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ÅÎÎÄ - Ñòðàëäæà

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

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

Ä-ð ÏÀÏÀØÈÌÎÂ,  
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà
понеделник, сряда и събота – от 

9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0887410303

Ä-p ÊÎËÅÂ, 
ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà 
Вторник, четвъртък и петък – 

от 9 до 19 ч.

ТЕЛ. 0892086033
Работа с НЗОК

Кабинетът е в поликлиниката- 
източно крило

Ä-ð ÊÀËÎßÍ ÆÅËÅÇ×ÅÂ, ñòîìàòîëîã â Ñòðàëäæà

ТЕЛ. 0885865910
Всеки ден 13,30ч.-17,00 ч., Събота – 9,00-14,00 ч.
НЗОК, Кабинетът е в поликлиниката- северно крило

Èçðàáîòâà è ïðåäëàãà:
ÁÓÊÅÒÈ è ÊÎØÍÈÖÈ
За всеки празник и повод
 луксозни
 сватбени
 бутикови
 стилни

ÖÂÅÒß Â ÑÀÊÑÈÈ
Поръчките: за 1 час,може и дос-

тавка по домовете.
За по-големи поръчки – сериозни 

отстъпки

ТЕЛ. 0887641255

ÌÀÐ- ÂÀË- ÍÀÒ – Æåëÿçêà 
Ãåîðãèåâà ÅÎÎÄ
/магазинът на Жужа/

Върху децата в Со-
циално -педагоги-
ческия интернат 

в Стралджа е упражнявано 
системно насилие и са при-
лагани изключително жес-
токи форми на физически 
наказания. Това е една от 
констатациите на Държав-
ната агенция за закрила 
на детето след извършена 
проверка в дома. 

През лятото в интерна-
та в Стралджа за поредна 
година гостуват френски 
студенти, скаути, предста-
вители на фондация "Бон 
Мин". В интерната са ос-
танали 17 момчета, които в 
продължение на 10 дни са 
с френските скаути. Ходят 
на екскурзии, очаква ги 
и почивка на море. Става 
обаче инцидент- в Дома 
е извършена кражба. По 
думите на 16-годишният 
Бойко в посегателството 
са участвали почти всич-
ки момчета. Взехме 200 
лева от французите, после 
ги върнахме, и после ни 
смачкаха от бой. Съжаляваме, 
че взехме парите. Именно френ-
ските скаути подават сигнала за 
насилието над момчетата и от 
началото на септември в Дома 
започва проверка от Агенцията за 
закрила на детето. Инспекторите 
са установили следи от побои 
върху телата на част от момче-
тата. Младежите са посочили, че 
са бити с пръчки, бухалки, палки 
и прътове. Четирима служители 
от интерната са отстранени от 
работа до изясняване на фактите 
и обстоятелствата по сигнала за 

Áîé è æåñòîêîñò â èíòåðíàòà?Áîé è æåñòîêîñò â èíòåðíàòà?

насилие. Назначен е нов вре-
менно изпълняващ длъжността 
директор. В Районната прокура-
тура в Ямбол се води досъдебно 
производство за нанасяне на 
телесни повреди на деца от 
длъжностни лица.

В момента в интерната има 39 
момчета, съдени за кражби, ос-

новно, разказа новият директор 
Митко Войводов. Според него 
този тип институции имат своята 
роля и трябва да продължи да 
съществува.

Възпитаниците на Дома са 
категорични, че не искат да се 
закрива интерната, защото няма 
къде да отидат, а там за тях се 

грижат добре.

Æèâêî Òàíåâ, åäèí îò 
îòñòðàíåíèòå  íîùíè 
âúçïèòàòåëè â ÑÏÈ:
Всичко, което се случва в 

СПИ през последните дни, за 
мен е едно изпитание. Да, прежи-
вях тежки дни,но…оживях. Сега 

вече ми е по-лесно да приемам 
действителността. Оказах се, 
както аз, така и моите колеги, в 
една  много неприятна ситуация. 
Трудно е да докажем невинността 
си, но лично аз  съм взел решение 
да заведа дело срещу ДА”Закрила 
на детето” за клевета. Твърдя  
категорично, че не са истина 
: твърденията  за евентуални 
побои над децата, за нередовни 
медицински прегледи, за липса 
на лично облекло и тоалетни 
принадлежности, за качество на 
храната… Друг е въпросът дали 
някой ме чува или иска да ме 
чуе. Но за мен не е проблем  да 
докажа невинността си!

Éîâêà Àíãåëîâà, 
ãë.ñîöèàëåí 
ðàáîòíèê îòäåë 
„Çàêðèëà íà äåòåòî” 
Äèðåêöèÿ „Ñîöèàëíî 
ïîäïîìàãàíå” ßìáîë:
На този етап сме направили 

всичко, което е препоръчано от 
страна на ДА”Закрила на дете-
то”. Не коментирам  случилото 
се в СПИ. За нас, като социални 
работници, грижата за децата 
означава  грижа  за всички деца 
, вкл. и тези в интерната. Като 
местен човек знам, че има про-
тиворечиви мнения за случилото 
се, но би трябвало да оставим 
следствието да си свърши рабо-
тата. Пък  времето ще докаже  
кой е прав.
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Богата гроздова година, така ще 
запомнят стралджанци есента на 2013. 
Както   стопаните, които положиха 
много труд за обработката на лозята, 
така и  другите, които вече са изоста-
вили масивите,  набраха неочаквано 
много грозде. От декар най-често  до-
бива беше около тон- тон и половина, 
има и рекордьори с по над 2 тона. И ка-
чеството на мискета е добро, макар че 
, според познавачите, добре би било да 
се изчака още седмица с гроздобера, за 
да се достигне максимума захарност. 
Изпреварването на реалните срокове 
за прибиране на мискета стана заради 
притесненията от ромските кражби и 
опоскването на цели масиви от ог-
ромни ята птици. Общината направи 
възможното за осигуряване на охрана, 
кмета поиска и присъствие на жандар-
мерия. Да, мискетовото изобилие в 
„Пясъка” беше повод за радост, но тя 
се оказа твърде кратка.  Неприятности-
те на стопаните се увеличиха когато 
трябваше да предават гроздето. Осъ-
ществилите изгодни сделки на частно 

Çà ãðîçäîáåðà, êîéòî áè 
òðÿáâàëî äà íîñè ðàäîñò

коментират стралджанци. Лозята за 
мнозина се оказват тежко и непосил-
но бреме. Макар грижите за мискета  
все още да се броят като „сладки” , 
все повече става броя на тези които 
са категорични, че преустановяват 
с лозарството. Това пък е поредна 
радост за другите, които нямат нищо, 
но печелят повече от собствениците, 
защото догодина техния периметър 
явно ще се разшири още. 

Стралджанският гроздобер сложи 
началото на прибирането на различ-
ните сортове в общината.  Стопаните 
от Лозенец, които  първи  прибраха 
атрактивния  сорт мускат о тунел, 
направиха добри сделки  за по 80-90 
ст  на кг. Тази седмица  приключи  при-
бирането на червените сортове, а на 
5 октомври е ред на мискета. На този 
етап се справят успешно с охраната 
на масивите.  В Зимница и Недялско  
гроздобера беше също  последната 
събота и неделя  на септември. В 
„малката Гърция” създадоха  добра 
организация за опазване на гроздето, 
прибирането премина спокойно , 
добивите  и тук   подгониха рекорди,  
но за  съжаление не се оправдаха  оч-
акванията на хората за повишение на 
цените заради по-високата захарност. 
Продажбите се реализираха най-вече 
по 25 ст за кг. В тези дни на бозум 
излязоха  и иречековци, които  при-
браха  кабернето с очакване за добро  
домашно вино.  

