄà íå ãóáèì ÷îâåùèíàòà 
ñè, ùå íè ïîòðÿáâà
Двайсетина години демокрация бяха достатъчни! За да 

се видим като в криво огледало. Но нека не обвиняваме 
само новото трудно и жестоко време за това което допус-
нахме да станем. Нека не търсим обяснение за злобата, 
завистта, егоизма, лошотията в безпаричието и  липсата на 
работа за това, което избуя в душите ни. А да си признаем, 
че се отрекохме от човешкото доброволно и съвсем с акъла 
си. За да стигнем до тук. 

В малкия ни град вече много ясно личи липсата на 
добродетели/ какво всъщност означаваше тази дума?/. 
Надлъгването, надхитряването, кроенето на номера в 
името на парите  съвсем не е безобидно и забавно както 
от времето на Хитър Петър, а  жестока игра със съдбата 
на всеки. Щом е безполезно, роднинството е хвърлено на 
боклука,  няма приятелство, има интереси. Няма уважение, 
има натискане по мазола до болка,  няма компромиси, 
има  борба за доказване на кой е по-най. Взаимопомощ, 
единство? Къде го има това? Че и при нас! Спокойствие? 
Нееее, не се полага. Животът трябва да е интересен. Де-
мокрацията трябва да се изконсумира. Ако все пак някой 
иска да бъде добър, честен, почтен? Е, ами не се е родил 
навреме. И ще му бъде трудно, адски трудно да докаже, че 
може да се живее и по други правила. Ще трябва да търпи 
гавра, да понася недоверие, заплахи, ще пада и дано му 
стигнат силите  да става, да съхрани и себе си и камбана-
та на съвестта си, търпението,  упоритостта. И да върви 
напред, да дава пример, да увлича.

Който е внимавал в час знае, че във  всяка приказка до-
брото побеждава. Народния гений го е предвидил, завещал 
ни го е като завет, като надежда. Така, че днес може да е 
лошо, да е трудно, да избуяват и да се налагат  пороците, 
но „ утре“ винаги идва и доброто възтържествува. Нека 
не го забравяме! Затуй, да не губим човещината си, ще 
ни потрябва!

Áúäè áëàãîñëîâåí!
Уважаема редакция,
Искам да изкажа гореща своята най-искрена благодар-

ност към кмета н с.Воденичане Милен Ангелов. Не само 
заради отношението му към мен, но и като поведение на 
кмет към всички воденичанци.

 Бях назначена в дейността „охрана на лозята“ в село-
то ни. Трудна работа наистина, която изискваше  предо-
твратяване на кражбите. А нарушители имаше доста. 
С активното съдействие на кмета успяхме да ограничим 
посегателствата както на грозде така и на орехи. Г-н 
Ангелов със свой транспорт беше винаги  на мястото  
където се появят каруци. И положението в лозята беше 
овладяно. Не само това – респекта от кмета и  охраната 
помогна да намалеят видимо и кражбите в селото. 
Нашият кмет е един добър и отговорен човек. Помага 

на  воденичанци когато са в беда, съдейства за решава-
нето на всеки поставен проблем. Това не остава неза-
белязано от нас. Чувстваме се по-спокойни с неговото 
управление. И му благодарим сърдечно.

 Бъди благословен! Успешен старт в управленския ти 
път. Бог да те пази!
Използвам случая, за да поднеса личната си благодар-

ност и към д-р Дора Йовчева и мед.сестра Иванка Динкова 
които спасиха живота ми. Преди месец  ме ухапа змия 
пепелянка. Положението беше повече от тревожно, 
вдигнах кръвното до 200, кръвната захар отчете 25 %.  
Своевременната , точна и бърза реакция от страна на 
д-р Йовчева, грижите и вниманието си изиграха ролята. 
И днес  отново се радвам на живота. Благодаря от сърце 
на моите спасители д-р Йовчева и сестра Динкова. Да 
сте живи и здрави! 

