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„Аз 17 лева нямам да дам за инжекция и човекът просто 
си тръгна”. Това е казал възрастен мъж от село Богорово 
на лекуващия лекар, който поискал да постави животопо-
ддържащи инжекции на него и съпругата му. Разговорът се 
е провел пред кметството в Богорово, а негов свидетел е бил 
наместникът Митко Ангелов, който разказа, че случаят е от 
преди няколко месеца, но възрастният мъж е отказал да бъде 
разгласен, тъй като се притеснявал да не научат децата му. 
За съжаление жената е починала.
Случилото се предизвика вниманието на журналистите и 

бодна сърцата на много хора, които с трогателна скромност 
отказват да бъдат назовавани имената им и да ги наричат 
благодетели

Надя 
ЖЕЧЕВА
Е д и н 

б о л е н 
старец от 
Богорово 
стана ге-
рой в ме-
диите без 
д а  з н а е 
това. Един 
възрастен 
мъж, самотник и страдалец, 
стана повод за най-различни 
коментари, някои гневни и 
горещи, други студени и със 
съмнение, трети топли и със-
традателни. Старецът няма да 
ги прочете, няма да научи за 
тях. Богорово е много далече 
от Интернет обществото. В 
Богорово времето тече бавно 
и трудно, в Богорово сутрин 
в магазина за хляб хората се 
преброяват с молба на след-
ващия ден отново да се видят. 
Проводник на каквато и да 
било информация може да 
бъде единствено кметския на-
местник, който е като бащица 
за останалите в селото 60-тина 
побелели  мъже и жени. 
Старецът, който озадачи 

всички с желанието си да ос-
тане напълно анонимен със 
своята трагедия, още повече 
изненада с отказа си да прие-
ме каквито и да било помощи 
на известни или неизвестни 
дарители. Да, благодарение 
на медиите той   има своите 
благодетели. Няма съмнение, 
че общината е в състояние 
да реши  проблема на болния 
човек. При все, че ежемесечно 
ОбС гласува по над 1000 лв. 
еднократни помощи на хора  с 
тежки здравословни проблеми, 
а при изчерпването им кмета 
Митко Андонов не се колебае 
да предоставя средства за та-
кива от своя резерв.Общината 
има своя стратегия по социал-
ните проблеми, общината има 
множество разработени и ре-

ализирани социални проекти, 
Общината поддържа няколко 
социални заведения с грижа 
за хора с различни уврежда-
ния.  Показателното е друго, 
че българинът не е загубил 
чувството си за състрадание и 
взаимопомощ. Нищо, че днес 
случаите за такава готовност 
да помогнеш на ближния, но 
непознат човек,  са по-реха-
ви. Има ги добряците-живи и 
здрави да са! Някой определят 
тези хора и  като чудаци. Аз 
ги уважавам и признавам, че 
ми дават увереност за силата 
на моя народ. 
Научавайки, че възрастният 

мъж отказва каквито и да било 
помощи, за да не обиди децата 
си и за да не се чувства унизен, 
дарителите уважиха желанието 
му, но не се отказват да помагат. 
Неизвестен млад човек веднага 
предложи да дари средства за 
Домашен социален патронаж в 
общината, идеята светкавично 
се възприе и от други последо-
ватели. Колкото и средства да 
постъпят  общината гарантира, 
че те ще понижат месечните 
такси на ползващите услугата 
„Домашен социален патро-
наж”. И ще дадат възможност 
на повече възрастни, болни и 
самотни хора да ползват тази 
услуга.
Изразявайки горещата бла-

годарност на стареца, чрез 
кметския наместник Митко 
Ангелов, към всички които 
щедро протегнаха ръка за по-
мощ, както към него така и 
към всички възрастни  хора от 
общината, прибавям и тази на 
общинското ръководство и лич-
но на кмета Митко Андонов. 
Бъдете живи и здрави, добри 
хора! И нека приближаващите 
светли коледни празници ви 
изпълват с радост, светлина и 
доброта! Благодарности и към 
всички колеги от медиите, кои-
то добронамерено се посветиха 
на каузата да помагат!

Актуализация на бюджета 
за 2012г. и на Наредба №12 за 
определяне размера на местните 
данъци ще обсъждат на 13 де-
кември съветниците в Стралджа. 
Предстои  и приемане на План- 
сметката за дейност „Чистота”  
за 2013г.

В дневния ред председателя 
Атанаска Кабакова е включила  
за продажба на  имот в земли-
щето на с. Каменец и обявяване 
на язовири от частна общинска в 
публична общинска собственост. 
Кметът на общината Митко Ан-

донов е вносител на докладна 
записка  относно изразяване на 
предварително съгласие  за про-
мяна предназначението и изра-
ботване на подробен устройствен 
план за общински поземлен имот 
с площ  64 720 км. м с начин на 
трайно ползване – пасище, м.” 
Кайряка” по кадастрална карта 
на с. Леярово. Преди точка „Из-
казвания, становища и питания 
на граждани”  ОбС ще разгледа 
поредното предложение на г-н 
Андонов за отпускане на  едно-
кратни финансови помощи.

Íà 13 äåêåìâðè â Ñòðàëäæà 

Äåêåìâðèéñêîòî çàñåäàíèå 
íà  ÎÁÑ  - çà àêòóàëèçàöèè

В новото ж. п. разписание, което 
влиза в сила от 9 декември, Страл-
джа и Зимница запазват бързите 
си влакове, потвърди кметът на 
общината Митко Андонов.  

Принос за това има оказаната 
помощ от народните представи-
тели на Ямболска област, както и 
сигналните писма изпратени от г-н 
Андонов до всички институции, 
които могат да решат проблема. 
Важен е и факта, че в подкрепа на 
протеста за запазване на влаковете 
се вдигна цялото гражданско об-

Ñòðàëäæà è Çèìíèöà 
çàïàçâàò âëàêîâåòå ñè!

щество. Събраните 1250 подписа 
доказаха единността на жителите 
на общината при решаване на въ-
проси от такава важност. 

Âåñòíèê 
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ПОГРЕБАЛНА  АГЕНЦИЯ „РАЙ”
Гр. Стралджа, 

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

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

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0884554761 
ИЛИ 0889198988

Âòîðè òðàíñãðàíè÷åí ïðîåêò íà îáùèíà Ñòðàëäæà

×èñòà åíåðãèÿ çà îñâåòëåíèåòî
Кметът на община Стралджа Ми-

тко Андонов  днес в МРРБ подписа 
договорът за изпълнение на втория 
трансграничен проект за общината: 
„Чиста енергия за осветление на 
обществени места в Стралджа и Ка-
вакли”. Той е на обща стойност над 
650 хил. евро и  отново е огледален, 
което означава , че предвидените 
дейности са както в българската така 
и в турската община. За срок от 14 
месеца проектът предвижда изграж-
дане на светодиодни осветители  на 
територията на община Стралджа по 

главните улици на  населените места 
Стралджа, Зимница, Воденичане и 
Лозенец както и такива в Кавакли, 
РТурция. По график сега предстои 
подготовката и провеждането  на  
тръжните процедури.  В първото полу-
годие на 2013г. община Стралджа ще 
бъде домакин на   планувано обучение 
на персонала за работа с тези лампи. 
С цел повишаване икономическия 
потенциал на трансграничната зона  
турските партньори ще организират 
на своя територия семинар на който 
ще бъдат разработени теми свързани 

с публично-частното партньорство. 
На вниманието на участниците ще 
бъдат  информации за замърсяване 
причинено от традиционната енер-
гетика, алтернативни чисти енергии 
от възобновяеми източници, видове 
възобновяеми източници и др.  Ще 
последва  издаване на информационен 
бюлетин както и други информацион-
ни материали.  През третото тримесе-
чие на 2013г. се планира доставката 
и монтажа на осветителните тела, а 
през четвъртото тримесечие  предстои 
изготвянето на мониторингов доклад.

