
email: s_vesti@abv.bg

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

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

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

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

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

Комфорт и спокойствие на най-изгодни цени!
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ТЕЛ. ЗА КОНТАКТИ: 0885885478 ИЛИ 0887471909

  НОВО!   НОВО! НОВО!

Îñíîâàí ïðåç 1956 ã.   (áð. 31)   25. 11. 2015 ã. 

ПРЕДПРИЯТИЕТО ПРЕДЛАГА:
МИНИМАЛНА СТАРТОВА ЗАПЛАТА ЗА КОМПАНИЯТА В РАЗМЕР 
НА: 420 ЛЕВА;       
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА СТОЙНОСТ: 50  ЛЕВА;
БОНУС (СЛЕД 2-РИЯ МЕСЕЦ) В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИНДИВИДУАЛНОТО 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДОСТИГАЩ ДО: 180 ЛЕВА;
ГАРАНТИРАНО ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТА ВСЯКО 8-МО ЧИСЛО ОТ МЕ-

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

ОСНОВНОТО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ;
БЕЗПЛАТЕН ТРАНСПОРТ  ДО И ОТ ЗАВОДА;
ТРИСЕДМИЧНО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ;
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.

Лицa за контакт: Снежана Колишева, тел. 0885 681 932;
 Р. Стаматова   0559 28 926, М. Лапчева 0559 29 240                                                     

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ КАНДИДАТУРИ!

 „СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЛОКАЦИЯ ГР. КАРНОБАТ НАЕМА МОНТАЖНИЦИ!
Êóïóâàì  

èçîñòàâåíè 
ëîçÿ 

в землището на град Страл-
джа в местностите Смрадлика, 
Троплака, Булаклийски път, 

Караиванови локви, Лудницата, 
Сарая,  Азмашка могила, 
Крайчева могила, Пясъка.

Адрес за контакти.
Ямбол 8600
ул. А. Стамболийски 10
тел. 046 665 941

Стралджа 8680
ул. Пейо Яворов 59
тел. 04761 54 74

Мобилен 0888 994 537 
Живко Ангелов

СТРАНИЦА 3

Òåæêî íàñëåäñòâî Òåæêî íàñëåäñòâî 
îò ñòàðàòà âëàñò

Èíæ. Ìèëåí ÑÒÀÌÎÂ, êìåò íà Çèìíèöà:

„Çà ìåí å âàæíî „Çà ìåí å âàæíî 
õîðàòà íà ñåëî äà õîðàòà íà ñåëî äà 
ñå ÷óâñòâàò äîáðå!”ñå ÷óâñòâàò äîáðå!”

Корекции за над 160 000 лева  
дължи община Стралджа във 
връзка с проектите за техни-

ческа помощ за канализациите в град 
Стралджа и село Зимница. Причините 
за наложените корекции са липсата на 
прозрачност по време на изпълнението 
на проектите. Факти, които ще тежат 
на съвестта на старата власт, но сума-
та ще трябва да се плаща от новата. 
Поканите  за доброволно плащане на 
сумите са  от месец октомври 2014 
година, но са били усърдно прикри-
вани досега. Според първата покана 
с изходящ номер 08-00 -1602 и дата 
10.10.2014, на община Стралджа е на-

ложена финансова корекция в размер 
на 25 % от стойността на договора. 
Посочена е и точната цифра – 77 
616 лева. Лошите новини за община 
Стралджа не спират дотук. Десет дни 
след първата покана за доброволно 
плащане се получава друга, според 
която по договор за безвъзмездна 
финансова помощ „Подготовка на 
интегриран инвестиционен проект 
за изграждане на ПСОВ, разделна 
канализация и водопроводна мрежа в 
гр. Стралджа“ е регистрирана друга 
нередност. Нередността касае нало-
жена финансова корекция в размер 
на 10 % от стойността на договора 
или 92 112 лв. В момента юристите 
на община Стралджа обжалват още 

няколко констатирани нередности по 
други проекти, по които предишната 
власт в Общината е работила. Излиш-
но е да задаваме въпроса „кой и защо“ 
не е следил редовността по проектите, 
по които се е работило. Явно в стре-
межа си за лично облагодетелстване 
определени фигури, от хората, които 
управляваха общината досега не са 
обръщали внимание на факти, които 
биха били от съществена важност за 
общинския бюджет. Новоизбраните 
и новоназначени управници гаран-
тираха пред вестник „Стралджански 
вести“ , че досегашните практики на 
липса на прозрачност ще приключат 
безвъзмездно в предстоящия мандат 
2015-2019 година. 
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Напоследък в  ОДМВР – Ямбол отново зачестиха   
сигналите от граждани, станали обект на опит за 
телефонни измами. 
Припомняме ви, че измамниците използват раз-