Представители на община Стралджа взеха участие в обучение  по 
проект по ОП ”Развитие на човешките ресурси” за формулиране и из-
пълнение на мерки за интеграция на най-маргинализираните общности 
сред етническите малцинства. Кольо Пехливанов, гл.- експерт, Атанас 
Георгиев, социален работник и Мильо Добрев, здравен медиатор, бяха  
между 60-те  общински служители, целево избрани от общините, на 
чиито територии е установено наличие на силно маргинализирани 
групи. Целта на обучението беше да се повиши административния 
капацитет за формулиране и изпълнение на мерки за интеграция, да 
се осигури практическото приложение на резултатите от проекта на 
местно ниво. Освен подробно запознаване с проекта участниците  
имаха възможност да обогатят знанията си  за програми за интеграция, 
нормативната рамка, участваха в обсъждане на добри практики, про-
блеми , свързани с интеграцията на обособените етнически общности. 
По време на практическите занятия стралджанските представители , 
които участваха активно в разискванията по всяка лекция, показаха 
умения да разработват планове за работа с маргинализирани общности 
и решаване на конкретни казуси. Те се  завърнаха  с повече знания  и 
по-висока мотивация за конкретна общинска интеграционна  дейност.

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

Ñëóæèòåëè îò îáùèíà Ñòðàëäæà íà îáó÷åíèåÑëóæèòåëè îò îáùèíà Ñòðàëäæà íà îáó÷åíèå

За поредна година доброволци-
те от БМЧК при СОУ ”П.Яворов” 
участваха в  Националната добро-
волческа информационна кампа-
ния по приемна грижа „Всички 
имаме грижата”. В изпълнение на 
кампанията по  проект „Социална 
програма за подкрепа на деца и 
младежи, напускащи социалните 
институции” , доброволците раз-
пространяваха информационни 
материали в града , отговаряха 
на въпроси на гражданите за 
приемната грижа, кой и как може 
да стане приемен родител, обясня-
ваха необходимостта  от грижите 
за деца, чиито родители не са в 
състояние да правят това.

 „Да станеш приемен родител 
е отговорно решение”, добавя-
ха младите червенокръстци с 
надеждата, че възрастните ще 

Òúðã çà èçáîð íà èçïúëíèòåë
На 16 септември в община Стралджа се проведе търг по обществена 

поръчка за избор на изпълнител на обект „Реконструкция на водопроводна 
мрежа в с.Воденичане и рехабилитация на общински пътища Стралджа-
Атолово  и Воденичане- Джинот в община Стралджа”. Проектът е по ПРСР, 
мярка 321. Комисия в състав от 9 членове с председател Иван Георгиев, 
зам.кмет на общината, както и задължителното участие на външни екс-
перти съгласно ЗОП, и в присъствието на представители на 10-те фирми 
представили оферти за оценка, отвори тръжните предложения и провери 
пълнотата им. Дейността на комисията продължава с проверка на документи 
по изискването за административно съответствие на фирмите и оценка на 
техническите предложения.

Ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèÿ
От 24 до 28 септември Атанаска Кабакова, председател на ОбС Стралджа, 

взе участие в конференция в гр. Риека, Хърватия  на тема „Пътят към инте-
грация в ЕС – премахване на бариерите, отключване на нашия потенциал”. 
Поканата е отправена и до кмета на община Стралджа  Митко Андонов от 
името на председателя на NALAS и кмета на Риека и председател на Асо-
циацията  на градовете на Република Хърватия. 

В конференцията взеха участие  400 кметове, председатели на ОбС, зам.
кметове, общински служители, председатели на Асоциации и партньори от 
цяла Югоизточна Европа както и представители на ЕС. Целите на конфе-
ренция са   свързани с отбелязване  присъединяването на Хърватия  като 
най-новата държава – членка на ЕС, изследване ролята на градовете и мест-
ните власти в процеса и гарантиране на неговия успех, да се проучи това, 
което трябва да се направи на местно и регионално ниво с възможности 
за постигане интеграция в ЕС в съответствие с ценностите и целите  на 
Съюза, участниците да се учат помежду си  и да се максимизира приносът 
към процеса. 

Ïîñòàâÿò áåçïëàòíî ñèëàíòè íà äåöà
Започна поставянето на силанти на деца от 6 до 8 годишна възраст 

в рамките на Национална програма за профилактика на оралните 
заболявания при деца от 0 до 18 г. в България на Министерството на 
здравеопазването. Инициативата започва ще продължи до 30. 11.2013 г.

Силантите представляват дентален материал, на основата на фотополи-
меризираща пластмаса, обогатена с флуор и калций, който образува много 
тънък слой върху дълбоките вдлъбнатини (ямите и фисурите) на дъвкател-
ните повърхности на зъбите. Поставянето на силанти притежава огромен 
потенциал да предотвратява появата на зъбен кариес при децата, тъй като 
се създава бариера между зъба и бактериите, причиняващи кариес

До 30.11.2013г. ще бъдат поставяни безплатни силанти на деца от 6 на-
вършени  до 9 ненавършени години.   Поставянето на силанти за първите 
постоянни молари при децата става след предварително уговорен час с 
изпълнителите на Програмата.

Изпълнители на Програмата , които имат сключени договори с МЗ :
1. д-р Димитрина Христова - 0887354569  кабинет в гр.Ямбол 
2. д-р Диана Данакова - 0897609278  кабинет  гр.Ямбол
3. д-р Недка Банчева - 0886625549  кабинети в гр.Ямбол и с.Зимница
4. д-р Янка Николова -  0888334187 кабинети в гр.Ямбол и гр.Болярово
5. д-р Галина Войчева - 0888264810  кабинет в  гр.Ямбол 
6. д-р Христина Петева - 0888459701 кабинет в  гр.Елхово 
7. д-р Веселина Стефаниева - 0899187889  кабинети в  гр.Елхово и 

гр.Болярово 
8. д-р Мариела Димитрова -  0886696416 кабинети в  гр.Ямбол и 

гр.Стралджа 
Повече информация може да намерите в интернет-страницата www.

oralnaprofi laktika.bg  или  на безплатен тел: 080014546 

НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Кметът на общината Митко Андонов издаде Наказателно 

постановление № Н-45/26.06.2013 г. против Васил Костов Васи-
лев от с.Недялско за това, че на 12.05.2013г. в с.Недялско като 
водач на ППС с животинска тяга се движи и преминава по 
тротоара и плочника пред читалище „Съзнание” – Недялско, 
с което виновно е нарушил чл.15, т.4 от Наредба № 1 на общи-
на Стралджа и ПОСТАНОВЯВА наказание , глоба в размер 
на 50 лв. Съгласно чл.15, ал.2 от ЗАНН глобата се заменя с 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Äîáðîâîëöè â ïîäêðåïà íà êàìïàíèÿ

оценят старанието и ентусиа-
зма в името на една благородна 
идея. Активистите на БМЧК са 
сигурни, че в града скоро ще се 

появят последователи на кампа-
нията и приемни семейства ще 
осигуряват необходимата грижа 
за нуждаещите се деца.

по цена 50 ст. за кг не бяха много, а 
в съботния ден единствения изкупва-
телен пункт събра опашка и …много 
нерви. Липсата на интерес подсети 
някой от лозарите , че не притежават 
сертификат като гроздопроизводители 
и това се оказва пречка за успешна 
сделка. /За съжаление в  града така и 
не се създаде  Сдружение на лозарите, 
което да работи за организацията по 
обработката и продажбата./ Предложе-
ната цена от по 35 ст/кг не удовлет-
вори никого, но гроздето е продукция, 
която не може да чака. Другата беда 
беше огромното ромско присъствие в 
лозята. Под претекст, че са наети като 
гроздоберачи района се напълни  с 
ромски каруци. Започна надлъгването 
кой как да си осигури крадени торби 
грозде. Смяната на собствеността ста-
ваше посред бял ден , безцеремонно, 
особено при по-възрастните собстве-
ници. Край  изкупвателите  се извиха 
опашки в които между предаващите 
продукция доминираха …ромите. 
Реалните собственици останаха на 
заден план. Голяма част от тях  пък 
предадоха гроздето на сливенска 
кола. С оправданието че са свършили 
парите изкупвателите  вместо пари 
в брой раздаваха   само… бележки. 
И  възрастните лозари с право се 
тюхкаха , че може да останат само с 
бележките.Слава богу, на другия ден 
все пак изкупвателите се издължиха!

 „Нито да имаш, нито да нямаш!” 