Местната комисия за борба с проти-
вообществените прояви на малолетни и  
непълнолетни в Стралджа организира  
среща – разговор за агресията сред 
децата, в която взеха участие предста-
вители на учебни заведения , други  
институциите и ученици.

Откривайки срещата Мария Толева, 
зам.-кмет, подчерта, че проблемът с дет-
ското насилие у нас е особено осезателен 
с промените, които настъпват в българ-
ското постмодерно общество. Като цел 
на срещата тя посочи обсъждане пред за-
интересованите специалисти причините 
и проблемите, свързани с агресивността 
сред децата и младите хора. Специално 
място да се обърне  на добрите практики 
и подходи за справяне  с агресивното 
поведение сред подрастващите.

Приятно въведение в темата беше 
презентацията на психолога Цветели-
на Тончева, която маркира основните 
проблеми, направи анализ на проведена 
анкета сред децата, както и изводи с 
констатации и предложение за преван-
тивни мерки. 

Последваха изказвания на Йорданка 
Апостолова, секретар на МКБПППМН,  
Георги Петров, инспектор ДПС,  Ата-
наска Кабакова, председател на ОбС, 
Митко Петров, директор на СПИ,   
Петко Петков, представител на РУ 

Äà îòâîðèì ñúðöàòà ñè çà ãëàñà íà äåòåòî!

”Полиция” както и на нач. на упра-
влението Божидар Нихорлиев, на Валя 
Димитрова, преподавател в СОУ ”П. 
Яворов..Интересно прозвуча изказване-
то на Снежина Златева, педагогически 
съветник в СОУ ”П. Яворов” както 
и на ученичката Силвия Йорданова, 
представител на училищен ученически 
съвет при СОУ.

Обобщавайки мненията присъства-
щите потърсиха отговор на въпросите 

кой е виновен за проявата на детска 
агресия? Родителите, недоброто въз-
питание, улицата…как да се справим с 
този нелек проблем. Присъстващите  с 
интерес обърнаха внимание на  сформи-
ращите се вече и в общината групички 
на т. н. „хейтъри”.

Като краен резултат бе прието реше-
нието до края на март 2013г. да се под-
готви общинска програма за превенция 
на детската агресия.

Ïîëåçíî  ñúòðóäíè÷åñòâî
 По време на изнесеното заседание на ОбС Стралджа във Велико Търново 

представителите на ЦОП – Стралджа Мариана Пенева и Петя Петрова проведоха 
една приятна и полезна среща с д-р Дияна Димитрова, преподавател във ВТУ, 
катедра „Начална педагогика - теория на обучението и възпитанието”. Обсъ-
дени бяха предложения от двете страни за взаимна работа и сътрудничество 
по проекти , които ще помогнат на ЦОП Стралджа. Д-р Димитрова предложи 
взаимно сътрудничество на ЦОП и ЦСРИ по програми за работа с деца от 
различен етнически произход. Конкретните дейности сериозно заинтересуваха 
представителите на двата социални центъра в общината и техните представители 
с готовност ще стартират  творческата работа.

    Първите впечатления на д-р Димитрова за община Стралджа са от Цен-
търа „Амалипе”, общуването и участието на общински училища в ежегодните 
фестивали „Отворено сърце”, организирани от Центъра „Амалипе” във Велико 
Търново.

Êîíöåñèÿ çà áëàòíîòî êîêè÷å
Министерство на земеделието и храните  отдаде  в първата концесия 

на публична държавна собственост 156 дка блатно кокиче в землището 
на с.Палаузово , община Стралджа. В следващите 20 г. в защитената 
местност „Блатото” за производството на лечебното растение ще се грижи  
фирма „Фито Палаузово” АД, дъщерно дружество на  „Българска роза 
Севтополис” ЕООД Казанлък, чийто предмет на дейност е производство, 
събиране, изкупуване, добив и реализацията на билки и лечебни растения, 
стопанисване на земеделски земи и др. Съгласно подписания договор 
фирмата ще има 7 г. гратисен период през който няма да плаща наем като 
основната грижа ще бъде възстановяване на обекта спазвайки режимите 
на Закона за защитените територии и Закона за биологично разнообразие. 
Договорът изисква концесионерите да се грижат за опазване на попула-
цията на биологичния ресурс – уязвим растителен вид „Блатно кокиче”. 
Добивът ще се използва за нуждите на фармацевтичната промишленост, 
включва и събиране на семена за съхранение на генетичния потенциал на 
вида, косене на тревата, осъществяване на възстановителни , поддържащи 
и направляващи дейности. 

Въвеждането на фирмата във владение с приемо-предавателен прото-
кол  стана на 12 ноември в Стралджа съгласно заповед на министъра на 
МЗХ  в присъствието на представител на МЗХ и  началника на Общинска 
служба „Земеделие” –Стралджа.  Веднага след това беше направен оглед 
на място. Концесионерите вече правят планове за възстановяване гъсто-
тата на блатното кокиче в района, наторяване с оборска тор, пръскане, 
ограждение  и охрана на мястото.

СЪОБЩЕНИЕ
 Община Стралджа  ПРОДАВА 2 хил. бр. кукорчета. 

  Цена- 0,50 лв./бр. За справки и заявки – в оранжерията на Южен парк

Читалището в Първенец 
скоро ще бъде напълно об-
новено. Според кметския 
наместник Иван Дойчев жите-
лите на малкото стралджанско 
село се радват, защото една 
такава промяна им дава дока-
зателства, че селото живее и 
се развива. Местният духовен 
храм е ремонтиран отвън, ук-
репен е покривът, направени 
са подобрения в библиотеката 
и киносалона. Читалището 
успя да реши проблема бла-
годарение на  това че прите-
жава 900 дка земеделска земя 
и тя се отдава  под наем на 
местните кооперации. Преди 
да започне постъпването на 
средства в читалищната каса  
трябваше обаче да се измине 
един не лек път  който има 10 
г. история. Първият договор, 

който настоятелството успя-
ва да сключи с хора, които 
обработват земята е за 8 лв/
дка. Постъпилите   за  една 
година  на обща стойност 
2700 лв. са използвани  за 
читалищна дейност. После 
настоятелството разиграва 
търг за 5-годишно ползване 
на земята, който изтича тази 
година. Сега читалището има 
сключен нов договор с трима 
арендатори. През следващите 
пет години те ще плащат по 
31лв/дка . Така през  следва-
щата петилетка читалището 
в Първенец очаква  постъ-
пления от около 24 000 лв. 
Сума, достатъчна  за да се 
направят още подобрения, да 
се купуват периодично нови 
книги за библиотеката, да се 
организират различни прояви. 

Ïðîäúëæàâà  ðàáîòàòà ïî 
ðåìîíòà íà äâàòà ïàðêà
Хубавото и дълго продължило 

есенно време в Стралджа даде въз-
можност на фирмите  да работят по 
изпълнение на проекта за реновиране 
на двата парка в Стралджа.  В парк 
„Младост”  района вече е прочистен 
от излишна растителност, прокарани 
са алеите , оформени са бордю-
рите, определени са границите на 
зеления оазис и дори са насадени 
декоративните зелени храсти покрая. 
Продължава настилането на алеите, 
предстоят работите по ел. и поливни 
инсталации , оформяне на цветните 
градини, монтиране на детските пло-
щадки. Южен парк също е променен 
до неузнаваемост. Няма ги големите 
храсталаци, почистени са пъновете и 
дънерите на старите дървета, офор-
мят се новите алеи. Техника и хора са 
съсредоточени в района и използват 
всеки хубав ден за извършване на 
планираните дейности.

Çåìåäåëñêà çåìÿ  
„ðåìîíòèðà” ÷èòàëèùå
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Ïðîäúëæàâàìå  
äåéíîñòèòå ïî 
ïðîåêò „Óñïåõ”
И през тази година отново продължаваме участието си в 

дейностите по проект „Успех”.Миналата година те ни доне-
соха много разнообразие и ни осмислиха свободното време.
Удоволствие беше за нас да се докоснем до най-различни 
изкуства и запознаването ни с неща , за които в редовните 
часове не остава време.

