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Âåñåëà Êîëåäà è Ùàñòëèâà íîâà 2018 ã.! 

 Äîãîâîðè çà áëèçî 8 ìëí. ëâ. Äîãîâîðè çà áëèçî 8 ìëí. ëâ.  
îñèãóðÿâàò ðåìîíò íà óëèöè è ïúòèùàîñèãóðÿâàò ðåìîíò íà óëèöè è ïúòèùà

Â Îáùèíà Ñòðàëäæà

Кметът  на  Община 
Стралджа Атанас Ки-
ров подписа нов Дого-

вор за предоставяне на финан-
сова помощ с Държавен фонд 
„Земеделие“. Проектът „Рекон-
струкция и рехабилитация на 
улична мрежа на територията на 
Община Стралджа“, финанси-
ран отново по ПРСР 2014-2020 
г., подмярка7.2.“Инвестиции 
в създаването, подобряването 
или разширяването  на всички 
видове малка по мащаби инфра-
структура“ от мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване  на селата в 
селските райони“,  ще   осигури 
ремонт на 7 улици, които от 
години са в окаяно състояние. 

Четири от тях – ул.“Н.Петков“, 
ул.“Ст.планина“, ул.“Ив.Вазов“ 
и ул.“Марица“, са в общинския 
център. Преасфалтирани ще 
бъдат и ул.“В.Коларов“  в Ло-
зенец, ул.“9-ти септември“  във 
Войника и улица в Каменец. 
Предвижда се реконструира-
нето и рехабилитирането на 
22 300 кв. метра улици и 1 410 
кв. метра тротоари. Стойност-
та на договора е близо  2 млн. 
лв., срокът за изпълнение  36 
месеца. Така само в рамките 
на няколко дни с подписването 
на два договора в общината са 
привлечени  около 8 млн.лв. за 
възстановяване на общински 
пътища и улици.

Âîëåí Ñèäåðîâ, íàð.ïðåäñòàâèòåë îò ÏÏ“Àòàêà“, â Ñòðàëäæà:

„Ùàñòëèâ ñúì, êîãàòî õîðàòà 
îöåíÿâàò
 êàêâî 
ïðàâèì!“

017 ã. 

Èíâåñòèöèÿ îò áëèçî 6 ìëí.Èíâåñòèöèÿ îò áëèçî 6 ìëí.ëâ. ëâ. 
çà îáíîâëåíèå íà ïúòèùà
Кметът на община Стралджа Атанас Киров подписа с ДФ“Земеделие“ 

Договор за предоставяне на финансова помощ за проект „Рехабилита-
ция на общинска пътна мрежа в Община Стралджа“. Финансирането е 
от ПРСР за периода 2014-2020г., подмярка 7.2. „Инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 “Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони“. 

Инвестицията от 5 858 836 лв. ще осигури основен ремонт на след-
ните пътни отсечки: от разклона на пътя Воденичане – Палаузово в 
посока Иречеково, Зимница – Чарда и Стралджа – Маленово с обща 
дължина над 13 км. Срокът за изпълнение е до 36 месеца от датата на 
подписване на Договора.
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КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 0897 805 912 ПРОДАВА ИЗГОДНО  имот- едноетажна къща 

с двор в Стралджа на ул.“Тракия“
Тел 0885222006 продава едноетажна къща в Стралджа с допълни-

телни постройки, гараж и двор. Цена по договаряне.
Тел.04761 50-32 продава Лада 1500S, в движение.ИЗГОДНО.

Âîëåí Ñèäåðîâ, íàð.ïðåäñòàâèòåë îò ÏÏ“Àòàêà“, â Ñòðàëäæà:

„Ùàñòëèâ ñúì, êîãàòî õîðàòà 
îöåíÿâàò êàêâî ïðàâèì!“
Народният представи-

тел Волен Сидеров, заедно 
с обл. управител Димитър 
Иванов и кметът на общи-
ната Атанас Киров срязаха 
лентата на обновената ули-
ца „Хемус“ в Стралджа.

На събитието присъст-
ваха  още  Христо Колев, 
зам.обл.управител, Све-
тослав Лазаров, секретар 
на ПП“Атака“,Галин Кос-
тов, директор на Областно 
пътно управление, Генчо 

Иванов, директор  ОД МВР 
Ямбол, Петя Петрова, уп-
равител на фирма „Трейс 
АД“ Ямбол- изпълнител 
на ремонта. Граждани-
те, които от години очак-
ват възстановяването на 

главната улица, сърдечно 
се здрависаха с г-н Си-
деров, който възкликна 
„Чувствам се като пре-
миер! Щастлив съм, че 
хората оценяват какво 
правим!“ Веднага след 

срязване на лентата гос-
тът добави:“Изключително 
голямо е значението , че 
министър Николай Ненков 
реагира много бързо и за 
3-4 месеца беше ремон-
тиран този важен пътен 
участък.“
За Стралджа ул.“Хемус“ 

е емблематична, най-необ-
ходимата, най-натоваре-
ната.  За обновлението й, 
което стралджанци очак-
ваха с години,  тази есен 
бяха вложени 920 хил.лв. 
Благодарение активност-

та на Николай  Ненков, 
министър на МРРБ, със 
съдействието на г-н Си-
деров и с подкрепата на 
АПИ фирмата осъществи 
качествено и в срок ремон-
та на почти 4 –км. участък, 

за да бъде днес улицата 
в отлично състояние. В 
ролята на домакин кметът 
Атанас Киров припомни 
организацията по възста-
новяването, благодари сър-
дечно на всички помогнали  
това да се случи , изрази 
всеобщото задоволство от 
постигнатото с увереност-
та за спокойно и безава-
рийно  движение на ППС. 
Областният  управител 
Димитър Иванов прибави 
своите адмирации към 
общинското ръководство 

за постигнатите реални ус-
пехи. Освен асфалтирането 
на ул.“Хемус“ той добави 
санираните жилищни бло-
кове и проекта по оползо-
творяване на минералната 
вода. 

Ñàíèðàíåòî 
ïðèêëþ÷è óñïåøíî

С приключването на Строително монтажните работи 
в бл.53 на ул.      „Хемус“ в гр. Стралджа приключи 
санирането на многофамилни жилищни сгради по 
Националната програма за енергийна ефективност. 
Тази програма е на 100 % финансирана от държавата 
и е насочена към осигуряване на по-добри условия на 
живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо 
качество на живот. В гр. Стралджа допустими учас-
тници в програмата са 5 блока – ул. „Хемус“ - бл. 49, 
бл.53, бл.55, бл.57 и бл. 59. Извършени са дейности на 
обща стойност близо 2 млн. лева със участвали 176 
домакинства, като е извършено топлинно изолиране 
на външните ограждащи елементи – външни стени, 
тавани, подове и др., подмяна на дограма, ремонт на 
покрив, фасада, освежаване на стълбищна клетка и др., 
въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите 
части, конструктивно укрепване в случай на нужда. 
Всички процеси са проведени с активното участие на 
Сдруженията на собствениците и техническите лица от 
Общинска администрация – гр. Стралджа. 

Двама ученици от СУ“П.
Яворов“ Стралджа полу-
чават подкрепа по про-
ект  „1000 стипендии“ 
за учебната 2017/2018г. 
След  успешно  участие 
в обявения конкурс Мая 
Дичева, 11 клас, печели 
основна стипендия в об-
ласт „литература“с есето 
Отворих книгата на 84 
страница и…“. Това й оси-
гурява  500 лв. и още 200 
лв. под формата на книги. 
Мая ще има възможност 
за писмени консултации с 

Ñòèïåíäèè çà ó÷åíèöè îò ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“

видни български учени и 
специалисти  и получава 
членство в общество „1000 
стипендии“. 