лични сценарии и променят тактиката си постоянно, 
но винаги ИСКАТ ПАРИ и то спешно. Бързат да 
постигнат целта си – взимане на колкото се може 
повече пари, като в бързината не дават възможност 
на потенциалната жертва да се свърже с близки 
или на тел. 112 и да провери какво се случва в 
действителност. Едни от най-често използваните 
сценарии са с искане: 

• капариране - предплащане на скъпи стоки /кли-
матици, компютри и др./ поръчани от близък човек;

• да се дадат пари на посредник / доставчик, за 
получаване на колетна пратка от чужбина;

• пари за спешно лечение на близък / поставяне 
на златни пирони, сложни операции, ваксини/;

• да се внесат пари за гаранция на близък, “при-
чинил катастрофа” /ПТП с убит/;

• предплата, чрез посредник или чрез зареждане 
на ваучери, като гаранция за получаване на голяма 
награда от томбула или игра на известна фирма. 

• да бъдат заредени ваучери за разговори на мо-
билни оператори, като се продиктуват серийните 
им номера и други.
Обект на измамниците са основно възрастни 

хора, възползвайки се от тяхната загриженост за 
благосъстоянието на внуците, децата и роднините. 
Измамниците се представят за различни хора, но 
винаги искат спешно пари. Те ангажират внимание-
то на своите жертви и задържат телефона отворен 
до осъществяване на престъпното деяние. 
Бъдете бдителни и в никакъв случай не предпри-

емайте бързи плащания и разплащане чрез трети 
лица. Това е сигурен знак за измама!
Помнете: 
При подобни случаи и при възникване на какви-

то и да е съмнения, първо трябва да се осъществи 
връзка с близки, за да се провери истинността на 
историята, да се сигнализира на тел. 112 или да се 
потърси помощ в местното Районно управление 
на МВР. 

Ïîñëàíèåòî íà 
åñåííèÿ ëèñò

С тренинг за безопасно пресичане на пешеходна 
пътека за децата  от първи клас на СОУ ”П.Яворов”  
в Стралджа бе отбелязан Световния ден за възпо-
менание на жертвите от ПТП. Под зоркия поглед на 
полицаите  от РУ ”Полиция”, придружавани от учи-
телите, децата няколко пъти пресичаха пешеходната 

пътека повтаряйки указанията, че първо трябва да 
се огледат наляво и надясно и ако е безопасно едва 
тогава да преминат. Учениците от първи до осми 
клас се включиха в  изготвяне на табло с рисунки на 
тема “Пази детето на пътя!” Презентация „Правила 
за движение по пътя” предизвика интереса на мал-
ките от начален етап. Ученици и учители участваха 
в освежаване таблата по Безопасност на движението 
по пътя. 

      В училището ежегодно се провежда кампанията 
„ Посланието на есенния лист”. Класните ръково-
дители имат задължението да запознаят учениците 
със смисъла и значението на Световния ден. Възпи-
тателите са тези, които увличат учениците от пети 
до осми клас  за участие в  акция в памет на децата 
загинали в ПТП.

Ìåñå÷íà îïåðàòèâêà ñ 
êìåòîâå è íàìåñòíèöè
Çà çàäúëæåíèÿòà, ïðîáëåìèòå è òÿõíîòî ðåøàâàíå
Всички  кметове  и 

км.наместници от община 
Стралджа взеха участие 
в първата месечна опера-
тивка, водена от кмета на 
общината Атанас Киров. В 
делови порядък специали-
стите от общинска адми-
нистрация  предоставиха 
максимум информация по 

различните направления. 
Получавайки новите печати  
кметовете бяха запознати 
с основните задължения, 
подготовка на документи, 
изпълнение на Закони и 
Наредби. Специално  вни-
мание беше обърнато по 
воденето на общодържав-
ни наредби, съставяне на 

актове за административни 
нарушения, опазване на 
общинската собственост, 
събиране на местни данъци 
и такси, грижа за опазване на 
зелената система, решаване 
на екологични въпроси, ТСУ 
процедури  и др. По пред-
ложение на кметовете бяха 
обсъдени конкретни казуси.