Смятаме, че можем да продължим започнатото, да го 
усъвършенстваме и да разкрием нови възможности.

Общо в проекта в страната са включени общо 483 000 
ученици.Миналата година бяха обхванати 150 000 с 13 
хиляди различни извънкласни дейности в 1307 български 
училища.Броят на учениците през тази година се увеличи.
Обхванати са всички области  по извънкласни дейности.

За тази година ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Стралджа 
се включва в проект „Успех” с 12 групи с 144 ученици.

Четири от групите продължават миналогодишните  си 
извънкласни дейности. 

Театрално студио „Слово”  ръководител Мария Дими-
трова

„Да изразя себе си чрез танц” ръководител Мария Тенева
„Приказките оживяват” ръководител Мария Илиева
„Приказен свят” ръководител Живка Начева
„Млад еколог” ръководител Пенка Георгиева
„Млад предприемач” ръководител Диана Балъкчиева
„Традициите –път към толерантност и активна гражданска 

позиция” ръководител Цветелина Тончева
„Да съхраним българското” ръководител Маруся Бакалова
„Да преоткрием чудесата на България” ръководител 

Веляна Атанасова
„Искам да успея” ръководител Таня Стоянова
„ Славееви гласове”  ръководител Грозданка Атанасова
Чрез участието си в проекта „ Успех” ще се стремим да 

обогатим нашите знания и умения в извънкласни и извъну-
чилищни занятия, съобразно интересите и потребностите 
ни.По този начин ще си повишим мотивацията за учене.
Чрез дейностите по проекта ще видим света по нов начин, 
ще постигнем нови успехи.Ще осмислим свободното си 
време като съчетаем полезното с приятното.Ще имаме нови 
придобивки, ще ни очакват изненади.

Ще постигнем нови успехи с проект „Успех”.  

Èíòåðâþ ñ ãîñïîæà Âèîëåòà Àíäîíîâà  
-çàìåñòíèê -äèðåêòîð íà íàøåòî ó÷èëèùå

В този брой ще ви запознаем с нашата заместник –директор    
г-жа Виолета Андонова-тя е човек, който винаги е зает и ус-
пява да съчетае  пряката работа с приятното и полезното.
Тя е една много интересна и впечатляваща личност.Успява с 
всичко да се справи и да успее.Виждаме я не само в училище, 
но и на много обществени прояви и събития.Малко хора знаят 
, че тя стои в основата на всеки общински празник и меропри-
ятие на читалището.Много деен и добър  човек. Радваме се, 
че е сред нас.

- Добър ден! Ние сме учени-
ците от клуб „Млад журна-
лист” може ли да ви зададем 
няколко въпроса за нашия 
училищен вестник „Училищен 
живот”?

- Приятно ми е! Радвам се да 
се срещна с вас. Разбира се, че 
може да ми зададете въпроси.

- Кое училище сте завър-
шили? Каква ученичка бяхте 
в училище?

- Основно образование завър-
ших в родното си село Тенево. 
След седми клас кандидатствах 
и бях приета във  Френска ези-
кова гимназия в гр.Сливен.

Бях любознателно и любопит-
но дете.Обичах книгите и дейно 
участвах в различни извънклас-
ни форми – театрална школа, 
училищен хор, литературен 
кръжок…. Тези занимания не 
само запълваха свободното ми 
време, но и ме формираха като 
личност.

- Разкажете ни спомен от 

детството, който няма да 
забравите?

- Детството е низ от пре-
красни спомени. Израснах в 
репетиционните зали  на чита-
лището. Като че ли най- свид-
ните ми спомени са свързани 
с него и безгрижните игри по 
бреговете на Тунджа.

- Какво Ви накара да ста-
нете учител? Какво Ви харес-
ва в учителската професия?

- Обичам да общувам с хо-
рата. Работата ми като учител 
ми носи удовлетворението 
да бъда полезна за другите.
Учителят не само предава своя 
опит и знания. Процесът е дву-
странен и контактът с младите 
хора обогатява. Ние учителите 
също нерядко се учим от и чрез 
своите ученици.

- Имахте ли любим учител 
и предмет в училище?

- Не един е моят любим 
учител. Прекрасни чувства 
на благодарност и уважение 

изпитвам към моята първа учителка – Маргарита 
Димова, учителя ми по български език  Иванов, 
класната ми ръководителка и преподавател по френ-
ски език в гимназията Маргарита Черногорова…. 
И още много други, които не мога тук да спомена.

А любимият ми учебен предмет бе безусловно   
български език и литература.

- Какво най-много Ви радва във вашата про-
фесия?

- В професията се радвам най – много на успе-
хите на нашите ученици, прекрасния , задружен 
колектив с когото работя с удоволствие и лекота, 
развитието на училището ни.

- Прекарвате голяма част от времето в учи-
лище, а с какво запълвате малкото ви свободно 
време?

- Почти нямам свободно време, но когато от-
крадна къс време, предпочитам да го прекарам в 
четене на интересна книга.

- Какво в живота Ви прави най-щастлива?

- Семейството ми.

- Има ли нещо, в което не сте успели или не 
сте постигнали в живота?

- Разбира се. Но е важно, човек да поставя пред 
себе си нови цели и предизвикателства. Важно е 
също и да бъде благодарен от това, което  е по-
стигнал, и което има.

- Коя е любимата Ви книга от детството, 
а сега ?

- Любимата книга от детството ми е „Без дом” 
на Ектор Мало, а в по- късна възраст с удоволствие 
препрочитам „Лавина” на Блага Димитрова.

Продължава на следващата страница
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От стр. 3
-Кой е вашият девиз?

- „Знам, че нищо не знам”

-Какво пожелание ще отправите към учениците 
от нашето училище  и към учителите за предсто-
ящите празници?

- Нека всички са живи и здрави , да имат своите мечти,  
да се борят за тях и ги постигат с лекота. Учениците да 
имат своите нови успехи в учението, а колегите  - спо-
койствие и вдъхновение, за да реализират безбройните 
си професионални и творчески идеи.

- Благодарим Ви за отделеното време и  отгово-
рите!  Пожелаваме Ви приятен ден!

Аз също ви благодаря деца!
Пожелаваме на цялото  Ви семейство весели Коледни 

и Новогодишни празници!

Èíâåñòèðà âúâ âàøåòî áúäåùå!

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището привлекателно за младите хора”
   Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Èíòåðâþ ñ ãîñïîæà Âèîëåòà Àíäîíîâà  
-çàìåñòíèê -äèðåêòîð íà íàøåòî ó÷èëèùå

Ìåñåö äåêåìâðè å èçïúëíåí ñ ïðàçíèöè.Ïúðâèÿò îò òÿõ å Íèêóëäåí, à íàêðàÿ íà ìåñåöà 
å åäèí îò íàé-ñâåòëèÿ è íàé-ñåìåéíèÿ ïðàçíèê – Êîëåäà. Ùå âè ðàçêàæåì ïî-ìàëêî 
çà âñåêè åäèí îò òÿõ.Êîé ñ êàêâî ãî ñâúðçâàìå, êàêâî å íàðîäíîòî ïîâåðèå, êàê ñå 
ïðàçíóâà. Ùå âè ðàçêàæåì è çà åäíà ïî-äðóãà Íîâà ãîäèíà.

 

6-ти декември, е светъл 
християнски празник – Ни-
кулден. Празнуват имен ден 
Николай, Никола, Николи-
на, Нина, Кольо. На тази 
дата почитаме паметта на 
свети Николай Мирликий-
ски.

Свети  Николай 
Мирликийски е по-
кровител на банке-
рите, на моряците 
и на рибарите, на 
пътешествениците и 
на хора, които се за-
нимават с търговия. 
Никулден се празну-
ва във всяко семей-
ство, като на вечеря 
задължително се яде 
риба.