Стоянка Панайотова, с.Воденичане

Àòîëîâî 90 ãîäèíè ïî-êúñíî

Ïî÷èò êúì ñúçäàòåëèòå, 
ïîñëàíèÿ êúì íàñëåäíèöèòå
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И се произнася с ед-
накво уважение макар, че 
никой не е виждал и очи-
те на този мъж, не знаят 
какъв е, защо е направил 
жеста за непознатите 
тракийци. 
Още по-труден е въ-

проса има ли наслед-
ници лорд Атол, за да 
се направи връзка днес 
с фамилията. Да, има 
неизвестни, но по-ва-
жното е, че и на тази 
родово-земляческа среща 
фондацията „Спасете 
децата“  и основателката 
й Еглантин Джеб , заедно 
с лорд Атол, президент 
на фондацията получиха 

подобаващо признание. 
Венци пред скромната 
паметна плоча бяха под-
несени от   Атанас Киров, 
кмет на общината, от 
ОбС, от Стефан Соти-
ров, кмет на с.Атолово. 
В църквата, построена 
само с дарения на семей-
ствата, домакини и гости 
запалиха свещичка за 
здраве, трима свещеници- 
отец Евгени от Сливен, 
отец Йордан от Жельо 
войвода и отец Димитър 
от Стралджа, отслужиха 
празнична литургия. На 
последвалото тържество с 
вълнуващо слово г-н Со-
тиров  проследи  истори-

ята на бежанците прежи-
вяли нечовешки тегоби по 
време на преселението, 
споменати бяха всички 
фамилии от Беломорска 
Тракия и Гръцка Македо-
ния  първи населили Ато-
лово. Припомнено беше 
официалното откриване 
на селището през 1926г. 
в присъствието на самия 
Цар Борис ІІІ. С уважение 
към предците, с поклон 
към създателите на се-
лото, към множеството 
се обърна и кмета на об-
щината Атанас Киров. 
Проследявайки някой от 
фактите по оземляването 
на преселниците, изграж-

дането на т.н  шероно-
ви къщи, решаването на 
редица други въпроси 
свързани с изграждане 
на местната църква, прис-
пособяването на измъче-
ните бежанци  в новите 
условия,  той изрази въз-
хищението си към мъжес-
твото на тракийци и маке-
донци, отправи послание 
към младите да помнят 
и пазят историята, да се 
завръщат в Атолово ви-
наги когато могат, за да 
гори домашното огнище 

и за да се чувстват силни 
и горди наследници на 
истински българи.
Празникът, който ува-

жиха още инж. Живко 
Ангелов, председател на 
ОбС, общински съветни-
ци, кметове на съседни 
села, спонсори, продъл-
жи с музика, песни и 
танци. За настроението 
се погрижиха ансамбъл 
„Златен клас“ Зимни-
ца и фолклорната група 
при клуб „Дълголетие“ 
Стралджа.
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На 8 октомври от 11,30 ч. във  Варна ще се проведе 

поредната осма родова среща на род Сивкови.

ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÀ:
12,00-12,50ч.- тържествено посрещане на участници-

те в родовата среща пред Община Варна, обща снимка, 
засаждане на родово дърво

13,00-17,00ч.- приветствия, доклад, изказвания и кра-
тък концерт, тържествен обяд/ при заявка/ в ресторант 
Учителски институт

Срок за заявка за участие: 25 септември 2016г.
Допълнителна информация:
Осигурена е нощувка  /цена 14-16 лв. на легло/
Обядът е на стойност 18 лв.
Сайт на рода: www/ sivkovrod.eu
E-mail:  a.i.sivkov@abv.bg, на който можете да по-

давате заявки и допълнителна информация за рода, 
присъствие и др.

Подготвени са тениски с логото на Сивковия род , 
цена 10 лв.

Открита е набирателна сметка в банка ДСК, клон 
варна за подпомагане организирането  на срещата и 
внасяне на стойността за обяда- IBAN BG69 STSA 9300 
0020 8052 51

BIC  STSA BGSF
ТЕЛ. За контакти 052 802 302   или 0882 995 030
Адрес: 9020 гр.Варна жк Младост бл.124 вх.6 ап.1 

Атанас Йорданов Сивков  skyp ais540530

Дни наред се готвиха 
жителите на с. Саранско 
за своя празник. Организа-
тори и дарители искаха да 
поднесат приятна изненада 
на всички жители и гости 
на селото, да покажат ува-
жението си към традиции-
те и желанието  заедно да 
вървят напред. Само преди 
две години в Саранско 
тържествено беше открита 
новопостроената и дълго 
чакана църква „Рождество 
Богородично“. 
На 11 септември т.г.  тър-

жествения звън на  трите 
камбани  призова всички  
да запалят свещичка за 
здраве, да присъстват на 
празничната литургия на 
отец Янко, заедно да се 
помолят за по-доброто 
утре на селото. Родолюб-
ците инж. Митко Динев, 
Руси Йовчев, Румен Димов,  
Ганка Милчева  дариха  
шест курбана за здраве. 