Оценявайки срещата като 
много ползотворна г-н Ки-
ров апелира за спазване на 
законодателството у нас и 
активна работа за решаване 
на местните проблеми съо-
бразно Наредбите на общи-
ната. Бяха представени и 
зам.кметовете Иван Иванов 
и Койка Тодорова.

Ïî íàðîäíîìó 
çà êìåòà
И в Първенец устроиха тържество за посрещане на новия кмет. 

Вичо Колев  прекрачи прага на кметството след като вкуси от 
народната погача, получи красив букет  хризантеми и пожелания  
за добротворна кметска работа. „Ще работя с енергия и желание 
за промяна! Ще бъда честен и открит с хората! Искам всичко с 
каквото се захвана да бъде за доброто на моите съселяни!”, спо-
деля  новоизбрания кмет.

Ï Î Ê À Í À

 Âíèìàíèå 
òåëåôîííè 
èçìàìíèöè!

Кметът на Община Стралджа, г-н Атанас Киров, на 
основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, 
поканва на 27 ноември 2015 г. от 13,00 ч. в Клуб на пен-
сионера Стралджа, граждани от всички населени места в 
общината, общински съветници, представители на НПО /
читалища, младежки, спортни и др. организации/, кметове 
и км.наместници на населени места, ръководители на учи-
лища, детски градини, детска ясла, социални заведения, 
за публично обсъждане на макро рамката на проекта за 
общински бюджет за 2016 г.

ÏÐÈÅÌÅÍ ÄÅÍ
Кметът  на общината Атанас Киров определи пър-

вия си приемен ден. На 3 декември / четвъртък/  от 
14 ч. г-н Киров ще приеме всички, записали се преди 

това в Информационния център на общината. 
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ТЕЛ.  0884526499
 èçâúðøâà 

ëå÷åáíè ìàñàæè 
ïî àäðåñè

Децата  от  ОУ”Св .
Св.Кирил и Методий” Зим-
ница заедно с учителите и 
представители на Пътна 
полиция – Стралджа оста-

Æúëòè õðèçàíòåìè íà àñôàëòà

виха  жълти хризантеми 
на пешеходната пътека 
пред училището  в знак на 
почит към загиналите при 
ПТП. Полицаите спряха 
движението за една  ми-
нута, а учителите и децата  
издигнаха плакати „Пазете 
децата на пътя!” и  „Аз ис-
кам да се прибера у дома!”. 
Според Галина Алек-

сандрова, директор на учи-
лището,  идеята обединява 
децата, кара ги да проявя-
ват по-голямо внимание 
при пресичане на улиците 
с интензивно движение, да 
се съобразяват с пътните 
знаци и да се грижат за 
запазване на здравето и 
живота. Отбелязването на 
Световния ден  с посвеще-

ние на загиналите от ПТП 
стана повод и за разговор 
по темата „Безопасност на 
движението”, обсъждане 
на примери за правилно 
поведение на пътя и до-
пускани грешки.
Като завършек на ини-

циативата учениците се 
включиха в хандбална 
среща.

Èíæ. Ìèëåí ÑÒÀÌÎÂ, êìåò íà Çèìíèöà:

„Çà ìåí å âàæíî õîðàòà íà 
ñåëî äà ñå ÷óâñòâàò äîáðå!”
Милен СТАМОВ е новият кмет на Зимница. Роден 

на 22.08.1972г. в гр.Ямбол. Завършва основното си 
образование в родното село след което продължава 
да учи в гр.Стара Загора, а висшето си образование 
завършва в гр.София. Преди да се кандидатира за кмет 
на най-голямото село в община Стралджа работи 
като инспектор в РО НСК – Ямбол.  Безпартиен.
Хоби - лов
Девиз „Кажеш ли „а”, бъди готов да стигнеш до 

„я”.
Женен. Има син на  18 г.

- Г-н Стамов, как се 
чувствате като кмет на 
с.Зимница? Всъщност, 
очаквана ли беше за Вас 
тази победа?

- Имайки предвид же-
ланието, с което тръгнах 
в това съревнование и 

амбициите да направя 
промяната, от която се 
нуждае селото, то чувст-
вам се  на точното място. 
Благодарен съм на хората 
от кметството, които ми 
устроиха  мило посреща-
не. Това допълнително 
засилва убеждението ми, 
че към мен има не малко 

очаквания. В тази връзка 
искам да подчертая, че по 
природа съм  спокоен чо-
век ,  не робувам много на 
емоции, държа повече на 
конкретно свършената ра-
бота, а тя няма да е никак 
малко. Още първите ми 
впечатления доказват това. 
Питате дали победата за 
мен лично беше очаквана? 
Да! Това беше съревнова-
ние и предизвикателство.  
Твърдо убеден бях, че 
зимничани ще направят 
правилния избор. Всич-
ки индикации доказваха 
това. Всичките ми срещи, 
разговори подклаждаха 
тази увереност. Спечелих 
с откровеността си и  сме-
лостта на идеите. Благода-

ря на моите съселяни , че 
ми повярваха. Но трудното 
тепърва предстои.