На Никулден ве-
черята се състои тра-
диционно от шаран, 
който е пълен с орехи 
или друга плънка. Сервират 
се и различни други риби 
взависимост от предпочита-
нията на семейството.

Свети Николай Мирли-
кийски е считан за госпо-

дар на подводния свят, на 
реките и на моретата. Той 
управлява всички риби и 
морски създания, затова 
на трапезата на Никулден 
има риба.

Според легендите на 
свети Николай се паднали 

моретата, когато се делял 
светът между различните 
светци. Той е известен и с 
това, че при буря избавя мо-
ряците и рибарите от смърт.

Според една от легенди-

те за свети Николай веднъж 
той излязъл в морето с 
лодката си и тогава се раз-
разила страшна буря. Лод-
ката започнала да потъва, 
защото се пробила и тогава 
свети Николай запушил 
дупката с един шаран.

Така шаранът станал 
завинаги негов слуга. 
Според народните вяр-
вания шаранът трябва да 
се чисти много прецизно, 
така, че нито една от люс-

пите му да не падне на 
земята, защото това ще 
донесе болести в семей-
ството.
Свети Николай е извес-

тен и с многото чудеса, 
които е правел, затова се 
нарича и Николай Чудо-
творец. Шести декември 
е датата, на която свети 
Николай Чудотворец се е 
представил на Бога.
Свети Николай е роден 

през трети век в малоазий-
ската област Ликия. Една 
от добрините, които е 
направил в родния си град 
Патара, била, че спасил от 
безчестие трите дъщери 
на обеднял търговец.
Търговецът мислел да 

пожертва честта на дъще-
рите си, за да прехранва 
семейството си, но свети 
Николай му подхвърлил 
незабелязано кесия с пари 
и така го спасил от позор. 
Свети Николай починал 
през 342 година. Мощите 
му се намират в италиан-
ския град Бари

 Êàê ïðàçíóâàìå Íèêóëäåí?

Бъдни вечер е един от най-важните семейни празници. Той 
е посветен на дома, огнището, но и на умрелите предци-род-
ственици, които също се считат за част от семейството. 

В различните краища на страната народът я нарича Малка 
Коледа, Кадена вечеря, Вечерня и Неядка. Дори самото наз-
вание на Рождественската нощ — Коледа, няма християнски 
произход. В него се откриват срички от обредите на древните 
тракийци и южните славяни.

По стара традиция, преди да се нареди празничната трапеза 
на Бъдни вечер, стопанинът на къщата запалва специален пън 
в огнището, наречен бъдник. Отначало разбърква с него огъня, 
наричайки: "Колкото искрици, толко пиленца, шиленца, телен-
ца, дечица в тоя дом!" После поставя тънкия край на дръвчето 
в огъня; там то остава да тлее цялата нощ и да поддържа огъня 
жив. Дървото е крушово, дъбово или буково. В предварително 
издълбана в него дупка се сипва червено вино, тамян и зехтин 
за берекет. Преди да се сложи в огъня, се запечатва с пчелен 
восък. Така приготвен коледният бъдник, наричан още коледник 
или прекладник, се смята за миросан и осветен и вече може да 
бъде принесен в жертва на божествата. Този обичай е отглас от 
стари славянски вярвания по нашите земи. Според тях, в деня, 
когато се очаквало да се роди дете, мъжът запалвал осветено 
дърво, за да прогони духовете на умрелите преждевременно 
бебета, покойници, зли орисници и вещери. След покръстването 
българският народ запазил този обичай, но палел миросаното 
дърво в чест на раждането на Спасителя.
На Бъдни вечер на трапезата
 трябва да има 7, 9 или 12 ястия
 Това са три от свещените числа
 на древноюдейската Кабала.
 Гозбите са постни. Задължително
 се приготвят сарми,
 пълнени чушки и компот от сушени плодове.
По искрите от огъня пък се гадае каква ще е годината. Кол-

кото повече са те, толкова по-богата ще е реколтата, кравите 
по-млечни, а прасетата - по-тлъсти. 

   Празничната трапеза се нарежда върху слама на земята 
в югоизточния ъгъл на одаята под иконостаса. На трапезата 
трябва да има 7, 9 или 12 ястия. Това са три от свещените числа 
на древноюдейската Кабала. Гозбите обаче са постни. Трапезата 
трябва да е отрупана с всички, което се произвежда в дома-
кинството: варено жито, варен фасул, сърми, пълнени чушки с 
боб (или ориз), ошаф, туршии, лук, чесън, мед и орехи, вино. 

Òðàäèöèÿòà 
ïîâåëÿâà

В някои краища правят също тиквеник, зелник и малка пита, в 
която е скрита паричка (на когото се падне, ще бъде щастлив 
цялата година). В четирите ъгъла на стаята се поставя по един 
орех. Това се прави, за да се осветят четирите краища на света.

  Преди да започне вечерята на Бъдни вечер, най-старият 
мъж в дома прекадява трапезата. По-рядко това го прави най-
възрастната жена, защото като праправнучка на грешната Ева, 
тя се смята за нечиста. Вярва се, че тамянът прогонва лакомите 
дяволчета от масата, а силата на баща им Сатана и неговите 
помощници вещери, караконджоли, магьосници отслабва. 
Така тъмните сили не могат да извършат злините, замислени в 
навечерието на Коледа. Прекадяват се и всички помещения в 
къщата, кошарата, оборът. 

Според езическите традиции по нашите земи в навечерието 
на Рождество Христово стопанката на дома трябва да залъже с 
погача злия бог Коледо. Питката трябва да е кръгла или завита 
като кравай, но замесена постна, без яйца и мляко. Ако някой 
е сторил в дома тежък грях през годината, отгоре й се намазва 
малко мед за омилостивяване на злопаметния Коледо.

Празничният хляб в различните краища на България се нарича 
боговица, вечерник или коледник. На трлапезата се разчупва от 
най-възрастния в семейството с думите: "Ела, Боже, да вечеряме". 
В християнски времена, поканата започва да важи за раждащия 
се Христос. Първото парче се слага под иконата на света Бого-
родица. Момите слагат залък от боговицата под възглавницата 
си, за да им се присъни момъкът, за когото ще се омъжат.

   От тестото на погачата се пекат и малки кравайчета - ко-
лачета. С тях се даряват коледарите на следващия ден. Всеки 
трябва да опита всички ястия, за да му върви годината. Накрая 
по избраните орехи се гадае ще бъде ли здрав; ако орехът е 
пълен, няма да боледува. Докато трае вечерята, никой не трябва 
да става от масата. Ако все пак се наложи да я напусне за малко, 
върви приведен, за да не повалят караконджолите житата и да 
не обрекат селото на глад. От сламата, върху която е вечеряла 
фамилията, напролет се сплитат венци и окачват  на плодните 
дървета, за да раждат изобилно.

   Трапезата не се вдига цялата нощ, за да не избяга късметът. 

Вярва се, че когато домочадието заспи, близките покойници 
идват да вечерят. 

Дванадесет мръсни дни започват от Коледа до Йорданов 
ден.Народът ги нарича още погански иливълчи нощи, защото 
от 25 декември до 6 януари границата между земята и небето 
изчезва. Разделението между този и онзисвят временно се 
заличава.По време на поганските дни духовена умрели идват 
в света на живите. Битува страхът, че някой от тях може да си 
хареса човек от фамилията и да го отнесе със себе си.

  Когато настъпи полунощ и Коледа, тогава ще дойдат 
коледарите, тогава ще се роди Христос, но и тогава според 
народните вярвания, започват Мръсните дни.

  Коледуването замества древните езически посвещения на 
младежите в зрялост. Според традицията коледарите са само 
момци, които са готови за женене. Коледарите се предвождат 
от станеник. Той носи обредното дръвче - ябълка, елха - клон 
със седем разклонения, на които е забучена варакосана ябълка, 
кравай, червени конци, зеленина, монети.