В своето поздравление 
към присъстващите Минка 
Йовчева, представител на 
църковното настоятелство, 
изрази благодарността си 
към всички подпомогнали 
организацията на празни-
ка, припомни ентусиазма 
и обединението на селото 
при съграждането на храма 

с пожеланието този стре-
меж към добри дела да се 
запази и Саранско да дава 
пример на едно обединено 
и силно село. Г-жа Йовчева 
изрази радостта  на всички 
от присъствието  на гостите 
от общината - кмета  Ата-
нас Киров и общинския 
съветник Гроздан Иванов.  
Тя изрази всеобщата   бла-
годарност за вниманието 
към селото и готовността 
да се подкрепя всяка пол-
зотворна идея. „Щастлив 
съм да бъда сред вас  в 
този празничен ден!“, от-
говори г-н Киров. В същия 
доброжелателен тон той 
поздрави организаторите 

на събитието, благодари 
на спонсорите за прояве-
ната готовност да  помагат. 
„Като кмет на общината в 
мое лице винаги ще сре-
щате готовност за реша-
ване на проблемите, ще се 
радвам да работим заедно 
и да направим живота на 

селото по-добър!“ Вълну-
ващо беше и изказването 
на инж. Митко Динев, един 
от постоянните спонсори, 
който засвидетелства лю-
бовта към родното място 
и желанието с обединение 
на силите да се постигне 
постижение на мечтите. 
Като част от празника хора-
та приеха с особена радост 
извършеното в храма първо 
кръщене на 10-годишния 
Сашко, чиято майка Ганка 
Милчева е един от щедри-
те дарители за празника. 
По време на церемонията 
беше използван подарения 
купел от Радослав Попов, 
Деян Димов, сем. Дида и 

Иван Тодорови.
Празничният ден про-

дължи с фолклорна програ-
ма, подарък от самодейци-
те на читалище Тамарино. 
Сред миряните бяха и гос-
ти от съседните села Не-
дялско, Люлин, Войника, 
Тамарино. 

Ïðàçíè÷åí êàìáàíåí çâúí â Ñàðàíñêî
Ñïîíñîðè îñèãóðèõà êóðáàí çà íàä  200 äóøè

Ïàçèòåëè íà òðàäèöèèòå

Äæèíîò èìà ñâîÿ 
ïðåäñòàâèòåëåí ñúñòàâ
Фолклорният състав при пенсионерски клуб „Изгрев“ 

с.Джинот е  удостоен със званието  „Представителен“. Сер-
тификатът, връчен на председателя Николина Филипова,  
е издаден от Комисията по категоризация на  Междуна-
родната организация за народно изкуство и Общество за 
фолклор, българска секция. Признанието идва след дълго 
наблюдение изявите на фолклорната група  с уникалния 
обичай „Еньова буля“. Според специалистите той е не 
само интересен, но и съхранен в напълно автентичен вид. 
Предаван от поколение на поколение обичаят се приема 
като част от традициите на селото. С него фолклорната 
група пред  шест години започна добилият популярност 
Празник на традициите в селото, който всяка година съ-
бира все повече зрители и изненадва както с участието на 
домакините така и на гостуващи състави. В стремежа си 
да популяризират стари народни празници жените от клуба 
възстановиха  и обичая „Зажънване“. С голям интерес се 
приемат и други народни празници, отбелязвани многоц-
ветно в селото – „Ихтима“, „Бабинден, „Посрещане на 
кукери“, „Великден“, „Игнажден“ и др. С получаването 
на Сертификата за „Представителен“ съставът получава 
много по-широка известност и възможности  за  участие 
в  национални и международни фолклорни прояви.