Вторият  отличен  е 

12-класникът Николай Ата-
насов, който се състезава в 
област „история“. Поощри-
телната стипендия, която 
спечели с есето „Как се 

променя воденето на войни-
те през годините“, е в раз-
мер на 200 лв. под формата 
на кредит за книги, писмени 
консултации и достъп до 
виртуалното пространство 
на „1000 стипендии“.

Проектът „1000 стипен-
дии“ на Фондация „Ко-
мунитас“ има за цел да 
подкрепя младежи, които 
са демонстрирали задъл-
бочени знания и умения 
в конкурса, дава шанс на  
всеки младежки ум, който 
има желание да се развива.

Часът е 13ч. Дворът на ОУ“Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“ Стралджа е пълен с деца. Момчетата играят 
футбол, момичетата се забавляват по своему, гълчава 
ехти наоколо. В коридора също е някак оживено. 
Чува се акордеон и песен на момчета. В една от 
стаите екипирани момичета изпълняват указанията 
на хореографа Каньо Канев. Да, случва се нещо ново, 
необичайно и добро. Училището дава свой пример 
за интеграция. То се оказва първото, където стартира 
добрата практика на т.н. „исландски модел“. Става 
дума за активно ангажиране вниманието и времето 
на учениците в извънкласни занимания – музика, 
спорт, танци. За презентацията на идеята и старт на 
проекта в града пристигна д-р Султанка Петрова, зам.
министър на труда и социалната политика, заедно 
със зам.областния управител Христо Колев. Като 
община, която подкрепя идеята и работи активно за 

Ïúðâè â îáëàñòòà ÎÓ“Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé“ Ïúðâè â îáëàñòòà ÎÓ“Ñâ.Ñâ.Êèðèë è Ìåòîäèé“ 
Ñòðàëäæà ïðèëàãà „èñëàíäñêè ìîäåë“    Ñòðàëäæà ïðèëàãà „èñëàíäñêè ìîäåë“    

реализирането й, в училището са и Атанас Киров, 
кмет на общината и неговият заместник Гроздан 
Иванов. На този етап партньор е и НЧ“Стралджа 
2016“. Директорът на училището Нели Шидерска е 
щастлива от този интерес и подкрепата и е готова с 
нови идеи за разширяване на извънкласните занима-
ния. Д-р Петрова приветства учителския колектив, 
представя подробности по „исландския модел“ с 
увереността, че Стралджа наистина ще се превърне 
в добрия пример за интеграция и справяне с такива 
проблеми като агресията сред децата. Тя е сигурна , 
че само година по-късно , след мониторинг, програ-
мата ще придобие популярност и ще бъде приложена 
и от други общини...
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„СЕ Борднетце – България“ ЕООД е част от ин-
тернационалната група на SUMITOMO.
В България работят повече от 4000 души за 

SUMITOMO GROUP!
„СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД РАЗШИ-

РЯВА ДЕЙНОСТТА СИ И ОБЯВЯВА СВОБОДНИ 
РАБОТНИ МЕСТА ЗА СЛУЖИТЕЛИ В ПРОИЗ-

ВОДСТВОТО - ЛОКАЦИЯ КАРНОБАТ!   
ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:

• ЦЕЛОГОДИШНА И ПОСТОЯННА РАБОТА
• ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  ОТ 520 ЛВ. ДО 765 ЛВ.

• ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ 60 ЛЕВА 
• БОНУС (СЛЕД ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

ИНДИВИДУАЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ
• ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ДО 10-ТО ЧИСЛО ОТ 

МЕСЕЦА, ВАУЧЕРИ ОТ 5-ТО ДО 15-ТО ЧИСЛО ОТ МЕСЕЦА
• РЕАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ВЪРХУ ЦЯЛОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ВСЯКА ГОДИНА ДОКАЗАН ТРУДОВ СТАЖ СЕ ЗАПЛАЩА 0.6% 

ВЪРХУ ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ ДО И ОТ ЗАВОДА
• ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
• ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ
• СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ И ОТСТЪПКИ В ТЪРГОВСКИ ВЕРИГИ 

И МАГАЗИНИ
• МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Лица за контакт: Христина Генева, тел: 0885 
681 932; Соня Балева, тел: 0559 29 240

ВХОДЯЩИ ТЕСТОВЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ВСЕ-
КИ ДЕЛНИЧЕН РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 Ч. И ОТ 

13:30 Ч. В ЗАВОДА НИ В ГР. КАРНОБАТ. 
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Îáùèíà Ñòðàëäæà óñïåøíî èçïúëíÿâà ïðîåêò „Ñ îòãîâîðíîñò è ãðèæà çà äåöàòà îò 
0 äî 7 ãîäèíè îò îáùèíà Ñòðàëäæà - 2 ”, îñúùåñòâÿâàí ïî Îïåðàòèâíà ïðîãðàìà 

„Ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè” (Ð×Ð) 2014-2020”, ñúôèíàíñèðàíà îò Åâðîïåéñêè 
ñîöèàëåí ôîíä íà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç”

С развитието на проект „С отговорност и грижа за децата от 0 до 7 години от община Стралджа - 2 ” 
осъществяван по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (РЧР) 2014-2020”, съфинансирана 
от Европейски социален фонд на Европейския съюз” се наблюдава завишен интерес от лица за включване в 
различните дейности по проекта.

По отношение на Дейност „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи 
родители за формиране и развитие на родителски умения”, „ Семейно консултиране и подкрепа” и  „Индиви-
дуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи 
с цел посещаване на детската градина” до месец ноември  е сформиран постоянен широкоспектърен екип от 
специалисти – включващ: двама социални работници, двама медиатори, психолог, педиатър, медицинска сестра, 
гинеколог, акушерка и юрист. В периодана реализиране на проекта продължава разяснителната кампания сред 
евентуалните потребители на услугите от тази дейност. Новите потребители на услугите от месец май до месец 
септември са 135 семейства със 135 деца. На всички тях са изготвени оценки - за всяко семейство и за всяко 
дете. Изготвен е индивидуален план.  Всяко участие на потребители в различните услуги се протоколира и се 
проследява развитието на всеки случай.   

Потребителите на услугите  по проекта от началото на проекта продължават да посещават индивидуални  
или  групови консултации със специалистите.

През   месеците август и септември са прекратени договорите със  150 семейства  за 174 деца. Към първи 
ноември  услугите в дейността са ползвани от 150  семействата със  180 деца и продължават да се ползват от  
183 семейства и 188 деца.

По отношение на Дейност „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превен-
ция на заболяванията” – от началото на проекта до момента са обхванати  376 деца.   Екипът  от специалисти 
предоставящ услугата включва: педиатър, медицинска сестра, стоматолог и медиатор.

 В процеса на реализиране на проекта продължава разяснителната работа по набиране на потребители, като 
новите потребители деца на услугите в дейността  от месец май до месец септември са 135.  В същия период 
в тази дейност   са прекратени договорите със 154 семейства за 188  деца потребители.

Работата по тези две дейности протича с нужната координация и организация, в следствие на което от на-
чалото на проекта до началото на месец ноември  са обхванати 376 деца,  като 188 вече не ползват услугите и 
188 продължават да са потребители.