Станенине, господине,
добри сме ти гости дошли,
добър сме ти глас донели
низ хубава, долна земя:
овци ти се изягнили,
вси овчици ваклушатки
и овновци виторожки.
Станенине, господине,
тебе пеем, домакине

   Облечени в нови дрехи, заметнати с ямурлуци, с калпаци, 
украсени с чимширови китки, пуканки, нанизани на червен 
конец, сушени сливи, стафиди, коледарите обхождат всички 
домове. Станеникът изрича благословия, предназначена за 
семейството и къщата; после дружината изпява песни и за 
всеки един поотделно. Стопаните даряват богато коледарската 
дружина — колаци, дребни пари, месо, сланина, брашно, боб, 
лук, вино и орехи. С част от събраното на следващия ден коле-
дарите си устройват угощение; друга част продават и даряват 
парите за църквата, училището или читалището.

Вярва се, че на Коледа небето се отваря и всичко в един 
миг светва; това обаче могат да видят само праведниците. На 
Коледа човек може да си пожелае каквото поиска, желанията 
се сбъдват. 
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j%лед…, "Aл…е…, 
Íàáëèæàâà íàé-ñâåòëèÿò ïðàçíèê - ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ. Ñ òðåïåò è

âúëíåíèå âñè÷êè ïî ñâåòà î÷àêâàò Êîëåäà. 

С този свят празник се раждат                              
неповторими песни и пожелания.
Обредите са многообразни, красиви
и интересни. Чакаме Коледа, а и
коледарите, с надеждата, че ще се
сбъднат мечтите ни.
Да пожелаем на нашите читатели:

Да сте живи,
да сте здрави,
да е спорна
таз година
и шестици
до амина!
 

ПОДАРЪК

Дойде декември .
Всички са в очакване на Коледа и Нова година.
Бял снежец е покрил земята, навън е                           
толкова красиво. Във всеки дом има елха
с многоцветни лампички, които блестят ли,
блестят.
Никъде Коледа не е толкова красива,
както у дома!
На Коледа и Нова година ние не само
получаваме подаръци, но и подаряваме
А най-хубавият подарък за всеки
човек е обичта на близките му.
Приятели, подарете обич!

×åñòèòà Íîâà ãîäèíà
Íà âñè÷êè ÷èòàòåëè íà 
âåñòíèê 
"Ó÷èëèùåí âåñòíèê”
ïîæåëàâàìå çäðàâå, ñïîëó-
êà è áëàãîïîëó÷èå!

Íîâà ãîäèíà
Трудно е да се каже кога за пръв път 

е възникнал обичаят да се празнува Но-
вагодина. Във всеки случай древните 
египтяни вече са познавали този празник. 
В Мемфис,столицата на древния Египет, 
Нова година започвала на 19-20 юли, т.е. 
когато на хоризонта изгрявала звездата 
Сириус. В провинциите отъждествявали 
празника с прииждането на река Нил. 
Когато реката излизала от бреговете си и 
заливала селищата и нивите, египтяните 
редовно викали: “Да е честита!” и пиели 
с шепи нилска вода.

Ïúðâè îò ïúðâèòå
Посрещат Нова година на нашата земя жителите на 

160 острова от архипелага Фиджи /всички острови на 
този архипелаг са 320, но част от тях са необитаеми/.

 

Åëõàòà
Елховото дръвче е до-

шло от новогодишните 
празнични обичаи на 
източните

славяни – руси, ук-
раинци, белоруси. То е 
въведено за първи път в 
1700-та година от Петър 
Велики. На 31 декември 
самият той е открил 
тържеството в обкръ-
жението на своите ца-
редворци, които носели 
малки елхички.По-късно 

този обичай е разпространен от германските народи 
навсякъде по света.

Ñóðâà, ñóðâà, çà çäðàâå è 
áåðåêåò!

1 януари 
е знамена-
телна дата 
в календа-
ра ,  жизне-
р а д о с т е н 
зимен праз-
ник с много 
имена, про-
и з т и ч ащ и 
от същност-
та му: Ва-
сильовден , 
Василица , 
Сурваки.

Полагайки началото на новата година, той е свързан 
с обреди, които трябва да

осигурят на всички здраве и сполука през идните 
365 дни.

Обичаят, почитан и обичан най- много от децата, е 
сурвакането с дряновица.

Сутринта на 1 януари децата грабват сурвачките. Този 
ритуал е своеобразно

продължение на коле-
дарските благословии за 
здраве и изобилие. Някога 
сурвакарите били момчета 
на възраст 10-12 години, а 
сурвачките –

задължително дрянови, 
украсени с нанизи от

пуканки, малки кравай-
чета, сушени плодове и т.н.

 
Изборът за сурвачката е 

дрян, защото                        
той цъфти най-рано, т.е. 

предвестник е на

пролетта, зрее най-късно – символ на
мъдростта, пълен е с жизнен сок и в най-
люта зима.

 Красиви са нашите обичаи, достигнали до нас от 
далечното минало.

Áàíãî Âàñèë
 
Банго Васил, Банго Васили, още и Банго Василий 

(Васильовден), наричан още Василица е най-големият 
празник на циганите. Това е циганската Нова година. 
Празнува се по стар стил и празненствата траят 2-3 
дни.Вечерта на 13 януари цялото семейство се събира 
вкъщи. Майката готви птица с ориз или с кисело зеле. 
Докато я приготвя, мълчи. Във всяка къща се точат 
баници, баклави, младите жени чистят къщата и лъскат 
съдовете, всичко трябва да блести от чистота. Правят и 
сарми. Когато всичко е готово, слагат трапезата на пода 
в средата на стаята, и нареждат хляба и гозбите. Запал-
ват свещи, по-младите целуват ръка на по-възрастните 
и искат прошка. Стопанинът разчупва питката, в която 
има златна пара, пазена и предавана от баща на пър-
вородния син. Чак тогава сядат около трапезата. Ядат, 
пият, играят, веселят се. Посред нощ пристига Банго 
Васил (в превод-куция Васил), който е пътувал три дни 
и се е борил големи трудности по пътя. Затова е ранен, 
брадясал, уморен. Той е обикновено едър, гласовит, сръ-
чен и щедър. Има добра дума за всеки, пожелава късмет 
и здраве, щастие на възрастните, а на децата раздава 
подаръци. На Василица сутринта децата обикалят съсед-
ските къщи и сурвакат за здраве, благополучие, късмет, 
плодородие. Вярва се, че от тяхната благословия и „лек 
крак“ зависят щастието и късметът. 
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Çàáàâíî ìåæäó÷àñèå
ÊÎËÅÄÍÈ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÍÈ ÃÀÒÀÍÊÈ

1. Хем живее в гората, хем гората му е на главата. ......
2. За децата малки, тя е тъй любима. Прави им пързалки и се
казва....
3. Имам си конче без грива, зиме работи - лете почива............
4. Хвърчи - мълчи, лежи - мълчи, умира - ручи.........................
5. Сложи юздата, седна в шейната, тръгна в нощта свята.......
6. Голяма и зелена, натъкмена, наредена, радва всички, но боде с
иглички....
7. Коя шейна не може да се пързаля?...............

ÈÌÅÍÀÒÀ ÍÀ ÄßÄÎ ÊÎËÅÄÀ ÏÎ ÑÂÅÒÀ:
Добрият старец с многото имена обикаля по света. Макар че го наричат
различно, навсякъде го очакват с вълнение и надежда и много, много му се радват.
България - Дядо Коледа
Великобритания - Санта Клаус
Франция - Пер Ноел
Германия - Вайнахтсман
Швеция - Юлтомтен
Русия - Дед Мароз
Гърция - Айос Василис

Ïðàçíóâàíå íà 
Íîâà ãîäèíà ïî 

ñâåòà 
Всеки народ в продъл-

жение на векове е създавал 
и предавал от поколение на 
поколение новогодишните си 
традиции и поверия. Ето защо 
те са толкова разнообразни, 
но са обединени от вечната 
човешка надежда, че новата 
година ще бъде по-щастлива 
от старата.[1]

• Англичаните по традиция 
не посрещат новата година с 
шумни празненства, нито пък 
е прието да се канят гости.