3 ÐÅÏÎÐÒÅÐ

 Ïúñòðî íåáå íàä ó÷èëèùàòà 
è ìíîãî óñìèâêè Â ïúðâèÿ ó÷åáåí äåí  â îáùè-

íà Ñòðàëäæà- íàä 120 ïúð-
âîêëàñíèöè

С химна на България и стихо-
творението „Аз съм българче” на 
Иван Вазов започна новата учеб-
на година в най-голямото общин-
ско училище СОУ ”П.Яворов”. 
Гости на официалната церемо-
ния  по откриване на учебната 

2013-2014 г. бяха Иван Иванов, 
зам.областен управител, Митко 
Андонов, кмет на общината, 
Мария Толева, зам.кмет, Боряна 
Атанасова, председател на Учи-
лищното настоятелство. С „Добре 
дошли!”  в родното училище!” 

и топли приветствени думи се 
обърна директорът Валентина 
Маринова, която подчерта, че 
СОУ притежава една прекрасна 
материална база и много добри 
квалифицирани опитни педагози, 
което гарантира на учениците  

овладяване на необходимите 
знания и умения за изграждането 
им като личности и достойни 
българи. Тя припомни факта, че  
всеки випуск абитуриенти се от-
чита със сериозен прием  във ВУЗ. 
Учениците бяха приветствани 

топло и от кмета на общи-
ната Митко Андонов. „Като 
кмет на общината аз ви 
уверявам, че образованието 
е и ще бъде приоритет за 
нас, че всяка година ще се 
опитваме да надграждане 
постигнатото в тази област, 
защото знаем, че инвес-
тицията си заслужава. Тя 
чертае очакването ни за по-
добро бъдеще!”, каза той. 
Минутки преди към клас-
ните стаи да се отправят 
всичките 61 първокласници 
в небето над СОУ полетяха 
разноцветни балони, г-жа 
Маринова ливна по тради-
ция менче с вода  пред най-
малките , които водени от 
гостите, прекрачиха  прага 
на училището. Г-н Андонов  
за поредна година подари 
на всеки първокласник 
книжка с приказки, влезе 
във всяка стая  , за да  поз-
драви  преподавателите и 

родителите.
В 26-те паралелки на 

СОУ”П.Яворов” тази го-
дина под грижите на 38 
преподаватели ще се учат 
553  ученици.   В ПИГ от 
І до VІІІ клас са назна-
чени 16 възпитатели. За 
пътуващите ученици са 
осигурени два училищни 
автобуса плюс още един 
по договор. На желаещите 
да се хранят в учениче-
ския стол се предлага обяд. 
Учениците от V до VІІІ 
клас получават закуски с 
поевтиняване , осигурено 
от общинския бюджет. По 
проект на училището за  
децата от начален курс 
са осигурени  безплатни 
закуски. 

За новата учебна година  
в СОУ”П.Яворов” са извър-
шени основни и текущи 
ремонти на различни каби-
нети и санитарните възли.

Êîìïþòðè è èíòåðíåò 
âúâ âñÿêà ñòàÿ 

„За нас, учителите в ОУ” Св. Св. Ки-
рил и Методий” Стралджа, е гордост и 
привилегия да работим тук!” Това споде-
лиха пред кмета на общината Митко Ан-
донов и зам.обл.управител Иван Иванов 
педагозите от училището, посрещайки ги 
в напълно обновената учителска стая. Те 
бяха радостни да покажат и учебните стаи  
всяка с нови щори, в начален курс  - с 
компютри и интернет. Ремонт за 12 000 
лв. е осъществен на стаите в приземния 
етаж, 3 000 лв. са вложени за ремонт на 
котелното помещение. Оборудването на 
компютърната зала е за около 10 000 лв. 
Като цяло ,за да посрещнат учениците, 
в обновеното училище са вложени близо 
40 000 лв.

В ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” 
Стралджа  днес приеха 484 ученици в 
общо 17 паралелки І-VІІІ клас. Пър-
вокласниците тази година са  43. Голям 
е напливът за прием в ППГ, където до 
момента са приети 63 деца, 45 от които 
на 6 г. и 23- на 5 г. Колективът работи по 
различни проекти. Две са групите , които 
обединява проекта „Грижа за ученика”.И 
тази година се реализира проект „Учили-
ще без отсъствия” на обща стойност 5900 
лв. За трета поредна година ще се работи 
по успешния и интересен проект „Успех”. 
Училището ще кандидатства по проекта 
„Училищен плод”.

Не без самочувствие директорът 
Дора Найденова   приветства ученици, 
учители и родители поздравявайки ги  с 
началото на учебната година. Тя поднесе 
специалната благодарност на педагозите 
към общината и кмета Митко Андонов, 
който полага постоянни грижи за доброто 
развитие на образованието , за осигурява-
не максимално добри условия за учение и 
спорт на децата.Стана ясно, че по повод 
откриването на новата учебна година 
училището осигурява подарък за всеки 
педагог – тениска, раница и химикал.

Новата учебна година беше тържест-
вено открита и в ОУ ”Христо Ботев” 
Войника, където, от името на кмета 
Митко Андонов,  деца и учители бяха 
приветствани от Мария Толева, зам.- кмет 
на общината. В ОУ ”Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” Зимница гост беше зам. -кметът 
Иван Георгиев.

Ñ  âîäîñâåò çà çäðàâå  çàïî÷íà 
íîâàòà ó÷åáíà ãîäèíà âúâ Âîéíèêà
Çà ïúðâèÿ ó÷åáåí äåí â ó÷èëèùåòî áåøå 
èçâúðøåí îñíîâåí ðåìîíò çà 13 000 ëâ.

За първи път откриването на новата учебна година в ОУ ”Христо Ботев” 
Войника започна с водосвет за здраве на децата, учителите и родителите. 
Решението е на ръководството на училището, а одобрението – на всички. 
Последва програмата , подготвена от учениците, които вложиха цялото си 
старание. Поздравлението на директора Живка Василева прозвуча вълну-

ващо. С топли думи към малки и големи се обърна кмета на селото Жеко 
Жеков. От името на кмета на общината Митко Андонов приветствие за 
първия учебен ден поднесе Мария Толева, зам.- кмет на общината.

Новата учебна година за ОУ ”Хр. Ботев” Войника започна  със 75 деца  
разпределени в 6 паралелки. Първокласниците са само 4, има две  слети 
паралелки: І-ІV клас  и V-VІ клас, останалите – самостоятелни. Учителите 
са в същия състав като миналата година, доказали професионализъм, опит 
и старание в работата. За първия учебен ден в училището беше извършен 
основен ремонт за 13 000 лв. на стая за занималня по интереси, извършен 
е текущ ремонт на покрива на училищната сграда. 

Точно в 9.30 часа в ОУ” Св. Св. 
Кирил и Методий”, село Зимница, бе 
открита новата 2013/ 2014 учебна годи-
на. Специален гост на тържеството бе 
г- жа Атанаска Кабакова- председател 
на Общински съвет- град Стралджа. 
Присъстваха още кметовете на селата 
Зимница и Джинот-  г-н Тенко Тенев 
и г-н  Георги Димитров, г-н  Теньо 
Петров- бивш директор на училището, 
председателят   на училищното насто-
ятелство -  г-н  Георги  Петров.

Директорът  на   училището – г-жа  
Галина  Александрова  прочете  при-
ветствия   от  името  на  Министъра  
на  МОН – дмн  Анелия  Клисарова  
и   от  Началника  на  РИО – Ямбол 
-  Татяна  Петрова.

В този ден се казаха много мили 
думи към учениците и учителите от 
страна на гостите, много думи на 
благодарност, отправени от директора  
г- жа Галина Александрова към ръко-
водството  на   община   Стралджа, 
към кметствата и обществеността на 
Зимница, Чарда и Джинот- селата, 
чиито деца се обучават в ОУ

 „ Св. Св. Кирил и Методий”, за 
съдействието и помощта, които винаги 
е получавала.

Вълнението на всички беше огро-
мно, но като че ли най- развълнувани 
бяха първокласниците. Радостно оч-
акване, нетърпение, мъничко страх и 
навярно още много други емоции бяха 
обзели малките им сърчица. Но едно 
е сигурно- професионализмът, обичта 
и търпението на учителите, които ще 
работят с тях през годините, ще ги 

Âúëíåíèå è ðàäîñò îò ïúðâèÿ 
ó÷åáåí äåí â Çèìíèöà

обогатят със знания и ще ги направят 
добри хора.