Ñïîìåí çà Áàëêàíñêèòå âîéíè
Âîéíèêúò, êîéòî äàäå îáåò

Израснах стоплена от 
обичта и грижите на баба 
и дядо. Незабравими оста-
ват за мен вечерите край 

печката, когато на коленете 
на дядо слушах неговите 
вълшебни приказки. Мно-
го по-късно разбрах, че 

на плешката, не й обръща 
особено внимание. Имал 
късмета да бъде спасен от 
кръвозагуба. Завръща се 
жив от фронта.С мустак, 
който никога до тогава 
не е имал. Много рядко, 
заради настойчивостта на 
близките, все пак показва 
следата от раната на гърба. 
И прави признанието, че 
там, в окопа взема реше-
нието, ако Господ го запази 
жив, да си остави мустак 
за цял живот. Бръснарите 
в селището познаваха не-
говата непреклонност и 
не докосваха легендарния 
мустак. Дядо беше чувст-
вителен дори когато ние, 
децата, си позволявахме да 
го подръпнем. На повече от 
80 години, вече прикован 
от болестта към леглото, 
той отново не позволи ни-
кой да наруши  обета му. 
Така си отиде с мустака 
и с гордостта, че е спазил 
обещанието, което си беше 
и неговия поклон към заги-
налите и благодарността 
към Всевишния, че е чул 
молбата му.

Р.Р.Ако и вие пазите ин-
тересни семейни спомени 
за ваши близки , участници 
във войните, споделете ги!

между невероятните исто-
рии има и истински. Раз-
казваше толкова пъстро, 
увлекателно, обогатяваше 
разказите по своему ар-
тистично  с възклицания, 
сравнения, метафори…
Останал е в съзнанието 
ми с гласа – топъл и мек, 
очите – пъстри, понякога 
игриви, друг път тъжни и 
с неизменните мустаци, от 
които не даваше и косъм 
да падне.

Дядо Вельо Стойчев 
Драголов разказваше пес-
теливо за ужаса на войната 
в която бил участник, за 
битките в Одринско, за 
окопите с влага и свистя-
щите куршуми, за жертви-
те, за страха и устрема, за 
атаките и мъжкото „ура“ 
под трибагреника… В една 
такава битка всички негови 
другари от ротата били 
покосени от вражеските 
куршуми. Виждал край 
себе си как умират прияте-
лите, хората, които обичал, 
нямал време да страда 
или дори да се страхува, 
трябвало да брани Бълга-
рия. Стрелял неуморно, 
оглушал от битката, покрит 
с кал и прах… И когато 
усеща пареща болка отзад, 
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Човек без минало е като 
дърво без корен. Не може 
да расте, липсва му онова, 
което дава самочувствие и 
крила за полет. Стралджа 
е колкото древно толкова и 
интересно селище с богата 
история , с колоритни лич-
ности, градивни, активни, 
родолюбиви.
По настояване на кмета 

на общината Атанас Ки-
ров, съвместно с Историче-
ски музей слагаме началото 
на една изследователска 
кампания за набиране на 
снимков материал и ин-
формация за кметовете 
на Стралджа. За някой 
от тях има съхранени фа-
кти, биографични данни и 
снимки, но за други в исто-
рията остава бяло петно. 
Нека заедно се опитаме да 
запълним тази празнина. 
Да открием всичко, което 
можем за кметовете на 
Стралджа, да ги опознаем.
Това не само ще ни обо-

гати, но ще ни даде стимул 
за повишаване знанията 
изобщо за развитието на 
селището и общината.

Ãàí÷î Ìàðèíîâ Àáàäæèåâ, êìåò íà Ñòðàëäæà â ïåðèîäà 1939-1940Ã.