• Шотландците ходят на 
гости дори на хора, които не 
познават. Обичай е да излизат 
облечени като коминочистачи.

• Испанците излизат на ули-
цата и си разменят подаръци, 
когато часът удари 12.

• Словаците на трапезата 
непременно трябва да имат 
шаран.

• Унгарците задължително 
трябва да имат на масата че-
сън с мед.

• Португалците закачат над 
новогодишната маса добре 
запазен грозд, и докато часов-
никът отмерва дванадесетте 
удара, всеки бърза да откъсне 
и изяде последователно 12 
зърна, като в същия момент 
си намисля желание за всеки 
един от дванадесетте месеца.

• Холандците поднасят на 
трапезата топли понички със 
стафиди.

• Японците посрещат но-
вата година рано сутринта 
на 1 януари, поздравяват се с 
чаша студена вода и след края 
на обичайните 108 камбанни 
удата всеки бърза да се изкачи 
на високо, за да приветства 
слънцето.

• Етиопците запалват ог-
ромни огньове, около които 
устройват тържества, шествия, 
игри и танци.

• Гвинейците в новогодиш-
ната нощ излизат на шествие, 
предвождано от слонове, които 
са символ на сила и богатство.

• Китайците слагат на но-
вогодишната трапеза нарциси.

 

Èç ó÷åíè÷åñêè 
ñú÷èíåíèÿ

* Васил Левски ходи из страната гол и бос, за да 
възбужда народа.

* Прабългарите са имали конска флота.
* И Райна Кабаиванска развяла знамето.
* Бай Ганьо говори аерогантно.
* Водата се среща в три състояния, твърдо, течно 

и безобразно.

Ó÷èòåëñêè áèñåðè 
* Има отсъстващи - виждам ги! Отсъстващите да 

вдигнат ръка.
* Нито едно природно явление не може
да ме спре да Ви напиша отсъствията!
* И ако някой ще се разболява да ми се
обади предварително.
* Подчертайте с кръгче.
* Не съм го казала, но ще го повторя.
* Преведете думите, които не знаете.
* Ученици, начертайте окръжност с формата на 

кръг !
* Начертайте 2 безкрайно дълги прави с
дължина 3 метра.

ÂÈÖ ÏÀÐÀÄ
Двама ученика си говорят:
- Пешо, виж какво пише във вестника за нас.
- Ще видиш какво ще пише утре за редактора на вестник „Училищен вестник”.
♦♦♦♦♦
Майка се кара на сина-двойкаджия:
- Ти си тъп и ограничен, като баща ти!
В това време мъжа й точно бил на вратата ,
влиза и пита:
- Значи съм тъп и ограничен?
- Ти мълчи, не става дума за теб.
♦♦♦♦♦
Аз съм българче ... !
- Стига си се оплаквал бе!
♦♦♦♦♦

В тялото на един човек живеят повече живи организми, отколкото хора живеят 
на Земята.

♦♦♦♦♦

Човек прекарва 3 години от живота си в
тоалетната.
♦♦♦♦♦

Знаете ли,че музеят на киселото мляко е в село Студен извор и е открит на 29 юни 
2007г. Поместен е в къща, която се намира близо до родната къща на д-р Стамен 
Григоров – откривателят на бактерията в киселото мляко "Лактобацилус булгарикус”.

♦♦♦♦♦

Синият кит достига тегло 150 тона.
♦♦♦♦♦

Акули от вида риба-чук могат да се размножават без наличието на мъжки.
♦♦♦♦♦

Възрастта на рибите може да се определи по годишните кръгове на костите им.
♦♦♦♦♦

Коалата никога не пие вода. На езика на аборигените коала означава „не вода”.
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Â Ëþëèí èñêàò äà èìàò 
ïåðñïåêòèâè
В малкото село Лю-

лин, в което живеят око-
ло 180 души,  ще запом-
нят 2012 като година в 
която спонсори, кметство 
и община обединиха уси-
лията си за решаване на 
проблема с  изгражда-
не на така необходимия 
мост над реката. Кмет-
ският наместник Диньо 
Капитанов, в присъстви-
ето на кмета на общината 
Митко Андонов, отчете 
тази придобивка като 
най-важната за селото 
и прибави благодарност 
към дарителите. Според 
г-н Капитанов добро ре-
шение за Люлин е и снаб-
дяването с  достатъчно 
контейнери и изграждане 
навиците за  разделно 
събиране на отпадъците. 

Техническо подобрение 
с изграждане на усука-
ни елпроводници  реши 
проблема с редовност на 
тока в селото. С общин-
ски средства тази година 
е ремонтиран асфалтовия 
път  до селото. Осигу-
рено е финансиране и 
за обновяване на чита-
лището.  Зимата не е 
страшна за люлинци тъй 
като с настойчивостта и 
упоритостта на кметския 
наместник всички домо-
ве са снабдени с дърва за 
огрев При планирани 50 
общо 380 кубика  дърва 
са разтоварени  в Люлин. 
Остарялата водопровод-
на мрежа създава пе-
риодични проблеми, но 
благодарение реакцията 
на ВиК дружеството те 

своевременно се ремон-
тират, отчете кметския 
наместник. Той обърна 
внимание и върху това, 
че гробищния парк се 
почиства. „За съжале-
ние в едно село като 
Люлин, в което живеят 
хора на пенсионна въз-
раст, най-често посе-
щаваното място, освен 
магазина за хляб,  е … 
гробището. И грижата 
за отишлите си от този 
свят е задължителна.” 
Подчерта г-н Капитанов 
с благодарност към кмета 
на общината, че на този 
въпрос се обръща специ-
ално внимание. 

Обсъждайки своето 
ежедневие люлинци спо-
делиха желанието си за 
създаване на пенсионер-

ски клуб, където да могат 
заедно да прочетат вест-
ници, да обменят полезна 
информация. „Люлин не 
е това, което беше преди 
години. Днес ние се за-
нимаваме само с изкар-
ването и прибирането на 
овце и кози, говорим си 
само за турските сериали. 
Забравихме да общуваме  
чрез празници и настрое-
ние. Това не е нормално, 
тъжно е , но е факт.Имаме 
читалище, но то няма 
душа…Имаме ежедне-
вие, но искаме да имаме 
и перспективи!”сподели 
мислите си Вълко Терзи-
ев. В останалите изказва-
ния прозвуча и желание-
то на люлинци да ползват 
услугите на Домашен 
социален патронаж., на-

правено беше предложение 
и за по-чести ремонти на 
ул.осветление, за изграж-
дане на малка автоспирка. 
Споделена беше болката 
и от невъзможността да 
се ремонтира местната 
църква, която  със своята 
150-годишна история  и 
тъжни руини  вълнува хо-
рата. Всички се обединиха 
и около това да се полагат 

повече грижи за памет-
ниците на загиналите във 
войните люлинци.

Г-н Андонов благодари 
за активността на присъст-
ващите на събранието , 
изрази задоволството си 
от това, че люлин е едно от 
селата в общината, където 
кметски наместник и спон-
сори работят в синхрон за 
подпомагане решаването 

на най-важните проблеми 
на селището. Категорично  
подчерта, че Люлин няма 
проблеми за ползване ус-
лугите на ДСП, не е про-
блем общината да помогне 
и за пенсионерския клуб 
само да има хора, които 
да го посещават. Г-н Ан-
донов лично се ангажира 
с решаване на въпроса с 
автоспирката.