- Запознахте ли се с 
най-важните проблеми?

- Опитвам се стъпка по 
стъпка да навлизам в рабо-
тата. Не е все едно и също 
да си кандидат за кмет и 
същински кмет. Подреж-
дам приоритетите си. За 
мен е от значение  подкре-
пата на обществеността. 
Правя план на приемните 
дни. Бих искал всички же-
лаещи да имат възможност 
за среща с мен, очаквам не 
само сигнали за проблеми, 
но и предложения, свежи,  
интересни идеи.  Сигурен 

съм, че този интерес ще 
продължава и така съв-
местно ще можем да си 
бъдем полезни. Не е за 
подценяване   подготовка-
та за зимата както и  об-
съждане отбелязването на 
празниците Коледа и Нова 
година. Държа да спазваме 
традициите, да поддържа-
ме духовния живот в село-
то. Като  любител-танцьор 
и почитател на народно-
то творчество оценявам 
труда на самодейците от  
ансамбъл”Златен клас”.
Не само това! Ще бъда 
полезен за обогатяване 
и разширяване на дей-
ността му, ще помагам на 
читалищната дейност, на 
библиотеката, на музея…

Много сериозно внимание 
ще обръщам на училището 
в селото, детската гради-
на. Отнасям се с уважение 
и към богата история на 
Зимница. За мен ще бъде 
чест поддържането на па-
метниците, исторически-
те места, провеждането 
на всички национални, 
местни празници. Това 
възпитава, подхранва ро-
долюбието.

- Бяхте доста ще-
дър на обещания. Сега, 
когато страстите се 
успокоиха можете ли 
отново да препотвърди-
те готовността си да ги 
изпълните?

- Зимничани са хора 
които вярват на казаната 
дума. Аз съм този, който 
ще загуби ако не спазя 
обещанията си. Девизът 
ми добре подсказва, че 
започна ли нещо довеждам 
го докрай. Най-трудно 
ще бъде асфалтирането 
на проблемните улици – 
това е болното място на  
нашето село. Убеден съм, 
че с подкрепата на кмета 
на общината Атанас Киров 
ще успеем да реализираме 
планираното. За мен е ва-
жно хората да се чувстват 
добре на село. И всичко 
което правя и ще правя ще 
бъде подчинено на това. 
Длъжен съм да остана 
верен и на обещанието за 

пълна прозрачност. Зим-
ничани могат да бъдат 
спокойни. Ще получават 
винаги навреме информа-
ция за това какво се случва 
в кметството, какви са но-
вите  планове, проектите, 
успехите, трудностите… 
Така те ще бъдат доволни 
и аз ще се чувствам по- 
спокоен.

- Планирате ли срещи 
с хората, с бизнеса. Спо-
делете темите които 
ще бъдат подложени на 
обсъждане.

-  Вече имам готовност 
да обявя приемните си 
дни. Ще приема всеки, 
който идва с добри наме-
рения. Що се отнася до 
срещите с бизнеса – те са 
наложителни. На първо 
време ще водя разговори 
с не малкото земеделски 
производители. Това са 
хора които добре познават 
работата си, осигуряват не 
малко работни места, мо-
гат да подпомагат различ-
ни прояви  в кметството. 
Бихме могли съвместно да 
работим за участие в на-
ционални или европейски 
програми. Ще се радвам 
ако успеем да бъдем дос-
татъчно предприемчиви , 
за да направим обедине-
ние на земеделски прин-
цип. Лозарството също не 
е за подценяване. В селото 
ни има потомствени лоза-
ри и винари. Много важно 
е и това, че единствено 
в Зимница отглеждаме и 
десертни сортове гроз-
де, което също е някакво 
предимство. И трябва да 
се използва!Всичко това 
ще ни изведе на крачка 

напред, ще имаме възмож-
ност за по-смели решения, 
за по-интересни идеи. А 
както знаете зимничани 
са хора експериментатори. 
Те обичат новото. Имам 
намерение да провокирам 
привличането на нови 
инвестиции в селото ни, 
което е доста атрактивно. 
Намира се на стратегиче-
ско място, с много добри 
транспортни връзки, при-
родни дадености. Моята 
цел е да разработим всич-
ки добри възможности 
за развитие на Зимница 
напред. И ще успеем! 
Уверен съм в това!