 Това се отнася и за всичките 
147 ученици, в това число и 23 деца от 
подготвителна група, пристъпили тази 
година прага на училището. 46 пък е 
броят на учениците, които са записани 
в самостоятелна форма на обучение. 

По Проект BG051PO001-3.1.06 
„Подобряване на качеството на обра-
зованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация 

на учебния процес” в училището про-
дължават своята дейност три смесени 
групи: ПИГ I-II клас  с  25  ученици, 
ПИГ III- IV клас  -  с  26  ученици и 
ПИГ V- VIII клас -  с  24  ученици  
или  75  ученици  ще  се  обучават  
в  целодневна  организация на  обра-
зователния  процес. Благодарение на 
средствата от този проект стаите на две 
от групите са с изцяло ново оборудване 
-  маси,  столове,  шкафове,  килими  
и  ламиниран  паркет, на третата е 
положен само новият ламиниран 
паркет, очаква се всеки момент новата 
мебелировка. Това прави училището 
още по- приветливо и красиво  и го 
превръща в място, където учениците 
от полуинтернатните групи с удоволст-
вие прекарват целия ден.

Това,  което  отличава  началото  на  
новата  учебна  година,  е  вълнението. 
На  учителите,  които  дълги  години  
са  на  просветителското  поприще, 
на  децата,  за  които  първият  уче-
бен  ден  е  ново  начало  по  пътя  на  
духовността  и  знанието.
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Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Ç  À  Ï  Î  Â  Å  Ä
¹ Ç-693/19.09. 2013 ã.              

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14, ал.7 от ЗОС, чл.61, ал.1 
от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и във връзка с Решение №268 от Протокол №21/13.06.2013 
г. на ОбС-Стралджа.

Í À Ð Å Æ Ä À Ì :

Да се проведе публичен явен търг за отдаване под наем  за срок от 10 
години следния недвижим имот:

1. Язовир в землището на с. Правдино, община Стралджа,  им. №000108          
с водна площ от 5.458 дка с начална годишна тръжна цена 71.00 лв. без ДДС.

2. Язовирът се отдава с цел напояване на земеделски земи.

3.  Оглед на горе изброените общински язовири се извършва чрез кме-
та или кметския наместник на съответното населено място в рамките на 
работния ден.

Търга да се проведе на 16.10.2013 г. от 14,00 часа в залата на Община 
Стралджа.

Желаещите да участват в търга следва до 16.00 часа на 14.10.2013 г. да по-
дадат в информационния център на Община Стралджа следните документи:

І.За юридически лица:
1.Заявление  за участие в търга /по образец/.
2.Копие от документ за самоличност на представителя на ЮЛ.
3.Удостоверение за актуално състояние на фирмата.
4.Решение за регистрация на фирмата.
5.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно 

от Община Стралджа/.
6.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 10% от годишната наемна цена на имота, внесени 
на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон 
Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, 
BIC: CECBBGSF.

7.Пълномощниците, упълномощени от представителя на ЮЛ в търга да 
представят копие от нотариално заверено пълномощно.

ІІ.За физически лица: 
1.Заявление  за участие в търга /по образец/.
2.Копие от документ за самоличност.
3.Липса на задължения към Община Стралджа /извършва се служебно 

от Община Стралджа/.
4.Приходна квитанция за внесена сума за участие - 30.00лв. и платен 

депозит в размер на 10% от годишната наемна цена на имота, внесени 
на касата на Община Стралджа или по банков път-банка „ЦКБ”АД, клон 
Ямбол, представителство Стралджа, IBAN: BG 87CECB97903359442200, 
BIC: CECBBGSF.

5. Пълномощниците на участниците в търга да представят копие от 
нотариално заверено пълномощно.

Заповедта да се сведе до знанието на отдел „ИДОС” за назначаване на 
комисия, която да проведе търга, състави протокол и класира участниците. 

Контролът по настоящата заповед възлагам на Иван Георгиев-Зам. Кмет 
на Община Стралджа.

 
МИТКО АНДОНОВ

Кмет на Община Стралджа

Традициите затова са тра-
диции да се спазват! С тази 
категоричност членовете на 
клуб „Дълголетие” Стралджа 
посвещават на рождениците си 
ежемесечни тържества. Летният 
празник събра годишнините на 
десет щастливци, които заедно 
празнуваха и приемаха поздрав-
ления. Любка Александрова, Ди-

митър Байчев, Ганка Димитрова, 
Донка Жечева, Мария Йовчева, 
Янка Атанасова, Руска Балтова, 
Радка Чернева, Мария Мирчева 
и юбилярката Донка Миронска 
бяха видимо най-щастливите 
във вечерта посветена на тях. И 
имаше защо. Винаги оригинал-
ния Георги Александров посвети 
поетични шаржове на всеки от 

„виновниците” за тържеството, 
Мара Стойчева добави свой 
поздрав, изненадващо и вълну-
ващо прозвуча поздравителния 
адрес от името на дойаена на 
клуба обичаната народна певица 
Ойка Пенева. Фолклорната група  
прибави своя букет от народни 
песни, а гости от Алфатар ръко-
пляскаха сърдечно на всяка изя-

Â êëóá „Äúëãîëåòèå” – Ñòðàëäæà

Äâå ãàéäè çà 10 ðîæäåíèöè
ва. Две стралджански гайди  и ал-
фатарски акордеон   подгряваха 
настроението ,  танците показаха  
ясно, че в този клуб възрастта е 
просто поредното стъпало към 
мъдростта, добротата и любовта 
към всичко родно. Рождениците 
украсиха масите с традиционни 
местни вкусотии. По страл-
джански вдигаха наздравици и 
приемаха щедри пожелания, по 
детски се радваха на празничната 
торта, изслушаха развълнувани 
и поздравът с „ЧРД” на Веселин 
Маринов. 

Други осем рожденици,  на 
които предстои да празнуват в 
клуба, чертаеха  своите планове 
как да изненадат приятелите си, а 
двама кандидат-юбиляри споде-
лиха очакването си да почерпят 
с новия домашен „Стралджански 
мискет”. Тържеството продължи 
с церемония по приемането на 
трима нови членове на клуба. 
Стефан Узунов, Ганка и Йордан 
Йорданови  бяха приятно изне-
надани от веселия клубен живот 
и бързо намериха своето място 
с обещание за скорошна изява.   

Пенсионерският клуб „Втора мла-
дост” Воденичане успешно защитава 
името си. Това лято членовете на 
младежки активната организация 
спретнаха незабравим празник за 6 –
ма рожденици. Петранка Михайлова, 
Димка Железчева, Пенка Драганова, 
Цонка Стоянова, Недялка Ръжева  от-
казаха да броят годините, а красивите 

мигове преживени с приятелите в клу-
ба. Иванка Андонова беше щастлива 
да почерпи за своя 70-ти рожден ден 
и да се радва на особено внимание 
от всички. „Виновниците” за лятното 
тържество се отчетоха с торти , мезета  
и домашни питиета.  Те бяха поздра-
вени от председателя на клуба Вичо 
Маринов, за да последва изненадата 

от фолклорната група, която поздрави 
със специална народна песен  всеки  
от рождениците.

Първата септемврийска среща в 
клуба членовете на „Втора младост” 
посветиха за подготовка  по предста-
вяне в ХІ Регионален преглед на бъл-
гарската фолклорна песен и градска 
песен  в Ямбол на 28 септември.

Ðîæäåíèöè ïðàçíóâàò ñ íàðîäíè ïåñíèÐîæäåíèöè ïðàçíóâàò ñ íàðîäíè ïåñíè

Ôóòáîëåí òóðíèð „Ïëîäîðîäèå „ – Ñòðàëäæà

Ñïîðòíè åìîöèè íà 
ñòàäèîíà â Ñòðàëäæà

Години наред футболния тур-
нир „Плодородие”-Стралджа, 
организиран от общината, съ-
бира  най-ревностните почита-
тели на  популярната игра , за 
да проследят двубоите между 
отборите-участници. И тази го-
дина  турнира, който откри Иван 
Георгиев, зам.кмет на общината,  
се превърна в едно спортно съ-
битие, което донесе емоции и на-
строение на малки и големи. При 
повишен интерес на стадиона 

в Стралджа 
т у р н и р а 
стартира с 
двубоя меж-
ду отборите 
на Каменец 
и Войника. 
Победата с 
4:2 за пред-
ставителите 
на Войника  
беше  съ -
пътствана  
с  множе -
ство ръко-
пляскания 

от страна на публиката. Във 
втората среща Зимница надигра  
съперниците от Иречеково с 
4:3, което беше и психологиче-
ската подготовка за битката на 
финала. Сплотявайки усилията 
си иречековските момчета убе-
дително надиграха  каменчани 
с 5:3 и така си заслужиха учас-
тието в надпреварата за купата. 
С резултат 2:0 приключи двубоя 
Зимница- Войника. 