Дървото на фамилия-
та ни е дрян. И поколе-
ния наред фамилията ни 
е Дрянкови. Но вместо 
нея, в личната ми карта е 
записано Маринова. Кога-
то съм се родила, имало 
нареждане, за фамилия да 
се вписва името на дядото, 
а не на рода.
Останах сирак. Като 

баба си. За последен път 
е видяла баща си на шест 
години. Било е 1912! Пре-
гърнал  я  пред  голямата 
дървена порта  и тръг-
нал на война. С широка 
стъпка и песен....
Баба била невръстно 

дете. Стояла и чакала. 
А татко й все не идвал 
по прашния път. Вой-
ната оставила неговото 
място на трапезата праз-
но. След като получили 
известие за смъртта му, 
засадената  от него кру-
ша спряла да ражда и 
изсъхнала. "Уж дърво, 
а все едно , че и него 
бяха уцелили с куршум 
в сърцето.” Така казваше 
баба ми и бързаше да 
изтрие  голямата сълза 
премрежила очите й .
Прадядо ми бил за-

можен човек. Богат на 
ниви, на аргати, на ще-
дрост. Имал строг поглед. 
Не хабял думите, но как-
вото кажел с плътния си 
глас било на мястото си. 
За разлика от други със-
тоятелни хора, подпомагал 
по- бедните. Вярвал, че  
човек никога не знае как 
ще го подреди съдбата.  
„Бедният може да забога-
тее, а богатият да обеднее. 
Важно е да не се сродяваш 
с дявола!" Така поучавал 
хората. И тези думи баба 
запомнила.

"Казват, че ако Бог ти 
отнеме бащата, оставаш  
сирак наполовина, но загу-
биш ли майка си оставаш 
сирота за цял живот. Но не 
е права тази приказка. Като 
останахме сами, въпреки 

Äúðâîòî íà æèâîòà

наследството се отчуж-
дихме от хората. Децата, 
чиито родители се бяха 
върнали живи и  здрави от 
войната, взеха пак да идват 
да играят на нашата порта. 
Заплюваха я, криейки се 
на жмичка, а аз мислех че 
мене заплюват.

 „ На шестнайсет  се 

венчахме с дядо ти. Той ли 
на мене пристана, аз ли на 
него, не разбрах, но бяхме 
първите  младоженци в 
селото без благословия на 
старите. Мен нямаше от 
кого да ме искат, а той беше 
останал сирак при живи 
родители ...."

-Защо? 
- „Ами защо, защо? За-

щото едно време за една 
крива дума  синовете ги ли-
шаваха от наследство. Дядо 
ти така и не ми каза какво 
е издумал, но освен, че го 
лишиха от наследство, му 
заръчаха да живее далеч от 
бащината си къща.”

И така  двамата с баба 
ми, от горната "Чорба-
джийска "махала, решили 
да се  преместят в долната 

"Сиромашка "махала. По-
строили дом  и заживели 
сред бедни, но по- сговор-
чиви хора. Родили им се 
трима сина. Една вечер, 
докато баба шетала и при-
готвяла вечерята, някой  
плахо похлопал на вратни-
ка. Дядо излязъл и не след 
дълго баба го чула да казва: 

"Първият син го кръстих 
на тебе, тате. Дойдох при 
тебе да се помирим, а ти 
ме отпъди. Когато се роди 
втория, пак ти си рекъл, че 
нямаш син на име Марин, 
а за третия си заръчал на 
попа: "Кръстник да му 
стане куция Танас!"…Си-
новете ми не те  познават. 
Ти сам го пожела. "Баба 
излязла, за да покани госта, 
но дядо я спрял : "Грехота е 
за една моя дума да наказва  
и внуците си".

Прадядо ми мълчал. 
Само дишал учестено и 
тежко. Нямало как пред 
вратата да разкаже, че го-
лемият му син е изпил 
жълтиците му, че го е завел 
в съда и го е принудил да 
му предпише нивите, че 

го е пребил до смърт, след 
като  жена му, вместо чака-
ното момче, пак е  родила 
момиче...

На сутринта един друго-
селец го намерил вкочанен, 
подпрян на един орех.

Ето за това дядо ми е 
бил сирак, при живи ро-
дители. От него знам, че 
баба ми  от време на 
време е промърморвала, 
че  ако не е било нейно-
то наследство, са щели 
да приличат досущ на 
тези, в чиито дом с трън 
да завъртиш, няма как-
во да закачиш, но дядо 
още по- красноречиво 
й отвръщал: "То, Желе 
времето се върти. Днеска 
е твое, утре може да ста-
не мое. "Така и станало. 
Дядо бил избран за кмет. 
Като  такъв дал пример  
вписвайки всичкия до-
битък, селскостопански 
инвентар и ниви на баба 
ми в новосформираното 
ТКЗС. И вместо да по-
жъне укори и клевети, тя  
облекчено рекла: "Добре, 

че го стори, Марине! На-
следството на сирака много 
тежи. "

Останах сирак. Като 
майка си. Тя е била на де-
сет, когато в един дъждовен 
летен ден, дядо ми я завел 
на гробището да се прости 
с майка си. Заради времето 
поканили хората  направо 
на гробищата, защото тяло-
то й се забавило доста от 
Пловдив. След година дядо 
довел нова жена. Мащехата 
изглеждала сговорчива, но 
още преди да роди, отпра-
тила децата на дядо ми в 
града. Вуйчо рано, рано се 
задомил, а мама останала 
да живее при  една от ле-
лите си....

Така и не довърших за-
почнатото много отдавна 

Çà ïî-ñïîêîéíè 
äíè  íà õîðàòà ñ 
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С  надежда за по-добри дни, с предколедно настро-

ение премина празникът организиран от Общинското 
сдружение на инвалидите в Стралджа. Председателят 
Стойка Вълкова с топли думи приветства всички при-
състващи  като добави пожелания за по-добро здраве и 
за оптимизъм в дните. За Международния ден на хората 
в неравностойно положение, за трудностите да бъдеш 
в категорията „инвалид”, за умението да се живее в 
една общност, която прави възможното за подобряване 
ежедневието  на хората с проблеми говори и областния 
координатор  Кръстина Атанасова. 

От името на кмета на общината Митко Андонов, 
поздравление към членовете на Общинския съвет на 
инвалидите отправи Мария Толева, зам.-кмет. „Об-
щината помага и ще продължава да помага на вашата 
организация , на всеки един от вас, с мисълта, денят 
ви да бъде по-спокоен”, подчерта тя и поднесе като 
подарък сумата от 200 лв. за организацията. Г-жа Толева 
припомни социалните проектите по които общината 
работи. Голяма част от тях засягат именно хората със 
здравословни проблеми. 

Срещата продължи с интересни томболи, викторини 
и други занимателни игри. 

родословно дърво. За да 
го направя станах член 
на клуб "Род и памет". Не 
знам защо, но всеки път, 
вместо клони  и покълнали 
филизи,  пишех имената 
на предците си върху над-
гробни плочи. Исках да не 
е така, но ръката, водена 
от мисълта ми, рисуваше 
и рисуваше плочи. Бели и 
мраморни…

Животът ми тежи като 
сълза. Тежка, като съдбата 
на предците ми и чиста, 
като вярата им. Опитвам 
се да не я изпускам, за да 
не натъжавам детето си, 
за което трябва да бъда 
едновременно майка, и 
баща, баба и дядо. И ако в 
съботен ден, семействата 

излизат, за да бъдат заедно 
сред природата, нашето 
семейство от един роди-
тел и едно дете, често е 
на разходка в Белия град. 
Там където всички  чакат 
да ги посетиш, но не те 
посрещат…

Есен е! Листата на ли-
пата пред панелната ни 
кооперация  приличат на  
остарели златни пендари. 
Вятърът ги брули с невиди-
ма дряновица. Едни падат  
уморени на земята. Други 
танцуват с вятъра, а трети 
остават сиротни по клони-
те, търсещи корона, в която 
да се сгушат, забравили, че 
иде зима ....
Мила Маринова 
„Дървото на живота” 

на Мила Маринова участ-
ва в Първия литерату-
рен национален конкурс, 
Стралджа 2012 на името 
на Станка Пенчева.
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Общинският коледарски празник в гр.Стралджа се провежда 

всяка година и има за цел да съхрани за поколенията българските 
фолклорни обичаи, свързани със зимните народни празници, да 
съдейства за развитието на националното ни песенно и танцово 
изкуство, да спомага за приобщаването на младите към културните 
ценности.