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд
Община Стралджа

BG05M9OP001-2.004-0008  
           „С отговорност и грижа  за деца от 0 до 7 години от община Стралджа – 2 ”

Îáùèíà Ñòðàëäæà – ïèîíåð â èçïúëíåíèåòî íà èíîâàòèâåí ïðîåêò

Òîïëèíà è ÷èñòîòà â äåòñêèòå ãðàäèíè è ó÷èëèùàòà

Вече втори отоплителен 
сезон Община Стралджа се 
ползва от изпълнението на  
единствения  у нас проект за 
„Оползотворяване на местния 
потенциал от хидротермална 
енергия в отоплителни ин-
сталации на училища, ОДЗ и 
ЦДГ в гр.Стралджа“, който е 
по Програмата „BG 04 Енер-

гийна ефективност и възоб-
новяема енергия“. Да видят 
практическото приложение 
на проекта в Стралджа бяха  
г-н Бьорн Оли, от Дирекция 
за водни ресурси и енергия  
на Кралство Норвегия по 
Програмата заедно с пред-
ставители на Министерство 
на енергетиката. Водени от 

кмета на общината Атанас 
Киров, заедно с областния 
управител Димитър Ива-
нов. Те посетиха помпената 
станция, СУ“П.Яворов“ и 
ДГ“М.Рубенова“, увериха се 
в ефективността на проекта 
и дадоха висока оценка на 
изпълнението.

Проектът, с безвъзмездната 

финансова помощ на стра-
ните донори,  е реализиран 
успешно през миналата го-
дина, поясни инж.Радостина 
Василева, от екипа по проекта. 
С вложените над 750 хил.лв. 
е изградена помпена стан-
ция, топлоизолирани тръби 
с дължина 4133м довежда-
щи горещата до 80 градуса 

вода до четири обекта. Така  
природния ресурс от възоб-
новяема енергия осигурява  
поддържане на постоянна 
температура от 22-23 градуса 
в  две детски градини и две 
училища в града, а има и 
екозначение тъй като спестява 
вредните емисии във въздуха 
над гр.Стралджа.   Икономи-

ята на бюджет за отопление 
в СУ“П.Яворов“ 45 хил. лв. 
за първия отоплителен сезон. 

Г-н Бьорн със задоволство 
констатира всички предимства 
на нововъведението и изрази 
увереността си, че съвместна-
та работа с община Стралджа 
ще продължи и през новия 
програмен период.  

Îáåçîïàñåíè äåðåòà
В навечерието на зимния сезон 

две дерета в община Стралджа са 
почистени  и осигуряват спокой-
ствието на живеещите в Каменец и 
Стралджа.  Навременното решение 
е на кмета Атанас Киров, който 
настоя за  вземането на преван-

тивни мерки по обезопасяването на двете проблемни дерета. 
Затлачени и обрасли с водна растителност, която спира дви-
жението на водата, години наред те създават предпоставки за 
наводнения на жилищните квартали в близост. Деретата не са 
почиствани поне от 20 г., което наложи и вземането на спешни 
решения и действия от страна на общинското ръководство. 
След възлагане на фирма, със собствени средства от бюджета, 
общината реализира почистването. Така дере- 2 в Стралджа,   
участък дължина 485 м., който не е с бетонирано дъно  е вече 
обезопасено. От северната част на с.Каменец, до края на се-
лото,  ръкава на  дерето с дължина 636 м. също е почистен и 
е ликвидирана опасността от заливане дворовете на хората  . 

   В рамките на проведеният в Областна админи-
страция Регионален форум, посветен на социалната 
политика за възрастни хора, механизмите за парт-
ньорство, възможности за подкрепа и развитие, в 
Стралджа гостуваха Маргарита Ушева, директор 
Дирекция АСП, Милена Янъкова, директор Реги-
онална дирекция „Социално подпомагане“ Ямбол, 
Атанаска Бонева от Национален алианс за социална 
отговорност. След среща с общинското ръководство 
гостите посетиха ЦСРИ, където бяха представени 
добри социални практики. Живка Иванова, упра-
вител ЦСРИ, проследи хронологията и дейността 
на социалния център, представи целевите групи, 
показа оборудването. Особено впечатление на-
прави приложението на вертикализатор за деца с 
увреждания, който стана повод г-жа  Янъкова да 
възкликне: „Ние знаем, че тук се работи добре и 
има какво да ни покажете!“

Âèñîêà îöåíêà çà ðàáîòàòà íà ÖÑÐÈ  
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Íàé-
óñìèõíàò 

êëàñ
 Това определение заслужено 

си спечелиха учениците от І а и 
І б клас при ОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий" Стралджа. Малките 
таланти се включиха успешно в 
Националния конкурс на Сдруже-
ние "Усмивка" и Община Бургас 
под надслов "Най-усмихнат клас 

на България" С представяните снимки те доказаха, че могат да бъдат сред добре 
представилите се, получиха грамота и Сертификат, което ги зарадва много.В ОУ“Св. 

Òâîÿò ÷àñ
"Твоят час" е моята усмивка, забавление и радост В 

моментите по проект "Твоят час" в ОУ "Св. Св. Кирил 
и Методий" Стралджа съвсем не е скучно, напротив - 
весело и интересно е. Под ръководството на учителите 
децата получават нови знания и умения и истински се 
забавляват. Училището участва за втора поредна година в 
този проект, който дава добри плодове. Тази година броят 
на извънкласните форми е увеличен, а с това и броят на 
обхванатите ученици. Функционират групи за деца с 
обучителни затруднения и групи за дейности по интереси. 

 

Ãîðäååì ñå ñ âàñ, î÷àêâàìå 
íîâè îòëè÷èÿ!
Носителите на призови места от Национални конкурси Мирослав Деянов и Димитър 

Драганов получиха специални поздравления от кмета на общината Атанас Киров,който 
им връчи и награди. Двете талантливи момчета, ученици в СУ“П.Яворов“,   доказаха 
категорично дарбите си 
и оглавиха класирането в 
двата авторитетни конкурса 
с което донесоха радост и 
гордост за семейството и 
училището си, за града и 
общината. 

Мирослав Деянов Ве-
ликов, ученик от VІІІ клас, 
спечели първото място в 
конкурса „Родолюбие“ за 
презентация посветена на 
Джон Атанасов. Негов кон-
султант е всеотдайната и не-
уморима преподавателка по 
информационни технологии 
в СУ“П.Яворов“ Боряна 
Георгиева. Възпитаникът 
на най-голямото общинско 
училище  Димитър Драга-
нов е също първенец, но в Националния поетичен конкурс за ученици „Непознати 
улици“.

„Вие ни радвате, гордеем се с постигнатите успехи! Вярваме, че и за напред ще ни 
изненадате с нови победи!“, поздрави момчетата г-н Киров и добави „Бъдете първи 
между първите!“ Той сърдечно благодари и на г-жа Георгиева за труда, за любовта 
към професията, за всеотдайността.     

Äà ñè ïîäàðèø åêñêóðçèÿ
 Клуб „Дълголетие“ Стралджа подготвя пътуване до Истанбул в първите дни на 

м.януари 2018г. Само за два дни, 6 и 7. О1.,участниците в екскурзията ще могат да се 
запознаят със забележителностите на огромния град, да посетят и Желязната църква „Св.
Стефан“. Срокът за записване изтича на 1 януари. Повече информация ще получите от 
Петко Атанасов, 04761/51-89 или 0894722132.