Турнирът даде възможност за 
добра изява на местните футбол-
ни таланти. Така Тодор Атанасов 
от отбора на Войника беше оп-
ределен като „най-добър вратар”. 
Стефан Стефанов от Иречеково 
си заслужи титлата „най-добър 
защитник”.  Атанас Йорданов от 
Зимница  получи поздравления 
като „най-добър нападател”, а 
„най-полезен за отбора” се оказа 
Стефан Генчев от Каменец. 

ÊËÀÑÈÐÀÍÅÒÎ:

1. Зимница
2. Войника
3. Иречеково
4. Каменец
 За победителя в турнира об-

щината осигури купа, за остана-
лите  класирани отбори -  грамоти 
и предметни награди. Връчвайки 
отличията кмета Митко Андонов 
поздрави спортистите и добави 
пожелание  за поддържане инте-
реса към футбола и резултатност 
на терена.
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„Êëàñ ñòàíè! Êëàñ ìèðíî!” 
çà ëþáèìàòà ó÷èòåëêà

Þáèëåéíàòà ñðåùà â Òàìàðèíî ñúáðà 32 ñúó÷åíèöè, êîèòî ïðåêðà÷âàò 
ïðàãà íà 15 ñåïòåìâðè 1955 ãîäèíà

Един незабравим клас се събра в 
Тамарино, за да отбележи 50-годиш-
нината от завършване на основното 
образование в родното училище. И 
денят стана по-ведър и усмихнат. 
Защото часовникът на времето с 
бясна скорост се завъртя в обратна 
посока. Оживяха спомените. Макар 
и посребрели, бившите съученици 
се вглеждаха в очите, търсеха онези 
момчета и момичета, които за първи 
път плахо прекрачиха прага на учи-
лището, „изкласиха” заедно до осми 
клас, създадоха приятелства, които 
не се забравят.

Идеята за юбилейната среща въз-
никва спонтанно. Като председател 
на Инициативния комитет дейната и 
неуморима Стойка Маринова успява 
за кратко време да издири адресите, 
да организира празника и щастлива 
да посреща всички в родното село. 
Възпитани в дух на уважение към 
традициите гостите , кметския на-
местник на селото Недялка Владева 
посетиха църквата „Вяра, надежда, 

любов”, за да запалят свещичка за 
здраве. Наборът от 32 връстници /в 
края на осми клас вече е от 42, защото 
се присъединява попълнение от съ-
седните села/ тази година  отбелязва 

и своята 65-годишнина. В деня на 
тържеството двама получиха поздрав-
ления  и подаръци за рождения си ден.

Да споделят празника, вълнението, 
радостта от събитието в Тамарино 
пристигнаха кметът на общината 
Митко Андонов, Атанаска Кабакова, 
председател на ОбС, Мария Толева, 
зам.кмет.

И звънна училищния звънец. На 
познатата команда „Клас стани, клас 
мирно!” съучениците станаха на 
крака, за да посрещнат просълзени, с 
ръкопляскания, цветя  и много обич 
любимата учителка Пенка  Тонева, 
вече на 80г.

Последвалата презентация  и 
словото на Стойка Маринова за 
ученическите години предизвикаха 
коментари, закачки. Съучениците 

се тбръщаха  един към друг така 
както е било винаги – на собствено 
име. Найден, Стоян, Златка, Спаска, 
Диньо,  Дорито …забравиха пробле-
мите. Всички те бяха безгрижните и 

весели деца, които на 15 септември 
1955 г. прекрачват заедно прага на 
родното училище, поднасят букети 
градински цветя на учителката и 
сядат по трима на чин, защото се 
оказва, че са най-големия клас. Това 
са същите ученици, които участват 
активно в самодейността, походите, 
спортните състезания , екскурзиите. 
С много обич към класа се обърна 
г-жа Тонева, с лъчезарна усмивка, с 
топлота  и обич като в първи клас. 
„Моите ученици бяха най-кратки, 
най-ученолюбиви, най-послушни!” 
категорична беше тя. 

Развълнуван от срещата привет-
ствие към юбилярите поднесе  кметът 
на общината Митко Андонов. „Ако 
тази ваша любов към родния край 
предадете жива и непреходна на деца-
та и внуците, ако те наследят вашата 
обществена активност и желание 
заедно да променяме съществуването 
си, то Тамарино, общината, страната 
ни ще имат своето по-добро бъдеще. 
Поздравявам ви за вашето вдъхно-

вение и енергия, за човечността, за 
всичко, което свършихте през живота 
си в полза на обществото!”, добави 
той. Мило прозвучаха   обръщенията  
на кметските наместници на Тамари-
но - Недялка Владева и на Саранско 
– Румен Димов.  „Здравей роден дом, 
здравейте спомени!”  така започна 
своето приветствено слово   от името 
на наборите   Дорито. С поклон към 
организаторите, с букет за класната 
и със сълзи, които остави на воля, за-
щото вълнението е толкова приятно!

Всички заедно посетиха парка на 
селото , за да поднесат цветя пред 
паметника на загиналите за свободата 
на България тамаринци. Празникът 
продължи  с тържествен обяд, на 
който стана дума за момчешката 
игра „ на челик”, за сухия риболов 
на Гола поляна, за покарването на 
овцете…Последваха хората, водени 
неуморно от енергичната 80-годишна 
г-жа Тонева. Приятна изненада беше 
„Джиновското” в изпълнение на 
внучките  на Стоян Иванов.

Представители на различ-
ни поколения присъстваха на 
организираното от Общин-
ското ръководство на Бъл-
гарски антифашистки съюз  
и община Стралджа отбеляз-
ване 90-годишнината от Сеп-
темврийското въстание 1923г. 
Гости на събитието бяха 
кмета на общината Митко 
Андонов и Добрина Берова  
от Исторически музей Ямбол, 
автор на книгата  „Стралджа 

– история,традиции, духов-
ност”. 
В  своя  доклад Георги 

Александров, председател 
на БАС ,обърна внимание 
върху причините породили 
избухването на първото ан-
тифашистко въстание, даде 
отговор на въпросите кой го 
организира и осъществява, 
постигна ли то целите си, 
какви са последиците и как 
се развива  след него исто-

рията на България. „Въста-
нието  е последица от един 
неудържим гняв и неистово-
то желание за по-справедлив, 
по-поносим живот”, при-
ключи той  предизвиквайки 
присъстващите в залата да 
споделят своето отношение 
към събитието.

 „Месец септември се 
оказва период в календара 
на България с най-много 
исторически събития от на-

ционална важност”, под-
черта  Мария Толева, зам.
кмет, която направи презен-
тация по темата. Тя  при-
бави интересни щрихи за 
особеностите на септември 
1923 за Стралджа, когато 
комсомолското дружество 
„Червенушка”, земеделската 
младежка дружба и анархи-
сти с митинг и манифестация 
отбелязват Международния 
младежки ден.  В протестна 

Ñòðàëäæà  ñ ïîêëîí ïðåä ñåïòåìâðèéöè
резолюция  издигат искания 
„за свобода на сдружаването, 
на печата и на събранията”. 
Само пет години по-късно 
тъкмо в Стралджа се ражда 
първата земеделска коопера-
ция „Начало”, припомни тя. 
Вълнуващо прозвучаха думи-
те за величието  и героизма на  
поп Андрей , за жертвите на 
въстанието, за отразяването 
му в българската литература 
и кино. „Да не рушим споме-
на за българския героизъм! 
Да помним, че историче-
ския триглас „Хляб, свобода, 
равенство” е обединявал , 
обединява и  нашия народ.” 
приключи г-жа Толева. За 
значението на въстанието 
говори и ветерана Пеньо Ма-
ринов, според който „никой 
не бива да си позволява  да 
определя Септемврийското 
въстание само като бунт на 
гладните и голите, а като се-
риозен опит на народа да се 
разправи с фашизма.”
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ТЕЛ 0896284429 ИЛИ 046 62 81 84 
ПРОДАВА недвижим имот в Стралджа, ЦГЧ:
- масивна къща – около 90 км.м.
- второстепенни постройки – 66 кв.м. и 20 кв.м.
- навес с оградни стени – 65 кв.м.
- двор – 2120 кв.м.
Цена – по договаряне.