ÑÚÐÀÒÍÈÊ ÍÀ ÑÌÈÐÍÅÍÑÊÈ, ÐÎÄÎËÞÁÅÖ È ÑÒÐÀÄÀËÅÖ
Ðàçêàçâà äúùåðÿòà  Ìàðèÿ Àáàäæèåâà - Åëèñååâà

Баща ми Ганчо Ма-
ринов Абаджиев е 
роден в с.Ичера, 

Котелско ,  пре з  1 8 9 8 
г.Завършил е 40 випуск на 
ВНВУ – София. Известно 
време е бил офицер, но 
след Владайските събития 

напуска службата. Били 
са неразделни приятели с 
Хр.Смирненски, живеят 
в една квартира, пишат 
стихове, спорят. Смирнен-
ски в цикъла „Шаржове 
на приятели“ в дружески 
шарж поставя баща ми  на 
първо място. Баща ми слу-
ша лекции по икономика 
и право в София, Грац и 
Виена. После става учител 
за година – две, след което 
започва да кметува – в Же-
равна, Мокрен, Стралджа, 
Созопол. Строи училища, 
шосета, кантончета, ре-
монтира общински сгради, 
прави градски градини. 
Голям оратор, български 
родолюбец. При смъртта на 
Йордан Йовков, като кмет 
на Жеравна, той произнася 
такова надгробно слово, че 
Данаил Костадинов го по-
мества  изцяло в книгата си 
„История на Жеравна“. Но 
истинския му живот бяха 
стиховете. Ако разгърнете 
детските списания  „Све-
тулка“, „Другарче“, „Дет-
ска радост“ ще намерите 
там неговото име. Помня 
колко плаках над „Смър-
тта на стария кърпач“. В 
Созопол го вдъхновяваха 
морето, песните, уличките, 
къщите, скалите, рибари-
те. Наричаше го „Моят 
Созопол, моята мечта“. 
Там идваше един арабин-
историк – д-р Мехти бей 
Сърджелински. Двамата 
търсеха, ровеха, пишеха за 

древна Аполония.
   Беше война. Затъмне-

ние, черна хартия, поли-
цейски час, бомбандировки 
и изведнъж стана нещо 
страшно. От морето из-
скочи едно око. Лъсна сив 
бляскав гръб. Насочи се 
към плажа. „Подводница!“-
извика някой. Настана па-
нически страх, хукнахме 
към храстите. А „окото“ 
бавно се приближаваше 
към хората и сякаш се по-
диграваше  и гордееше със 
страха, който предизвиква-
ше. Повече не отидохме на 
морето. Това „появяване“ 
се повтори още два пъти. 
На другия ден разбрахме. 
Руската подводница беше 
потопена от немците и 
морето изхвърлило три 
трупа. От полицията в Бур-
гас наредили труповете да 
останат там, на скалите. Па-
трулите да наблюдават от 
далеч. Трябвало да служат 
за примамка. Моите роди-
тели, дълбоки и искрени 
християни, бяха възмутени. 
И баща ми решил, че втора 
„такава“ нощ няма да до-
пусне в „моя“ град. Добри 
хора поемат риска заедно 
с него. Трябваше бързо да 
се издълбаят три гроба. 
Дойде патрул. Насочиха 
пушки:“Стой, ще стрелям!“ 
„Спокойно, момчета, аз съм 
кметът на града, отговарям 
за постъпките си.“, казал 
баща ми, извадил доку-
менти.После дойдоха кап.

Стоянов, кап.Попов и подп. 
Канев.“Абаджиев, наруша-
ваш заповедта!“ Но баща 
ми поел риска. Отец Лазар 
изпя „Надгробное ридание“ 
и „Вечная памят“. Баща 
ми изрече „Прощавайте, 
момчета!, Спете спокойно 
вечния си сън. Не знаем 
вашите имена. Но пред 
Бога всички сме равни. Той 
ще ни съди.“Поставиха три 
червени безименни кръста. 
Патрулите  и офицерите  
стояха отстрани. Погребе-
ние по християнски. Об-
ластният директор Антон 
Козарев наказа баща ми с 
мъмрене и понижение в 
степен.Но после му казал 
:“Завиждам ти, Гане, за 
куража!“

   И дойде 9 септември 
1944г.Забравиха да го уби-
ят, пропуснаха да го арес-
туват, че даже не го и увол-
ниха. Но излезе наредбата 
– закон за т.н. народен съд. 
Вече нямаше накъде… В 
края на ноември  или нача-
лото на декември  баща ми 
бе арестуван.Намерили във 
в.“Слово“, там гл.редактор 
беше щабскапитан Копей-
кин, Тодор Кожухаров, 
приятел от младостта му. 
В уводна статия едно из-
казано  съжаление от баща 
ми към младите момчета- 
идеалисти, които чрез пар-
тизански набези, всъщност, 
вършат терористична дей-
ност и подкопават устоите 
на страната ни. В залата 