Êàê ñå ðàæäà ëþáîâòà êúì ðîäíîòî
   
Домът е най-топлото 

място, родителите да-
ват най-добрите и умни 
съвети, семейството се 
уважава и почита – за 
всичко това разговаря-
ха днес в ДГ“Здравец“. 
Празникът,  посветен на 
Деня на християнското 
семейство във ІІ група 
„Слънце“, организиран 
от педагозите Нели Тон-
чева Кавалджиева и Дора 
Богданова, предизвика 
жив интерес сред децата, 
които участваха с огро-
мно желание. Облечени в 
народни носии те изпъл-
няваха всички обреди. 
Момиченцата  старателно се учиха как се пресява брашно, как се меси питката за 
празника. Всички седнаха чинно край трапезата, за която знаят , че на този ден не 
се раздига, за да може да си хапне и самата Св.Богородица и да благослови дома.

Ще запомнят добрите  уроци децата, ще разказват за тях и в семейството, ще раз-
питват за повече подробности и със сигурност, когато пораснат, ще бъдат готови да 
предават знанията и на своите деца. Защото усвояването на добродетелите започва 
още от най-ранна възраст.

В ДГ“Здравец“ пазят и обичат българските традиции. С много желание  и енту-
сиазъм децата се обучават и възпитават на добрини. Днешният празник беше само 
част от многобройните идеи. Приключвайки с красив танц малчуганите доказаха, че 
не само са възприели уроците на  своите учителки, но и истински са се забавлявали.

.

Íèå çíàåì, íèå ìîæåì!
„Трудът краси чове-

ка, мързелът го грози!“ 
Децата от ДГ“М.Ру-
бенова“ не само знаят 
тази поговорка, за тях 
трудът  естествено и  
обичайно присъства 
в деня. Представяйки 
драматизация на  при-
казката „Сливи за смет“ 
малките много добре 
усвоиха задължител-
ните житейски уроци 
за трудолюбие, за грижа 
и внимание към семей-
ството, за уважение към 
по-възрастните, за спаз-
ване на традициите…
В Деня на християнското семейство пред родители и учители  възпитаниците 

на градината от групите „Пчеличка“ и „Слънце“- Стралджа и групи - Зимница 
старателно показаха какво са научили. Те бяха артисти и певци, танцьори и ре-
цитатори. Предизвикаха умиление, гордост и заслужени ръкопляскания. Браво, 
деца!

Талантливата журна-
листка  Веселина Се-
дларска представи своя-
та нова книга "България 
за начинаещи. Джаз от 
портрети и сюжети",  в 
Сливен. И това беше 
възможно най-приятния 
предколеден подарък за 
почитателите на словото 
в града на 100-те войво-
ди. Истинска изненада 
за г-жа Седларска беше 
да види сред гостите си 
Гроздан Иванов, зам.
кмет на Община Страл-
джа, който й поднесе 

поздравителен адрес от 
името на кмета Атанас 
Киров.  С увереността 
за  творческа среща в 
родния град г-н Киров 
допълва:„Имаме пра-
во да се чувстваме ра-
достни от това, че един 
творец като Веселина 
Седларска неведнъж е 
доказвала таланта си  
като пише и за нашия 
край. Надяваме се, вяр-
ваме, че в бъдеще ще 
имаме възможност за 
срещи и разговори  в 
родния град. Ние ще 

продължаваме да свърз-
ваме името на Веселина 
Седларска със Страл-
джа. Нека  това е изме-
рение за признанието ни 
към Вас като   творец. 
Поздравления за новата 
книга! Нека вдъхнове-
нието не Ви  напуска.“ 
Трогната до сълзи ав-
торката на „България за 
начинаещи“ топло бла-
годари за вниманието. 

 Присъстващите  в 
библиотека "Зора  има-
ха възможност да научат 
подробности по под-

готовката на книгата, 
в която са включени 
интересни истории и ге-
рои като част от журна-
листическата й работа.  
Веселина Седларска, 
която е родом от Страл-
джа,  е журналистка 
с дългогодишен опит 
в медии като „Труд”, 
„Стандарт”, „Тема”, а 
в момента  работи и 
за сайтовете „Клуб Z” 
и „Редута”. Автор е на 
книги с публицистика 
и на романа „Кладене-
цът“.

Ñòðàëäæà ñå ãîðäåå ñúñ Ñòðàëäæà ñå ãîðäåå ñúñ 
ñâîÿòà Âåñåëèíà Ñåäëàðñêàñâîÿòà Âåñåëèíà Ñåäëàðñêà



5 ÎÁÙÅÑÒÂÎ

С изложба "Зимничанска 
шевица" и кулинарна - "Вку-
сът на Зимница" започна 
събитието на Областна ад-
министрация Ямбол по Ко-

муникационната стратегия 
за предстоящото Българско 
председателство. В присъст-
вието на областния управител 
Димитър Иванов, зам.-кмета 

на община Стралджа Гроз-
дан Иванов и кмета на село 
Зимница Милен Стамов бе 
представено 10- годишното 
членство на България в ЕС, 

постигнатото на регионално 
ниво с европейски средства и 
очакванията за европейското 
ни бъдеще. "Онова, което ни 
отличава и прави уникални 

в Европа е нашата духовна 
и материална култура. Тя е в 
носиите, тя е в шевицата, тя е 
в кулинарните произведения, 
тя е в танца и народната пе-

сен. Тя е тук, в Зимница", това 
каза областният управител по 
време на красивия концерт 
на самодейните състави на 
читалището в Зимница.

Ïúðâèÿò ãë. ðåäàêòîð íà 
â.“Ñòðàëäæàíñêè âåñòè“ íà 90 ãîäèíè

È âñå òîçè æèâ èíòåðåñ 
êúì âåñòíèêà!

   Петър Георгиев е един 
от ревностните читатели 
на в.“Стралджански ве-
сти“. Следи всеки брой, чете 
всичко с интерес, поддържа 
връзка с редакцията. 56 го-
дини след назначението за 
гл.редактор на вестника той 
не само си спомня годините 
на утвърждаването му, сре-
щите с хората, проблемите, 
но и разказва  подробно за 
тях. И до днес определя 
вестник „Стралджански 
вести“  като своя „съдба“. 
„Чета го и го обичам!“ при-
знава Петър Георгиев с бла-
годарност, че чрез вестникът открива себе си.

  На 6 декември т.г. Петър Георгиев навърши своите 
90 г. Да е жив и здрав! Все така живо да се интересу-
ва от нашия вестник, да помага с мъдрите си съвети. 
Благодарност за всеотдайността и отговорността, за 
примера, който ни дава като отношение към духовността 
и просветата, към родния край и традициите.

В поздравителен адрес до г-н Георгиев кметът на 
общината Атанас Киров сърдечно честити годишнината 
: „Годините  като гл.редактор на в.“Стралджански вести“ 
безспорно са един благодатен период в който  успяхте да 
покажете не само животът в Стралджа и общината, но 
и да представите  местните хора с тяхното трудолюбие, 
всеотдайност, почтеност, взаимопомощ – все доброде-
тели, които възпитават.

   Като кмет на общината искрено се възхищавам на 
всичко, което ни предавате в наследство.  Убеден съм, 
че дирята оставена след Вас ще провокира по-младите.  
Дълбоко уважавам трудът Ви и се радвам, че можете да 
бъдете сред нас, да ни помагате с мъдрост и съвети.“ 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 

В рамките на проведе-
ните прояви, посветени на 
8 ноември – Празникът на 
община Стралджа, в Ис-
торически музей бе пред-
ставена изложба свързана 
с две големи годишнини, 
които се отбелязват през 
тази година в Стралджа. 
Едната от тях е 165 го-
дини от първото килийно 
училище, а другата е 160 
години от създаването на 
Стралджанската църква 
„Св. Архангел Михаил”.