ТЪРСЯТ  СЕ  РАБОТНИЦИ!
 Ôèðìà „ßâîð êîìåðñ” Ðàäíåâî 

 òúðñè  äà íàçíà÷è:
ÇÈÄÀÐÎ-ÊÎÔÐÀÆÈÑÒÈ

За обект „Тунджа юг” / почистване на реките Мараш и Мочурица/
За справки и записвания тел. 0885033119, Жеко Делийски

Î Á ß Â Ë Å Í È Å
Íà îñíîâàíèå ÷ë.91 îò Êîäåêñà íà òðóäà 

ÎÁßÂßÂÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑ:

 Çà äëúæíîñòòà 
Óïðàâèòåë íà ñîöèàëíîòî 

ïðåäïðèÿòèå
1.Описание на длъжността:
Ръководи цялостната дейност на социалното предприятие, 

като координира, планира и отчита работата на предприятието 
пред кмета на общината и Общинския съвет

2.Минимални и специфични изисквания за заемане на 
длъжността

- Образователни изисквания – висше техническо/ икономи-
ческо образование

 -  Компютърна грамотност и умения:Word, Excel,Internet и др.
- Личностни качества: управленски умения, дискретност, 

умение за работа в екип, комуникативност, лоялност 
- Професионален опит: 5 година стаж по специалността

3.Начин за провеждане на конкурса: по документи и съ-
беседване.

- разглеждане на заявленията и приложените документи от 
комисия, назначена със Заповед на кмета на общината;

- провеждане на събеседване/интервю/ с допуснатите кан-
дидати.

4.Необходими документи, които следва да бъдат предста-
вени от кандидатите за участие в конкурса са:

- заявление до кмета на общината;
- документ за самоличност, който след справка веднага се 

връща на лицето
- автобиография
- документи за придобито образование, специалност и ква-

лификация – копия от дипломи, копия от други документи до-
казващи допълнителни компетентности, които по преценка на 
кандидата имат отношение към характера на работа.

-копие от документи, удостоверяващи професионалния опит

Документите следва да бъдат представени в стая № 7 на 
Общинска администрация Стралджа в срок до 3 ноември 2013 
год. включително.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обя-
вяват на   таблото  в Информационния център на общината и в 
сайта на общината в раздела за административни съобщения.

  
Телефон за справка: 04761/69-14 

– Ц.Георгиева и В.Митева

Îá ùè íà Ñòðàëäæà, îáëàñò ßìáîë
ãð.Ñòðàëäæà, óë.”Õåìóñ” ¹ 12, 

òåë. 04761/64-64, ôàêñ: 64-04,e-mail: straldjainf@yahoo.com

Преди известно време, не помня 
кога точно, гледах един американски 
филм. Сещам се, че героите му – ах, 
тези непобедими Рамбовци! – отново 
спасяваха човечеството  от гадните 
комунистически агенти, които незнай-
но как пак бяха успели да проникнат 
в Свободния свят, за да го унищожат 
и над земята  да се възцари тотален 
червен терор. Какъв ужас щеше да 
настъпи, ако храбрите холивудски  
бицепси не бяха ги заловили и избили 
до един!

Но не за това ми е думата. Като 
цяло, забравил съм екшъна, обаче в 
паметта ми се е забил като отровна 
индианска змия следния момент. Два-
ма от добрите са заловили някакъв 
документ на лошите и внимателно го 
разглеждат.По някое време единият 
изпъшква:

Нищо не разбирам! На какъв език 
е написано това? Каква е тая азбука?

Написано е на кирилица, руската 
азбука…- компетентно му обяснява 
сержантът.

По дяволите образователното рав-
нище на американците, никога не ме 
е интересувало. И нищо лично срещу 
руснаците. Но факт е, че на Запад 
отдавна приемат кирилицата като 

руска азбука. А в България на кого 
му пука от този факт! Разходете се из 
българските градове и вижте, надписи, 
надписи, надписи – само на латиница. 
На търговски обекти, на офиси, на 
учреждения… А по магистралите на 
всеки километър върху пътуващите 
връхлитат чудовищни рекламни табла 
на латиница. За улеснение на чужде-
нците, казват чиновниците. Е, добре, 
но не е ли редно заедно да вървят 
български и латински надписи, та 
Техни Величества Чужденците да не 
забравят, че пътуват именно  в Бълга-
рия? Една от малкото страни в света, 
която ползва собствена азбука и език.

    Категорично не искам да се 
причислявам към виновните за това 
срамно положение, но да вземем още 
един прост пример от популярния 
спорт – футбола. На фланелките на 
играчите  имената им се кълчат с 
латински букви. /Чудя се как съответ-
ните фактори  още не са се сетили да 
заменят арабските цифри с римски!/ А 
вижте в руското първенство – имената 
на футболистите върху фланелките им 
са изписани на … кирилица. И как 
тогава обикновените западняци, които 
обичат да гледат футболни мачове, 
да не приемат, че кирилицата е руска 

ПО СЛУЧАЙ 1 ОКТОМВРИ - ДЕН НА ПОЕЗИЯТА И МУЗИКАТА

Ïîðàäè  ÷òî ñÿ ñðàìèø îò àçáóêàòà ñè?
азбука! Но руснаците нямат вина, че 
ние се срамуваме от собствената си 
азбука. Може би, за да облекчим гуз-
ната си съвест, трябва да предложим 
на братушките да отбелязват под всеки 
надпис на кирилица:”Тази азбука е 
българска!”

    Приведеният от мене пример 
вероятно не е от най-силните, но пък 
е достатъчно показателен за широкото 
нехайство към един от мощните наши 
аргументи в съвременните междуна-
родни отношения. Не е достатъчно 
само българският език и българската 
азбука да бъдат официално приети в 
ООН и ЕС. Глупаво е да се изпълваме 
с фанатична гордост от това, без да 
работим усърдно за популяризиране 
на езика  и азбуката си. Мисля, че ако 
беше жив днес, хилендарският монах 
сигурно щеше пак да извика гневно: „ 
О, неразумний и юроде! Поради что ся 
срамиш от своя язик и своята азбука?!”

Янко СТЕФОВ

Íîâèÿò Àñïàðóõ Ëåøíèêîâ 
îò Âîäåíè÷àíå
Íå áåç îñíîâàíèå Ãåîðãè Ïåíåâ âå÷å å èçâåñ-

òåí êàòî- Ãåîðãè- Àíãåëîãëàñíèÿ

Той има свои почитатели на 
голямата сцена у нас и в чужбина. 
Печели приятели еднакво лесно  с 
изпълнението  на стари градски 
песни, народни песни, италиански 
канцонети, руски песни, арии из 
опери и църковна музика. Георги 
Пенев, родом от стралджанското 
село  Воденичане, приема опреде-
лянето като новия Аспарух Леш-
ников с удоволствие, но и с голяма 
отговорност. И непрекъснато 
работи над таланта си, за да бъде 
още по-добър на сцената.

Началото е доста далече във вре-
мето когато още като дете, се пред-
ставя с коледарска песен пред сел-
ската публика в читалището. Следва 
участия в рецитали, театрални 
постановки, музикални програми. 
Междувременно завършва СПТУ 
по машиностроене в Ямбол, след 
което работи цели 17 г. в бившия 
военен завод „Арсенал” Стралджа, 
преминава през тежък 2-3 –годишен 
период на безработица, за да се 
установи да работи като монтьор в 
Топлофикация Сливен. Никога през 
това време не е прекъсвал връзката 
с родното село, най-често пее лю-
бимите коледарски песни, печели 
награди с народни песни на събора 
„Мараш пее”, носител е на награда 
от Конкурса-надпяване „С песните 

ства” Пловдив, водач в класирането 
на  музикални фестивали в Ямбол, 
Петрич, Стара Загора, Варна, София, 
Обзор, Кюстендил… На някой от 
тях има възможност по участията 
да се срещне с изпълнители като  
Маргрет Николова, Орлин Горанов, 
Мими Иванова, Христо Кидиков, 
Жул Леви…

    Музиката вече е неотменна 
част от живота на Георги Пенев. 
Творческите му планове стават все 
по-смели, репертоара се обогатява 
и наградите – също. Воденичане , 
Стралджа и общината имат право да 
се гордеят с този самороден талант. 
И да очакват от него самостоятелен 
концерт на родна сцена. 