на Бургаския съд се чуха 
крясъци:“Смърт!Смърт!“ 
За едно изречение! Осъди-
ха го доживот. За конфис-
кациите и глобите  да не 
говорим. Взеха всичко. И 
уж беше конфискация на 
недвижимото имущество, а 
извлякоха целия дом. И се 
заредиха затвори- Бургас, 
София, Сливен, В.Търново, 
Самоводене… Глад, студ, 
побоища…Много скоро 
всички заприличаха на 
скелети.От свижданията 
имам само един по-ясен 
спомен. Татко ме запозна с 
Трифон Кунев. Беше около 
1950г. Изпълних тяхната 
поръчка: по стихотворе-
нието  на Тр.Кунев „По-
лунощ, ясен месец грее“ 
Мишо Тодоров, известен 
сливенски композитор , 
беше направил чудна песен 
за четиригласов хор. Зане-
сох я на Руси Сапунаров, 
учител, цигулар, диригент 
на светския хор в Страл-
джа. Той с радост я взе за 
изпълнение. С нея хорът 
печелеше големи награди. 
Разбира се, конферансието 
обявяваше само името на 
композитора, но все едно. 
Тр.Кунев и татко бяха мно-
го щастливи, че автора е 
в затвора, а думите му се 
лееха по сцените.

   Дълго бяхме без рабо-
та. Бяха купонни времена, 
но комисарят си позволява-
ше и той да ни измъчва. Все 
за нас не достигаха купони-

те. Ту рано отивахме за тях, 
ту късно. Вдигаше рамене, 
въртеше глупаво очи и 
дебелашки се хилеше. Но 
добрите хора от Стралджа, 
разбирайки бедата, ни по-
магаха. Не знам кои бяха. 
Митко Бойчев, по-късно 
известен скулптор, беше 
организирал всичко. Вед-
нъж дойде в къщи, беше 
ученик на майка ми, и до-
несе  голям гвоздей, който 
закова отвътре на пътната 
врата и много често там 
имаше торбичка с брашно 
и провизии. Знам, че дядо 
Стоян Седларски и братята 
Манчо и Донко Маслинко-
ви са били основните спон-
сори.Как го е правил Митко 
Бойчев, как е опазена тази 
тайна, защото разбрах, че 
и други са помагали. Бог 
да ги благослови във веч-
ността.

    Веднъж у нас дойде 
Георги Караславов. Взе от 
къщи снимки и писма на 
Смирненски, събра и дру-
ги материали. Къде и при 
кого е ходил не знам, но 
присъдата на баща ми беше 
намалена- от доживотна, 
на 15 години. Мама отново 
стана учителка.Аз започнах 
скромна работа.

   Срещу 1 май 1952 г. 
баща ми беше помилван. 
Но си дойде тежко болен и 
на 14 януари 1953 г. почина. 
Последното му изречение 
беше „По-добре да ме бяха 
убили!“ 

За първи път в историята на 
стралджанското село Лозенец 
кметската управа подготви  
пресъздаване на ритуал за 
началото на гроздобера. Мо-
тивите са повече от ясни – 
селото се налага като новия 
гроздо- и винопроизводителен 
район в който добри стопани 
отглеждат традиционни и нови 
сортове грозде, предлагат ка-
чествени бели и червени вина. 
Атракцията започна с музика 
и песни, за да последва самия 
ритуал. Красивите момичета 
от танцова група „Росна кит-
ка“ с ръководител Стоянка 
Райчевска , блеснали в  на-
родните си носии, усмихнати  
нагазиха в гроздето  в старата 
автентична шарпана предос-
тавена от Христо Стойнов. 
И потече ширата в бакърите. 
Отец Димитър благослови 
добрата реколта, младото вино 
и семената за новата стопан-
ска година. Хора се извиха и  
надежда за ново плодородие 
стопли сърцата.

Да споделят радостта от 
красивия празник в Лозенец 
бяха  народния представител 
Иван Чолаков, Койка Тодо-
рова, зам.- кмет на община 
Стралджа, общински съветни-
ци, кметове на съседни села.
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