Изложбата,  експони-
рана в Исторически му-
зей – Стралджа, показва 
оригинални училищни и 
църковни документи. Най 
– старото училищно сви-
детелство, което могат да 
видят жителите и гости-

Èçëîæáà ñ 
ïîñâåùåíèå

те на града е 
от далечната 
1 9 1 6  годи -
на, издадено 
от  Народно 
първоначал -
но училище. 
Изложени са 
свидетелства и 
удостоверения 
за  завършен 
клас  от  На-
родно основ-
но  училище 
„Иван Вазов”, 
от  Народна 
прогимназия  
„Христо Ботев”, Допълни-
телно земеделско училище 
и други. В изложбата е 
намерила място и Главна 
училищна книга от учебна-
та 1895/1896 година.

От 1909 година е най 
– старият църковен до-
кумент – Свидетелство 
за свето кръщение, а най 
– старото Свидетелство  
за венчание е от 1925 го-
дина. Всички показани 

Свидетелства за кръщение 
и венчание са издадени от 
църквата „Св. Архангел 
Михаил” в Стралджа.

Изложбата ще остане 
експонирана до края на 
годината.

Âäúõíîâÿâàù êîíöåðò íà Í× 
"Âúçðàæäàíå" - Çèìíèöà 

 Êëóáåí 
æèâîò
Добрите връзки трябва 

да поддържат, трябва да се 
проверява здравината им, 
трябва да се създават тради-
ции. Убедени са в правотата 
си лозенци и джинотци 
- членове на  приятелски 
пенсионерски  клубове. И 
след първата вълнуваща 
среща си организират нови, 
за да отбележат поредния 
празник, да се навидят, да 
се повеселят. Този път до-
макини бяха лозенци, които 
устроиха пищно посрещане 
на своите гости от Джи-
нот . Имаше медена питка, 
имаше баници, китки със 
здравец,  хора и ръчени-
ци…Динка Караиванова, 
кмет на селото, топло и 
сърдечно приветства  прия-
телите от Джинот, потвърди 
общото желание за съв-
местна дейност, даде нови 
идеи. Николина Филипова, 
председател на джинотския 
клуб, благодари  сърдечно, 
поднесе подарък и даде ход 

на веселбата. „Това съвсем 
не са възрастни хора, това 
са чудаци, на които  волята 
за живот е заразителна!“, 

възхищава 
с е  Динка 
К а р а и в а -
нова  след 
поредното 
хоро и  по-
желава жи-
вот и здраве 
на всички. 
Никой  не 
иска среща-

та да приключи, затова са 
обещанията за връщане на 
визитата. Е, това е колек-
тивния клубен живот!

С огромно желание, 
завиден ентусиазъм, много 
старание и труд в Мале-
ново млади и стари орга-
низираха празник, който 
остави трайни следи. С 
посвещение  на Деня на на-
родните будители, Деня на 
християнското семейство и 
Празника на читалището 
проявата събра жители на 
селото и гости, за да се 
насладят на една богата 
и интересна програма. В 
приветствието си Мария 
Димитрова, кмет на село-
то, горещо благодари на 
всички дали своя принос 
за  организацията – от най-
възрастните до най-малките, 
представи идеята за форми-
ране на фолклорен самодеен 
колектив, което бе посрещна-
то с ръкопляскания и видимо 
одобрение. В историята на 
Маленово има сведения за 
такива състави, но традицията 
е прекъсната през годините и 
сега с много воля и желание 

самодейците се обединяват, 
за да обогатят читалищния 
живот. Сред участниците в но-
вата формация е 10-годишната 
Божана и други деца от селото 
заедно с жени от пенсионер-
ския клуб, които с радост пре-
дават своите знания и умения 
на младите. Ръководството 
и подготовката на групата 
е възложено на Димитрина 
Младенова, бивш педагог. 

Изявата пред публика доказа 
колко необходим е фолклор-
ния състав. Подкрепа имаше 
специално и от ученици прис-
тигнали на гости при баба и 
дядо. „Успяхме да покажем, 
че сплотени сме силни и 
постигаме мечтите си!“, щаст-
лива е г-жа Димитрова. Мил 
подарък за присъстващите в 
залата беше драматизацията 
на децата. Със задоволство и 
благодарност беше посрещ-
нато и участието на певче-
ската и танцова група към 
читалището на Иречеково. 
Истинска изненада за всички 
накрая  беше почерпката с 
домашно приготвени погачи, 
ястия и сладки. Радостен от 
събитията 97-годишния Петър 
Георгиев, бивш председател 
на читалище „Пробуда“ в 
Маленово, поздрави участни-
ците в концерта, увлекателно 
им разказа спомените си от 
миналото за читалищната 
дейност и пожела нов възход 
на самодейността.

Ïðàçíèê â Ìàëåíîâî

Âúçðàæäàíå íà  ñàìîäåéíîñòòà
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Êíèæêà çà çàáàâëåíèå, 
êíèæêà çà îáè÷

Àêàä. Êðóì Ãåîðãèåâ ñ íîâà êíèãà çà äåöà

Не, съвсем не е 
изненада нова-
та книжка за 

деца на акад.Крум Ге-
оргиев. Този невероятен  
човек, горещ родолюбец, 
страстен пазител и раз-
пространител на фолкло-
ра, съвсем естествено и с 
много обич  твори своите 
стихове и забавалки за 
най-малките. Прави го 
изящно, красиво, топло. 
Така както може само 
той.

„Избрани и нови пес-
ни, стихове и забавалки 
ЗА ДЕЦА големи и мал-

ки“ е новата, шеста поред 
стихосбирка на авторът, 
приятел на  стралджанци, 
един от основните раде-
тели за провеждането и 
поддържането на народ-
ните прояви „Мараш пее“ 
и  конкурса-надпяване 
„С песните на Вълкана 
Стоянова“. Със своите 
близо 40 стихотворения , 
шест от които нотирани, 
доц.Крум Георгиев не 
само забавлява своите 
малки приятели, но и ги 
възпитава. Талантливо 
и топло той неусетно 
зарежда малки и големи 

с  посланията : да бъдем 
добри, да имаме очи за 
красивото, да се отнасяме 
с внимание и обич към 
всичко живо около нас, 
да пазим българското и 
родното… В този смисъл 
книгата е чудесен пода-
рък и за възрастните.
Крум Георгиев е роден 

през 1932г. в Кърджали., 
живее и твори в гр.Стара 
Загора. Завършил е Бъл-
гарската Държавна Кон-
серватория в София, днес 
Музикална Академия. 
Работи в областта на 
фолклора.   

×èòàòåëèòå íè ïèøàò×èòàòåëèòå íè ïèøàò

ДРАГА РЕДАКЦИЯ,
Чрез Вашия вестник искам да изкажа моите най-

искрени благодарности на Николай Савов Генов, кмет 
на с.Иречеково, който наистина е кмет на цялото село. 
Вярно е , че почти във всяко село населението вече е в 
напреднала възраст. И в Иречеково повечето са самот-
ници или трудно подвижни, а   жените са вдовици. И 
често се налага да търсим помощ, а кметът се отзовава 
на всяко повикване. Благодаря му от сърце за това , че 
през почивния си ден отдели от времето да дойде и да 
ремонтира батерията в банята.
Да, Николай Генов се грижи за хората от селото, 

прави необходимото и за отбелязване на празниците 
ни. Дай , Боже повече такива кметове!