на Вълкана Стоянова” и множество 
други фолклорни прояви. Почитател 
на изкуството на тракийския славей , 
той включва в репертоара си  немалко 
песни на Вълкана, за да ги разпрос-
транява. Многократно е лауреат на 
награди от Конкурс за руски песни 
в Сливен и на Националното изда-
ние като на особена популярност 
се радват неговите „Подмосковние 

вечера” и арията на Ленски от „Ев-
гений Онегин”. 

Съдбата го среща с ръководството 
на сливенското читалище „Единство” 
където го „откриват” като един нов 
глас – тенор, насочват го към старите 
градски песни и …следват множество 
награди. Публиката го приема с мно-
го обич. Попада и на добри учители 
. Тодорка Бинева,ръководител и ди-
ригент на Камерен ансамбъл Сливен, 
преподавател по солфеж, изиграва 
сериозна роля в израстването му, тя 
е човекът, с който стартира и непо-
знатото за него църковно пеене. С 
нея по проект „Оралите”- „Фестивал 
на три култури” на сливенското чи-
талище Хаджи Димитър”, обикалят 
Малта, Испания, Португалия, Ита-
лия със самостоятелни концерти  в 
направление „Ранна и Ренесансова 
музика”  и винаги печелят публика-
та. „Църковното пеене откри пред 
мен един нов прозорец за познание. 
То е като молитва към Бога. То е 
като балсам за душата!”, споделя 
днес Георги Пенев. Не пропуска да 
подчертае, че успехите с читалище 

„Единство” Сливен , дължи на един 
изключителен човек Мария Гаджало-
ва и група „Динамика”. Интересните 
хора в неговия живот не се изчерпват.  
Ксения Драгостинова от Бургаската 
държавна опера,е тази, която   на-
сърчава наследника на Орфей  да 
разработва таланта си. Подвластен 
на магията на музиката Георги  става 
все по-взискателен към себе си, все 
по-респектиран от публиката и с 
огромно уважение към всички, които 
влизат  в залите. В Трявна  пее „О, 
соле мио” и „Аве Мария”, прибавя 
ариите  „Риголето”, „Канио” и пуб-
ликата …полудява. Разбира се, това 
е само един от примерите за добро 
представяне на сцената. Като при-
знание за таланта и приноса Георги 
Пенев е приет за член на Клуба на 
дейците на културата в Сливен.

Десетилетието 2002-2012 г. е 
период на успехи за Георги Пенев.  
През това време той печели Голя-
мата награда за песен от репертоара 
на Аспарух Лешников на фестивала 
„С песните на Ари” Хасково, става 
отличник на фестивала Нежни чув-
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Îðåõè – âèñîêîêàëîðè÷íî ÷óäî

Можете да поставите ня-
колко ореха във ваза или в 
чинийка на масата. Молците, 
мухите и комарите не понасят 
миризмата им. Вдишването 
на мириса на орехи в малки 
дози е приятно за човека, но в 
големи дози може да предизвика 
главоболие.

Кой не обича орехи, кой не 
е слушал за здравословните им 
качества? Орехите са високо-
калорични, но изключително 
полезни ядки. По 2-3 ореха на 
ден за спазващите диета и цяла 
шепа за останалите, предпазват 
от редица заболявания.

Орехите са плодове на дървото 
Орех от семейство Орехови. Съ-
ществуват много видове орехови 
дървета, но основните видове 
орехи, които се консумират са 
три: английски (персийски), че-
рен и бял орех.

Най-разпространен в Европа 
е английският орех, известен 
още като Juglans regia. Нари-

ча се още персийски, 
тъй като произхожда 
от Индия и районите 
около Каспийско море. 
Внесен е в Европа от 
търговци от Римската 
империя през ІV век. 
Може да доживее до 
300-400 години. Затова 
римляните го почитали 
като свещено дърво. 
Английският орех е с 
тънка черупка, лесна 
за чупене. 

Черният  орех  е 
почти непознат в Ев-
ропа, но широко раз-
пространен в Северна 
Америка. Черупката 
му е черна, твърда и 
дебела, а ядките му 
имат остър характерен 
вкус. Белият орех също 
произхожда от Северна 
Америка. Расте много 
бързо, достига до поло-
вината от височина на 
черния орех и живее не 

повече от 75 години. Сладък е на 
вкус и с по-голямо съдържание 
на мазнини от другите два вида. 
Затова е известен още като ма-
слен орех.

Поради епидемията от орехови 
гъбички в Северна Америка, чер-
ният и белият орех са застрашени 
от изчезване видове. 

Õðàíèòåëíè êà÷åñòâà 
íà îðåõèòå. 
Орехите са богати на Омега-3 

мастни киселини, витамини (А, 
С, Е, Р и от групата В), минера-
ли (магнезий, йод, мед, калций, 
манган, фосфор, цинк, желязо), 
висококачествени белтъчини с 
голямо съдържание на амино-
киселината триптофан, елагова 
киселина (антиоксидант и фито-
химикал) и фибри. 

Хранителни стойности на 100 
г орехи: 654 ккал, 65 г мазнини, 
15 г белтъчини и 14 г въглехи-
драти.

Çäðàâîñëîâíè êà÷åñòâà 
íà îðåõèòå
Високото съдържание на Оме-

га-3 мастни киселини прави 
орехите незаменим помощник 
в борбата със сърдечносъдови-
те заболявания. Предпазват от 
сърдечен удар и атеросклероза, 
нормализират кръвното налягане, 
понижават “лошия” и повишават 
“добрия” холестерол в кръвта.

Орехите са популярни като 

“храна за мозъка” отново заради 
богатото съдържание на Омега-3 
мастни киселини. Стимулират 
мозъчната активност и зареждат 
организма с енергия. Неслучайно 
формата на ореха наподобява 
човешки мозък. 

Îðåõèòå óêðåïâàò 
êîñòèòå. 
Благодарение на съдържащите 

се Омега-3 мастни киселини, 
антиоксиданти и фитостероли 
орехите намаляват риска от рак 
на гърдата при жените. 

Мъжете също се нуждаят от 
тях, тъй като повишават сек-
суалната активност. Уролозите 
препоръчват по шепа орехи днев-
но, а ние вкусната и възбуждаща 
“секси салата” (1 кафеена чашка 
счукани орехи, масло и мед). 

Орехите предпазват 
от анемия, образуване 
на камъни в бъбреците и 
заболявания на щитовид-
ната жлеза.

Îðåõè â äèåòàòà
Орехите са високо-

калорична храна и ако 
сте на диета не бива да 
консумирате повече от 30 
г дневно. Но тази шепа 
орехи ще ви зареди с 
енергия, ще ускори ме-
таболизма и изгарянето 
на калории. 

Най-вкусните орехи са 
продълговати и с тънка 
черупка, а не кръгли, кои-
то са с дебела черупка и 
малка ядка. Добрият орех 
е покрит с тънка златиста 
(не тъмна) ципа. 

Поверени народни ре-
цепти, специално за деца 
над 3 години

 Смилат се 200 г листа 
от алое, 2 лимона, 200 г 
орехови ядки, а след това 

се смесват с 200 г масло и 200 г 
пчелен мед. Дава се на детето по 
1 чаена лъжичка 3 пъти дневно 
като общоукрепващо средство.

При по-големите деца, подло-
жени на училищни натоварвания, 
може да се използва следното 
тонизиращо и укрепващо сред-
ство: 300 г орехи, 300 г сушени 
кайсии, 2 лимона и 300 г мед. 
Сухите съставки се смилат с 
месомелачка, смесват се с меда 
и готовата смес се съхранява в 
хладилника. Дава се по 1 чаена 
лъжичка дневно.