- Ще съумеете ли да 
убедите младите да из-

бират живота на село 
пред възможностите на 
града?

- Поне ще се опитам! 
Всъщност  в  Зимница 
живеят не малко млади 
хора. Ако прибавим и тези 
които всяка седмица се 
прибират при родителите 
си, то тогава стават много 
повече. И грижата за тях  
ще бъде първостепенна. 
Тези млади хора трябва 
да имат  на първо място 
сигурност за родителите 
си, трябва да знаят , че 
в Зимница свободното 
време може да се осмисли 
с различни занимания. 
Затова ще поддържам 
развитието на спорта. 
Имам идея за разширява-
не базата на стадиона, за 
по-широк обхват на деца 
във футбола. Ще  работя 
за обособяване на зони за 
отдих. Ще  търся начини 
за изграждане на  клубни 
дейности. Важно е за 
децата да има площадки 
за игра. Важно е да оси-
гурим безопасността им 
по главната улица, която 
е максимално натоварена. 
Важно е да организираме 
наши местни празници 
наситени с различна ок-
раска. Това дава само-
чувствие, увлича различ-
ните поколение, създава 
се приемственост, сплотя-
ва общността. Ще работя 
в това направление! И тъй 
като сега сме в период 
преди най-красивите на-
родни празници Коледа 
и Нова година искам да 
пожелая на всички зимни-
чани здраве, щастие и ра-
дост във всяко семейство, 
вяра и надежда в бъдното.
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 „Всеки има нужда от 
любов към родината!”, кате-
горични са децата от шести 
клас при СОУ”П.Яворов” 
Стралджа, които в навечери-
ето  на Деня на християнско-
то семейство, организираха 

един красив празник. Пред 
учители, родители и съуче-
ници малките родолюбци 
представиха историята на 
родния град в допълнение с 
най-любопитното за съсед-
ните села, от които пътуват 

ученици на СОУ”П.Яворов”-  
Воденичане, Лозенец, Недял-
ско, Люлин, Иречеково. 

Младите краеведи, под 
ръководството на класните 
ръководители Таня Вълчева, 
Боряна Георгиева, Весели-

на Минкова , сполучливо 
насочиха вниманието към 
народните носии и  танци-
те в родния край, разказа-
ха увлекателно за кукерите 
и буенечките, тропнаха и 
любимото на стралджанци 

хоро „Трите пъти”. Всички 
присъстващи бяха трогнати и  
развълнувани  от старанието 
, от любовта ,  която децата 
демонстрираха. „Родното 
място е онова без което никой 
не може! Браво за това, което 

ни показахте в рамките само 
на един учебен час! Обичайте 
Стралджа и България, почи-
тайте и уважавайте родители-
те си!”, поздрави учениците 
Валентина Маринова, дирек-
тор на училището.

Ìëàä êðàåâåä

Във връзка с Европейския ден на здравословното хранене и 
готвене доброволците от БМЧК – Стралджа организираха кампания 
с ученици от 5-6 клас в СОУ „П.К.Яворов”. Децата подготвиха  
креативни и в същото време здравословни сандвичи,  нарису-
ваха рисунки, свързани със здравословната храна. И тъй като 
здравословният начин на живот не се състои само в правилното 
хранене, а и във физическата активност, в продължение на 2 дни 
доброволците учиха  желаещите на  танца на пожарникарите, 
който бе представен  в края на събитието. Кампанията имаше и  
информационна част с полезни съвети за здравословно готвене. 
Участниците бяха наградени с грамоти, изготвени от доброволци-
те, осигурена бе почерпка със  сок и ябълка. Накрая всеки беше 
научил нещо ново и си тръгна доволен от това, че се е включил 
в кампанията.

"Åâðîïåéñêèÿ äåí íà çäðàâîñëîâíîòî 
õðàíåíå"â Ñòðàëäæà

Òîëåðàíòíîñò

Във връзка с 16.11.2015 – Международен ден на толе-
рантността, в ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Стралджа 
се проведе хепънинг под надслов“Бъди добър!“. С много 
усмивки и музика, с добро настроение и доброжелателност 
, учениците изразиха своята съпричастност и положителна 
нагласа да приемат различността, да бъдат добри и отзивчиви 
към хората ,с които общуват. 