Желязка Иванова, 82 г., Иречеково

ÑÒÐÀËÄÆÀÍÑÊÈßÒ ÑÁÎÐ
Щом през ноември задухаше северния вятър и мъглите 

скриваха баира, стралджанци знаеха, че наближава 
сбора. Архангеловден бяха избрали. Той беше предела 
към зимата. Полската работа свършваше и все по-при-
ятно беше да се задържат вкъщи. За стралджанеца 
по-голям празник от сбора нямаше.
Чаршията светваше цяла неделя преди това.Прис-

тигаха палатките, гръмваше музиката и децата, 
забравили училището, първи тръгваха да обикалят 
сергиите. А те искряха от светлини и стоки.Какви 
ли не чудесии нямаше там!Герданчета, гривнички, 
синджирчета, коланчета, свирки и ножчета… Сер-
гиджиите, както ги наричаха стралджанци, бяха 
чудновати хора, не като тукашните. Натруфени жени 
с изрусени коси, червени устни и много пудра, стояха  
палатките и надменно гледаха хората, като че ли се 
намираха на сцена. 
В това време селото се готвеше за гости. И те 

тръгваха. Роднини и приятели, аркадаши от войник-
лъка от долните села, накипрени горненки от Бал-
кана със зачервени от студа бузи, накичени с китки 
и гердани, дошли с каруци и пеша от близките села. 
Стралджанци отваряха гостоприемно домовете си и 
в прясно варосаните стаи, грейнали от чистота по-
късно вече се носеше миризма на вкусни гозби, вино и 
тютюн. Нямаше къща без гости и прочутия страл-
джански курбан.
Какво по-хубаво време да си говорят за здравето, за 

децата и берекета през отиващата си година! По-късно 
домакини и гости тръгваха към сбора, който вече беше в 
разгара си. Празникът витаеше във въздуха.Миризма на 
захарен памук, кебапчета и пуканки обгръщаше хората.
Децата като вихрушка се въртяха на синджирените 
люлки или се полюшваха на виенското колело гордо и 
отвисоко оглеждайки селото. Имаше и страшни неща.В 
една огромна бъчва един мотоциклетист вдигаше 
невероятен шум и с безумна скорост се движеше по 
стените на бъчвата, а шашардисаните хора боязливо 
поглеждаха отгоре и от далеч. На друго място един 
луд човек вървеше по опънато въже, а хората гледаха 
нагоре и цъкаха с език и само техните молби го па-
зеха да не падне.Върволица от хора се движеха пред 
бляскавите сергии, а отвътре, измръзнали вече  от 
стралджанския студ, панаирджиите ги подканяха да 
купят нещо за спомен. Сергии имаше и на тротоарите. 
Местни производители предлагаха ароматни плодове 
от късната есен – круши, мушмули, дюли…
Хората се срещаха, поздравяваха се, честитиха си 

празника. Лицата им грееха и всички бяха радостни, 
изглеждаха някак по-млади. Забръскваше снежец и леде-
ния северен вятър подгонваше сергиджиите. Разваляха 
палатките и подвикваха на разредилите се вече хора. 
Децата тъжно гледаха към угасващите светлини и не 

усещаха как първият истински студ пощипва бузките 
им. Чаршията опустяваше. До ден-два стралджанци 
забравяха за сбора. Споменът за него избледняваше. 
Идваше домашният уют на дългата зима.

В.СТЕФАНОВА, Стралджа

ДРАГА РЕДАКЦИЯ,
Преди време Община Стралджа организира предста-

вяне на моята шеста книга „Един от 29-ти Ямболски 
пехотен полк“. Събитието събра не малко хора, които 
проявиха жив интерес към творбата, което дълбоко 
ме развълнува и мотивира да продължавам да работя.

   Чрез страниците на Вашия вестник искам дълбоко 
и искрено да благодаря на кмета на община Стралджа 
г-н Атанас Киров, за отделеното внимание и милото 
поздравление, на зам.кмета Гроздан Иванов, за високата 
оценка труда ми и  на книгата , на Недялка Димитро-
ва, нач.отдел „Хуманитарни дейности“, която заедно 
с Надя Жечева, гл.редактор на вестника,  направиха 
всичко възможно за организацията на празника. Бла-
годарен съм и на момчетата Стилиян и Ивайло, които 
разнообразиха вечерта с интересни цитати от книгата 
ми. Поклон и пред водещата  Пепи Узунова. Благодаря 
на всички, които пожелаха да прочетат книгата, което 
доказва, че трудът ми не е бил напразен. Трогнат съм 
и от вниманието на кметство Поляна. Благодарности 
към Пенка Иванова, кмет на селото и групата, която 
дойде специално  на творческата вечер.

  Вашето внимание ме развълнува, направи ме горд и 
щастлив! Укрепи вярата ми, че заедно ще работим и 
живеем така, че мирът да пребъде. Благодаря ви! Бъ-
дете здрави! Работете все така усърдно и за доброто 
на града и общината!

С уважение:
ЖЕКО ДОЙЧЕВ

„Да помогнем на човека до нас!“ този призив 
обедини стралджанци, които станаха участни-
ци в Благотворителната вечер, организирана от 
НЧ“Стралджа 2016“ и активно подкрепена от Об-
щина Стралджа. Още на входа всеки  от присъст-
ващите подари своите 10 лв. за благотворителност, 
за да последва истински дъжд от нови вноски. 
Началото сложи младия колектив на Бургеркинг 
, последваха ги  от „Криминална полиция“ при 
РУ-Стралджа, РОЯЛ –Стралджа, аптека Авицена, 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ и поредица други. 
С гореща благодарност за подкрепата, за отзивчи-
востта към присъстващите се обърна Нели Тон-
чева Кавалджиева, председател на НЧ“Стралджа 
2016“, инициатор за организацията на празника. 
Вълнуващо прозвуча и поздравлението на Атанас 
Киров, кмет на общината. 

     Събирането на средства продължи  с участие 

„Äóõúò íà Êîëåäà“ çàâëàäÿ Ñòðàëäæà в организирания благотворителен търг, в който 
бяха разиграни предмети, предоставени отново от  
хора, които желаят да помагат. Към общата сума 
бяха прибавени и средствата от веселата томбола. 
Докато накрая равносметката със събраните 2 421 
лв. доказа, че стралджанци са милосърдни и щед-
ри, готови да подкрепят нуждаещите се от помощ. 
Със своите таланти вечерта обогатиха  очарова-
телните деца от  ДГ“М.Рубенова“с балет поста-
новка на Ваня Пенева и Пенка Узунова, истинска 
изненада поднесоха талантливите   Елиза Пидес и 
Радосвета Узунова, а Симона Иванова предизвика 
ръкоплясканията с великолепно изпълнение хита 
на Елица и Стунджи  „Вода“.  Танцьорките от 
ансамбъл „Въжички“ с хореограф Каньо Канев за 
пореден път заредиха всички с горещо родолюбие.