    Празникът има конкурсен характер.

Î Ð Ã À Í È Ç À Ö È ß  ÍÀ  Ï Ð À Ç Í È Ê À

   Организатори  на  празника  са  Община  Стралджа  и 
НЧ”Просвета-1892”-Стралджа. Те съставят програмата  на праз-
ника и реда за явяване на групите по предварително подадени 
заявки за участие.

  Общинският коледарски празник „Стралджа 2012” ще се от-
крие на 19.12.2012 г./сряда/ от 16,00 ч. на сцената на НЧ”Просвета 
1892” – Стралджа.

   Групите ще бъдат оценявани от жури, което ще обяви резул-
татите от класирането до един час след приключване на празника.

  Забележка: Предварително обявеният ред за явяване на групите 
ще бъде спазен стриктно. Ръководителите потвърждават участието 
на групите най-малко 30 мин. Преди началото на празника.

   Организаторите си запазват правото да правят промени в про-
грамата в деня на празника.

  Заявки за участие се подават до 14 декември 2012 г. на адрес:
Гр. Стралджа, ул.”Хемус”12
  Общинска администрация, отдел ОКЗСД
  За допълнителна информация и справки: тел.04761 – 64-68
  Пристигнали заявки след обявената дата не се включват 

за участие в празника.

 Разходите по пребиваването на участниците са за сметка на 
организаторите и институциите, на които са представители.

ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ
    Коледарските колективи, желаещи да участват в конкурсната 

програма изпълняват до три песни , благословия и фрагмент от 
обичая „Коледуване” – в рамките  до 10 мин.

   Колективите ще бъдат разпределени в две възрастови групи:
- първа възрастова група – до 14 г.
- втора възрастова група – над 14 г.

      Í À Ã Ð À Ä È:
 
    На двете възрастови групи ще бъдат присъдени първо, второ и 

трето място, придружени с парична награда, специална и поощри-
телна награда за най-добра коледарска група, най-добра обредна 
група, за станеник, кравай и др.

ОБЩ  НАГРАДЕН  ФОНД:  1000 лв.
Забележка: Заявилите участие женски коледарски групи не 

участват в класирането.

                                 ОТ  ОРГАНИЗАТОРИТЕ

Ëþëèíöè  ïîäãîòâÿò Ëþëèíöè  ïîäãîòâÿò 
ïàìåòíèê íà Âúëêàíàïàìåòíèê íà Âúëêàíà
С признателност и с уважение 

жителите на с. Люлин се обеди-
няват около идеята за съграждане 
паметник на своята съселянка и 
обичана народна изпълнителка 
Вълкана Стоянова. Инициати-
вен комитет  с членове Диньо 
Капитанов, кметски наместник 
на Люлин, Вълко Терзиев, Делчо 
Стоянов, Жельо Тонев и Жельо 
Нанев откриха дарителска сметка 
за набиране средства за изграж-
дане на бюст- паметник на Въл-
кана. С подкрепата на кмета на 
общината Митко Андонов,  след 
проведен разговор с изявения ям-

болски скулптор Минчо Огнянов, 
който е автор и на паметниците в 
селата Зимница, Правдино, Ато-
лово, Лозенец, Иречеково, на 14 
ноември в Люлин бе направено  
първото обсъждане на проекта  
за паметник. В него  взеха учас-
тие представители на инициа-
тивния комитет, Мария Толева, 
зам.- кмет, Кольо Пехливанов, 
гл. експерт „Култура” при общи-
ната. Според Диньо Капитанов, 
кметски наместник на Люлин,  
паметникът трябва да се впише 
в центъра на селото, в близост 
до възстановеното читалище, а 

откриването да стане в навече-
рието на 24 май идната година. 
Представяйки своя проект скулп-
торът Минчо Огнянов  подчерта, 
че паметникът ще бъде изготвен  
от камък и метал .Интересно 
творческо хрумване е чешмата, 
единна част от паметника,  над 
която ще бъде издълбан текст „На 
голямата народна певица Вълка-
на Стоянова от признателните 
люлинци”. Общата стойност на 

проекта е 6 хил. лв., които ще 
бъдат осигурени изцяло от спон-
сорство на местни бизнесмени и 
софийска земляческа група.

„Вълкана Стоянова е една 
голяма личност, талант от нацио-
нална величина, това е гласът, 
който едва ли пак ще се повтори 
във времето. Гордост за Люлин е, 
че  е родена тук и че ние сме ини-
циатори за неин паметник. Ние 
сме съпричастни, ние ще дадем 

своята лепта за този паметник!” 
изрази всеобщото мнение Вълко 
Терзиев.

За желаещите да подкрепят 
финансово изграждането на па-
метник в Люлин на народната 
певица Вълкана Стоянова: 

BIG  СЕСВВGSF, IBAN – BG  
03СЕСВ 9790 84594422 00 – да-
рения от страната

Код на плащане – 445100
ЦКБ

Â î÷àêâàíå íà Êîëåäà
Читалища и пенсионерски клубове, училища и детски 

градини започнаха активна подготовка за предстоящите 
коледни и новогодишни празници. В отдел „Култура” 
пристигат предложенията на кметства и читалищни на-
стоятелства, пенсионерски клубове за провеждане на об-
щоселските тържества посветени на Рождество Христово. 
Съставя се програмата и с първите заявки за участие на 
групи в Общинския коледарски празник. В същото време 
в училища , детски градини, фирми и учреждения вече се 
появяват празнични коледни украси. Елхата пред общината 
предстои да грейне в коледни светлини и украшения само 
след няколко дни, на 13 декември. Все по-често  звучат 
коледарски песни по квартали и клубове. Това всъщност 
е подготовката на участниците за предстоящия Общински 
коледарски празник, който е насрочен за 19 декември.

 Áëàãîäàðíîñò êúì „Äè÷îíè”
Уважаеми  г-н Господинов,
   От мое име и от името на всички участници в изнесеното 

заседание на ОбС във Велико Търново поднасям искрена 
благодарност към Вас, като управител на фирма „Дичони” 
и  към шофьорите на двата автобуса, с които  пътувахме по 
направлението. Благодаря за осигурения комфорт, за безо-
пасното и приятно пътуване. Благодаря  за своевременната и 
адекватна реакция  при настъпилия извънреден технически 
проблем на пътя. Вие  доказахте, че фирма „Дичони” е един  
сериозен наш партньор, на който винаги може да се разчита.

С пожелание за  приятни коледни и новогодишни праз-
ници и нови успехи през 2013г.

Митко Андонов, 
Кмет на Община Стралджа

Да отпразнуват хубавия празник 
Никулден се събраха  членовете на 
клуб „Златна есен” в Стралджа. Като 
хора, които добре познават, уважават и 
спазват традициите  домакините Ганка 
Калчева и Петранка Мирева  подгот-

виха  традиционните тави с рибник. 
Отец Виталий  отслужи благодарствена 
трапеза, благослови присъстващите , за 
да прозвучи  и „На многое лета”. Малко 
по-късно на трапезата пред всеки вече 
имаше порция от вкусния шаран в до-

пълнение със специалитети  от щука, 
скумрия, пъстърва, цаца. „Да има!”, 
оправдават се свикналите   на богата 
трапеза стралджанци, които продължи-
ха празника с наздравици от домашно 
вино и ракия, музика, песни и танци.

Ñúñ „Çëàòíà åñåí” íà ðèáíèê