Всички диетолози препоръч-
ват на децата да ядат орехи 
(по-добре сурови, а не печени), 
вместо шоколад. Така те ще бъдат 
много по-здрави и умни.

Чай от листата се препоръчва 
при скорбут и захарен диабет. 
Към чаша кипяща вода се при-
бавя 1 супена лъжица нарязани 
листа и се оставят да престоят 10 
минути. Пие се 2-3 пъти дневно.

Ореховото масло подпомага 
заздравяването на раните. То 
се използва при конюнктивит и 
възпаление на средното ухо. 

Узрелите орехи по калорич-
ност превъзхождат 2 пъти пше-
ничния хляб. Те се препоръчват 
за профилактика и лечение на 
атеросклероза, при недостиг на 
витамини или желязо в органи-
зма. Орехите съдържат много 
влакнини и мазнини, които под-
силват дейността на червата. Те 
са особено полезни за възраст-
ните хора, склонни към запек, за 
кърмещите майки, при анемии, 
проблеми с червата и черния 
дроб, понижават нивото на хо-
лестерола. Препоръчителната 
дневна доза е 5 ореха.

Неузрелите плодове в съчета-
ние с английска сол се използват 
за борба с глистите.

При диарии, гастроентерити, 
както и за подобряване на храно-
смилането, можете да сварите 1 
супена лъжица сухи листа в чаша 
вода и да я изпиете на няколко 
порции в течението на деня.

Външно се използва отвара от 
3-5 супени лъжици на половин 
литър вода, които се варят 15 
минути, след това се оставят да 
се утаят и се прецеждат. При 
дълго незаздравяващи рани и 
хемороиди се използват под фор-
мата на компреси, а при болки 
и нередовна менструация – за 
промивки. Тази отвара действа 
добре и при изгаряния.

Зелените обвивки на плодо-
вете се използват за оцветяване 
на косата в кафяв цвят. Те се 
варят във вода 3-4 часа, докато 
се получи тъмнокафява течност, 
която се прецежда, а след това 
се вари отново, докато се сгъс-
ти. Към получения екстракт се 
добавя двойно количество расти-
телно масло и отново се кипва, 
докато не изври всичката вода. 
В резултат се получава крем с 
тъмнокафяв цвят. Вторият начин 
е следният: 10 мл изцеден сок 
от зелените обвивки се смесва с 
90 мл 60%-ен разтвор на спирт. 
Намазва се косата, покрива се 
с плътна кърпа и се оставя да 
престои 20-30 минути. След това 
се измива.
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Îñèãóðåòå êîìôîðòà 

íà Âàøèÿ àâòîìîáèë!

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

 безконтактно измиване, 
машинно пастиране
 продажба на пълна гама 

нови гуми
 при закупуване на 4бр. 

задължително  
    отстъпка, монтажа и ба-

ланса- безплатни
 авточасти за всички ви-

дове западни и японски авто-
мобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

СРЕЩИ НА ПЪТУВАЩИЯ ЧОВЕК

Рубрика на Надя Жечева
Необяснимо е влечението 

към есенното море. Може би 
защото  това е времето когато, 
подчинени на очарованието 
на есента, вълните кротват, 
морето блести като огледал-
но, а тишината по брега е 
магнетична. Разхождаш се 
по пясъка, рееш поглед в 
далечината, дишаш все още 

наситения  с лято въздух…
Не е чудно, че всеки дос-
тигнал до крайната южна 
точка  в Резово се снима не 
само на красивото устие на 
приказната Резовска река, 
но и до един надпис, който 
изразява мислите на всички: 
„Това е на България края, но 
тук е …рая!” Никой не иска 
да напусне  бързо Резово. Уж 

нищо и никакво село, а те 
прегръща с такава топлина! 
И се заканваш: „Догодина тук 
ще летувам!”

По обратния път към Бур-
гас малко тъжно ми става ко-
гато спирам във всеки  курорт 
и търся нещо различно, но  
лъскавия блясък на новопос-
троените хотели ме разоча-
рова. Бетонът е глътнал мал-

Åñåííàòà ëàñêà íà  ìîðåòîÅñåííàòà ëàñêà íà  ìîðåòî
ките кокетни дворчета, няма 
атмосфера, няма особености. 
Затова не е учудващо, че една 
рибена чорба в Лозенец се 
превръща в преживяване, 

шепа мидички от брега край 
Дюни – в ласка към морето, 
разходката по кея в Царево с 
тихия плясък на вълните по 
лодките- в мечта да пресъздам 

красивата картина с четка,   а 
кратката почивка край живо-
писната р.Велека е моят поклон 
към българската природа и 
спомен за онова стихотворение, 
което е събрало всичко за Бъл-
гария :”Земя като една човешка 
длан…” Посещението в Созо-
пол, ах този прекрасен град на 
спомени, е невероятно изживя-
ване. Макар че някак трудно 
преглъщам преобразяването 
му с„модерното” строителство. 
Старият град  все още не се 
предава , все още съхранява 
бита и очарованието от мина-
лия век, топло и приятно е по 
калдъръмените тесни сокачки 
, където не можеш да устоиш 
на желанието да притежаваш 
бурканче домашно приготвено 
сладко от смокини. 

Уникален, впечатляващ, ин-
тересен и незабравим. Такъв 
е Старият Пловдив за всеки, 
който го посети. Археологиче-
ските обекти, музеите на всеки 
ъгъл, галериите с произведения 
на изкуството, античния театър, 
старинните сгради, църковните 
храмове, фонтаните,  живопис-
ните  калдъръмени улици…
всичко те кара да се възхища-
ваш, жадно да поглъщаш с очи 
красотите, да се интересуваш за 
богатата  история и да си поже-
лаваш всяка година  достатъчно 
време в Пловдив.

   По улиците на този „най-
красив от всички градове”, по 
думите на гръцкия писател Лу-
киан, има самобитна атмосфера, 
наситена с култура, предлага 
ти срещи със забележителни 
личности, зарежда те с енергия 
и доброта. И те печели за цял 
живот!

Åäíà ðàçõîäêà â ñòàðèÿ ÏëîâäèâÅäíà ðàçõîäêà â ñòàðèÿ Ïëîâäèâ ЛЯТОТО НА КМЕТА

Íà äâå êîëåëà äî íàé-
áúëãàðñêèòå ìåñòà

Николай Генов, Иречеково
Родолюбец, патриот, почи-

тател на красивото и доброто. 
Това е Николай Генов, кмет на 
Иречеково. Освен всичко той е и 
страстен почитател на моторите. 
Няма начин като „брат на вятъра” 
да не предпочете пътуването 
из родината с машината, която 
обича и в компанията на жената, 
в която е влюбен. Лятото остави 
прекрасни спомени в живота им. 
Почиваха в стария Несебър, сни-
маха се там, където  са правени 
снимките на любимия  филм  на 

Ники „С деца на море”. Разгледаха  красивия Балчик. Направиха 
сериозна обиколка на Шуменското плато. Преминавайки на ден 
по 300 км. успяха да изпълнят плана си и да  се насладят на 
такива красиви и наситени с история места като „Мадарския 
конник”,параклиса край него, Троянската св.обител „Успение 
Богородично”,  Орешак,  Габрово и Етъра,  Трявна, музея „Стая 
-скривалище на В.Левски”, Боташевски манастир и, разбира се, 
величествената Шипка… „България е малка , но изключително 
красива! Всеки от нас трябва да намери време, за да стигне поне 
до една малка част от забележителностите. За да се почувства 
българин, да се зареди с онова, което наричаме национално 
самочувствие!”, споделя Ники, който вече прави планове за 
следващата обиколка из страната.

×åñòèò ðîæäåí äåí
Социалните работници от 

звено  „Домашен  социален 
патронаж” Стралджа честитят 
празника на своите потребители 
родени през месеците:

Юли
Иван Василев Данев- Страл-

джа
Велчо Тончев Димитров – 

Стралджа
Стоян Костов Иванов – Ато-

лово

Август

Иванка Георгиева Стефанова 
– Стралджа

Стоян Георгиев Стоянов – 
Атолово

Септември
Марин Стоянов Узунов – 

Стралджа
Тодор  Кунев  Тодоров  – 

Стралджа
Иван Стоянов Великов – 

Джинот
Пенка Илиева Стоянова – 

Джинот
Иван Сивов Радев – Зимница