    Благотворителните инициативи под надслов 
„Духът на Коледа“ продължават. И в дните преди 
празниците събраните средства ще бъдат използ-
вани за закупуване на   хранителни продукти за  
самотни , болни старци от общината.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÂÈ, ÄÀÐÈÒÅËÈ!
Предколеден поздрав за всички, които подкрепят 

инициативите на общината
ЕКОБУЛПАК АД
ПВМ МАНАВСКИ ПЕТКО ПЕТКОВ
КООП ПТС „СЪГЛАСИЕ“
ТЕХНОСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
ДИМЧО АТАНАСОВ СТОЙКОВ
ДЗЗД ХЕМУС 2016
МУРРА 2002
ЕТ РАСИ
ПЕТЪР ЖЕКОВ
ЕТ ЕЛКА ВЕЛЧЕВА
ЕТ ЙОАНА – СТАНКА ЙОРДЖЕВА
КАБАКОВ И СИЕ
ЕТ КРАСИМИР КУРТЕВ
ЕТ ШИДЕРСКИ
Благодарност и към г-жа Калина Казанджиева, 

директор на ТСБ- Югоизток, Бургас, за сърдечните 
поздравления и пожелания към Община Стралджа

Във връзка с отбелязване на 140 г. от Освобождението на Стралджа от 
османско робство и 140 г. от Освобождението на България

Í×“ÑÒÐÀËÄÆÀ 2016“  è ÎÁÙÈÍÀ ÑÒÐÀËÄÆÀ
Î Ð Ã À Í È Ç È Ð À Ò

ÎÁÙÈÍÑÊÈ Ó×ÅÍÈ×ÅÑÊÈ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÒÅÌÀ:

„Îñâîáîæäåíèåòî íà Ñòðàëäæà“
           • за есе и стихотворение
           • за мултимедиен проект
           • за рисунка
Основни цели на конкурса: 
Формиране у учениците добродетели, ценности и качества, свързани с любовта 

към родния край и България, отношение към историята и героите загинали за 
свободата, изграждане на активна гражданска позиция,  отношение към събитията 
и личностите,  свързани  с летописа на града, общината, родината, развиване на 
умения за творческа изява.
Реглмент:
- Право на участие в конкурса имат всички ученици, разпределени в три 

възрастови групи:
- І гр. –  І – ІV клас
- ІІ гр. –  V – VІІ клас 
- ІІІгр.  –  VІІІ – ХІІ  клас
Изисквания:
• за есе, стихотворение и рисунка: 
Участието е индивидуално, всеки участник има право на една творба,
рисунките да бъдат с формат А3, акварел или темпер.  
Критерии:
изразителността на творбите, оригиналност, творчески подход 
• за мултимедийна презентация: 
Участието може да е индивидуално или екип, да отразява събитията, свързани 

с обявените годишнини, да са разработени по Windovs. 
Критерии: 
оригиналност и творчески подход, аргументираност и осмисляне на темата, 

композиция, техническо и естетическо изпълнение, степен за съответствие на 
заданието

Всички творби да са придружени от данни за участниците: трите имена, клас, 
училище, ръководител, адрес, телефон за връзка, ел.адрес.

Творбите да се изпращат по ел.поща като прикачен файл. Срок за  представяне  
до 31 декември 2017 г. на ел.адрес: straldjainf@yahoo.com

Класирането ще бъде обявено на официална церемония в навечерието на 140 
г. от Освобождението на Стралджа

Награди: първа, втора и трета в  трите възрастови групи

за повече информация: GSM: 0885222006 

Танцова школа "All steps" 
Ямбол гостува в ДВУИ Мале-
ново по повод Международ-
ния ден на хората с увреж-
дания. Танците, изпълнени 
с топлота и настроение, с 
пожелания за празничност, 
бяха посрещнати от потреби-
телите и целия колектив на Дома като най-подходящия подарък.
Усмивките доказаха, че музиката, танците и песните на България 
могат да сътворят чудеса. С благодарност за гостуването гостите 
поздрави Янулка Иванова, директор на ДВУИ Маленово. Тя под-
несе и поздравителен адрес от името на кмета на общината Атанас 
Киров и от свое име, в който се казва: "Вашето присъствие не 
само ни направи щастливи, вие ни подарихте надежда и радост! 
Вдъхновението, с което танцувахте, усмивките, енергията и тази 
неизчерпаема жизнерадост, която блика от представлението, при-
емаме като светъл лъч в нашето ежедневие. Благодарим сърдечно 
за този невероятен подарък! Благословени да сте!"

Çàêëþ÷èòåëíà ïðåñêîíôåðåíöèÿ íà óñïåøåí ñîöèàëåí ïðîåêò

ÅÄÍÀ ÏÎÑÎÊÀ - ÌÍÎÃÎ ÂÚÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
   Община Стралджа приключва един успешен проект - „Звена към ДСП в Община Стралджа – 2“. Всичко 

постигнато през периода ноември 2015 – ноември 2017г. доказва изпълнението на целта: подобряване дос-
тъпа до основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция на хора с 
увреждания и техните семейства, и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване чрез 
насърчаване на социалната икономика за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността 
както и преодоляване на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи 
за близките си с увреждания на територията на общината чрез предоставяне на услуги по схема „Независим 
живот“. Стойността на проекта от  близо 500 хил.лв. осигури  обучението на 21 социални асистенти, повишена 
професионална компетентност на 50 социални асистенти работещи по проекта, обогатени компетенции на 48 
доставчици на услугата „Социален асистент“. Сключени са 239 договори между общината и потребителите, 
93 индивидуални плана, 77 трудови договори и 15 допълнителни споразумения. 

За присъстващите в залата  сред които  Мария Славова, директор Дирекция „СП“ Ямбол, Иванка Цветкова от 
дирекция „СП“, д-р Дора Йовчева, председател на ПК в ОбС Стралджа и двамата зам.кметове Гроздан Иванов 
и Иван Иванов, в презентацията си  Недялка Димитрова, ръководител на проекта,  припомни  целевите групи- 
потребители и доставчици, основните дейности по проекта, сроковете за изпълнението. Тя отправи благодарност 
към ръководството на общината за предоставената възможност за реализация на така необходимите  социални 
услуги  и изрази увереност, че с подкрепата на правителството , работата ще продължи. Това потвърди в из-
казването си и г-жа Славова, която даде висока оценка по изпълнението на проекта.

Процедурата се осъществява с финасовата подкрепа на Европейския социален фонд
Община Стралджа

Проект № BG05M9OP001-2.002-0022-C01 „Звена към ДСП в община Стралджа-2”

Åäèí ïðåêðàñåí äåí â 
ÄÂÓÈ Ìàëåíîâî
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Çà ñëúí÷åâèÿ òàíö íà èãëàòàÇà ñëúí÷åâèÿ òàíö íà èãëàòà

Мара Загорчева: 
Трудно е човек да говори 

за себе си. Ще кажа само 
това, че целта на изложбата 
„Шевиците на Стралджа“ 
не беше да изведе в цен-
търа на вниманието един 
човек,  а да докаже, че  тра-
дициите са живи, че ние, 
съвременниците, има с как-
во да се гордеем и за какво 
да благодарим на предците, 
да им засвидетелстваме 
своето уважение и призна-

телност. Заедно с това бих 
искала да припомня, че в 
моята среда на учители и 
културни дейци винаги е 
имало хора естети. Като 
образовани хора, докато 
учехме децата на четмо и 
писмо, ние поддържахме 
и дух на родолюбие. Ако 
моето хоби беше бродерия-
та, Денка Куртева обичаше 
да тъче на стан, Димка 
Богданова беше шивачка, 
Йонда Кирова работеше 

бродерия, Велина Хайду-
това се проявяваше като 
художник. Допълвахме се, 
споделяхме, за да се раждат 
винаги интересни и добри 
идеи, които обогатяваха и 
учениците ни. Интересът 
ми към това изкуство по-
растваше все повече прих-
ващайки поредния модел 
от  скопосната ми леля 
Ганка от Бургас, от която 
имам най-много теркове, 
от  Дора Кодева, от Сийка 

МНЕНИЯТА:
От тези, които плакаха от вълнение, радост и гордост 

пред изложбата, от тези, които влизаха вътре  като в 
храм, от тези, които забравяха проблемите и грижите и 
връщаха усмивките си,

от тези, които са щастливи, че са стралджанци, 
българи!

БИНКА СЪБЕВА:
„Вълнение изпълва душата ми! Пред мен е само кра-

сота! Създавана с неуморен труд, изключителна сръч-
ност, огромна любов! Красота, която буди  възхищение!“

КЛУБ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“:
„Каква скопос е имала българката!  Поклон, Маре, че 

си запазила това богатство!“
МАРИЯ КИРОВА, учителка:
„Възхищение, вдъхновение и преклонение пред 

майсторството и творческото умение на стралджанката! 
Поклон пред авторката на тази прекрасна изложба!“

СЕМ.ВЪЛКАНОВИ:
„Изключителна по рода си етнографска изложба, 

покоряваща с многообразието на багри, извиращи изпод 
ръцете на две поколения българки! С нетърпение очак-
вахме мига, в който ще се докоснем до това богатство!“

ЯНКА ШИДЕРСКА:
„Поздравления на пазителката на българщината! 

Жива е любовта към родния край!“
ПЕНКА ДЖИНОВА:
„Благодаря на Мара Загорчева, че е съхранила тази 

красота! Да видят младите труда на жената през мина-
лия век!“

ТЯНКА ТАШКОВА:
„Изящество, красота и прелест! Любов към всичко 

българско и родно! Това е изложбата „Шевиците на 
Стралджа“!

МИМИ ТАШКОВА – СТОЯНОВА:
„Да знаеш от къде идваш, значи да знаеш къде 

отиваш!Прекрасната изложба   събужда трепети, връща 
ни към предците, към нашите спомени. Респект, г-жо 
Загорчева!“

В.СТЕФАНОВА:
„ От подредените експонати се вижда владеенето до 

съвършенство технологията на тъкането, плетивото, 
везмото и орнаментиката. Изложбата ни въвежда в един 
красив свят на богатата душевност на българката. Само 
един истински ценител на това непреходно изкуство 
може да го съхрани до днес!“

КАЛЯ КИРОВА:
„С благодарност, възхищение и уважение към моята 

първа учителка! Пример за подражание, , творец, съз-
дател и ценител на всичко българско и родно!“

ЕЛЕНА ПЕТРОВА:
„Очарована съм! Възхитена съм! Приветствам Ви, 

г-жо Загорчева,  за двете ръце и смелото сърце, пренесли 
това богатство през цяло столетие, за да може днес да 
се докоснем до него!“

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ:
„… чудесна изненада ни поднася със своята шевица,
Създадена с любов към родните творения
          на едно омайно поколение…“
СТЕФКА И МИТКА БОМБОВИ:
„Поздравления за прекрасната и стойностна изложба! 

Поклон пред таланта и всеотдайността на стралджанска-
та жена, носителка на исконни български добродетели 
и пазителка на традиции! Признателност и възхищение 
към авторката, която не спира да ни вдъхновява!“

ПЕТРА ГЕОРГИЕВА, МАРИНА ДОБРЕВА:
„Очаровани сме! Възхитени сме от скопостта на 

стралджанката!“

Стойчева, от Ваца Вълчева 
… С тази изложба искам 
да провокирам и други 
наши съгражданки като 
Мария Кабакова, ненад-
минат майстор на гоблени, 
Зафирка Тончева, майстор 
на мотиви на една кука и 
прекрасни карета на ленена 
панама и други млади та-
лантливи жени да покажат 
своето творчество, за да се 
радваме и гордеем.

Ще добавя, че ако днес 
се чувствам пълноценен и  
горд  човек , ако  имам това 
богатство, то най-много го 
дължа  на моето семейство. 
На майка ми , Ганка За-
горчева, една изключител-
но скромна, трудолюбива 
селска жена, която наред с 
усилния физически труд на 
полето винаги е намирала 
време и в стан да влезе, да 
преде, да снове, да тъче, 
да бродира, да нашива… 
Създаването на красота и 
доброта е било винаги част 
от живота й , на това научи 
и мен.  Наследих не малко 
и от моята свекърва  Радка  
Костова. Вярвам, че след 
изложбата всеки ще си даде 
сметка, че ръкоделието 
съвсем не е проста работа. 
С иглата и конеца може да 
се сътворят шедьоври , а 
как е ставало то във време 
когато няма електричество 
, работи се на газена лампа? 
Каква богата душевност 
трябва да са притежавали 
нашите майки и баби , за 
да изваят такива образци! 
Забележителен усет за под-
реждане на цветове и фор-
ми,  фантазия ,  математика,   
духовност ,  усещане за 
красота и вечност,  витал-
ност…всичко е събрано в 
българската шевица! Не 
се срамувам, напротив, 
гордея се  с дълбокия си 
селски корен, защото той 
ми даде скромност, чест-
ност, почтеност. На този 
здрав селски корен дължа 
вдъхновението си, силата 
на духа, любознателността, 
търпението, упоритостта, 
неуморимата енергия. И 
ако трябва да дам съвет той 
е: живейте в настоящето, 
мечтайте за бъдещето, но 
не забравяйте миналото. 
Там, в жаравата на споме-
ните, в историята на родо-
вата памет,  ще откриете 
богатство, което зарежда, 
обогатява и облагородява. 

Àòàíàñ Êèðîâ:
„Понякога си позво-

лявам за моменти да 
излизам от профила на 
кмет. Председателят на 
фен-клуб  "Армейци-
Стралджа" ме зарадва  с 
прекрасен подарък. Ни-
кога не съм крил, че след 
Родината, семейството и 
града си, най-на сърце са 
ми отборът на ЦСКА и 
този на Славия, с които 
спечелих и шампион-
ската титла и Купата на 
България!“

Ïîäàðúêúò íà „Àðìåéöè-Ñòðàëäæà“

Äà  
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„Ако посветим поне един 
ден от годината, за да заведем 
децата си в църквата , да им 
обясним как да се държат, 
защо да палят свещ, как да 
се помолят, при всички слу-
чаи ще им проправим пътя 
към вярата. Не само това , 
ще им помогнем да се из-
градят като достойни хора, 
които имат своите ценности 
и устои!“, така разсъждава 
една от майките на деца от  
Стралджа, която, заедно с 
кл.ръководителка на ІІ а клас 
Юлия Дюлгерова, организи-

раха посещение в църквата 
„Св.Архангел Михаил“. Иде-
ята беше  топло прегърната, 
подготовката включваше и 
омесване на домашна питка, 
която да се освети в храма. С 
нетърпеливо очакване децата  
прекрачиха прага на 160-го-
дишния храм с вълнение и ин-
терес. Свещеник Димитър ги 
посрещна  сърдечно, разказа 
им  за историята на църквата,  
за необходимостта на христия-
ните да я посещават, напътства 
ги   къде да оставят запалената 
свещ, как да се прекръстят и да 

се помолят. Жадните за знания 
деца не изпуснаха нито една 
дума, изпълняваха старателно  
препоръките, задаваха въпро-
си. Целуваха кръста чинно, 
мълчаливо си пожелаваха 
сбъдване на мечтите  вярвай-
ки, че молбата им ще бъде 
чута.  На тръгване обещаха 
на следващия празник отново 
да се върнат в храма. Първата 
стъпка към вярата е направе-
на. От там нататък всеки ще 
извърви своя път, но никога 
няма да забрави коя ръка и с 
чие сърце  откриха пътя.

Ó÷èì ñå íà âÿðà è ëþáîâ