Всеки от участниците прояви своето отношение със стикер 
– сърчице на ревера, с мотото на хепънинга. Децата танцуваха, 
пяха и изписаха с телата си  своето послание към света  - МИР.

Във фоайето на училището бе представена и изложба с 
детски рисунки.

От 12 ноември в СОУ 
”П. Яворов” Стралджа 
с учениците от девети и 
десети клас започна за-
дължителната подготовка 
по чл.56, ал.1 от Закона за 
резерва на въоръжените 
сили на РБългария и в 
изпълнение на Наредбата 
за условията и реда за 
разкриване и осигуряване 
дейността на курсове по 
начална и/ или  специал-
на военна подготовка във 
висшите училища и за 
подготовката на ученици-
те от средните училища, 
приета с ПМС № 43 от 
22.02.2013г. и обнародва-
на в ДВ бр.21/21.03.2013г.

Я н и  Ме р а з ч и е в , 
ст.инспектор по водене 
на военния отчет в общи-
на Стралджа,  провежда 
занятията с учениците 
от СОУ”П.Яворов”  по 
пет часа годишно в рам-
ките на часа на класния 
ръководител. Съдържа-
нието на подготовката с 
учениците в девети клас 
е с различна тематична 
насоченост- „Задължения 
на гражданите на РБъл-
гария по отбраната на 
страната”, „Същност и 
съдържание на граждан-
ско-военните отношения”, 
„Оказване помощ на насе-
лението от въоръжените 

сили при кризи от вое-
нен характер”. Интерес 
представляват и темите: 
„ Действия за оцеляване 
при актове, извършвани 
от терористични, екстре-
мистки и престъпни групи 
и военни действия, както 
и при откриване на не-
взривени боеприпаси”, 
„Защита на критичната 
инфраструктура и участие 
на въоръжените сили в 
спасителни и евакуацион-
ни дейности”.
В десети клас внима-

нието на учениците е 
насочено към историята 
и настоящето на въоръ-
жените сили в РБългария, 

мисии и задачи, участие в 
операции и мисии извън 
територията на страната, 
същност, цели и задачи на 
резерва на въоръжените 
сили у нас, въоръжения 
и екипировка на военно-
служещите във видовете 
въоръжени сили, приема-
не на служба във въоръ-
жените сили и в резерва.
Според лектора децата 

проявяват интерес към 
часовете. Особено сега 
когато тема номер едно в 
света са терористичните 
нападения. Често уче-
ниците задават въпроси 
и за кандидатстване във 
висшите военни училища.  

Ëåêöèè ñ âîåííà òåìàòèêà â ÑÎÓ ”Ï. ßâîðîâ”

Ó÷èì ñå íà äîáðîòà
“Да направим нещо мал-

ко, но за някой друг!” – под 
това мото учениците от ОУ 
”Хр.Ботев” – Войника  от-
белязаха Световния ден на 
доброто – 13 ноември. С 
помощта на своите учители 
се запознаха с интересната 

история на празника. Малки и големи потърсиха добротата в 
своите сърца и бяха щастливи да я открият. Добавиха признанието, 
че ще бъдат по-щастливи, ако започват и приключват деня си с 
добри дела, ако бъдат внимателни и толерантни помежду си. За 
всяко добро дело децата решиха да пускат съобщения в импро-
визирана „Кутия на добротата”. Празникът, който продължава до 
Деня на християнското семейство, предизвиква децата всеки ден 
да разказват  за поредното сторено  добро.

Âîëåéáîë çà ïðàçíèêà
Волейболен турнир с посвещение на Празника на Стралджа, 

се проведе в общинския център. Два отбора – изток и запад, пре-
мериха силите си във физкултурния салон на СОУ”П. Яворов”, 
където всяко добро попадение беше приветствано от не малко 
публика. Сред привържениците на интелигентния спорт бяха както 
ветерани – волейболисти така и ученици от училището.

Поддържайки традиционния волейболен турнир общината 
дава възможност за привличане интереса на младите към този 
красив спорт.
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Çàåäíî ñðåùó äèàáåòà
Диабетът - хроничното 

заболяване с мащаби на 
световна епидемия,  има 
своята не малка територия 
и в община Стралджа. Над 
100 са само членовете на  
Сдружение „Диабет” в града, 
а общия брой на заболелите 
за общината са много повече 
като тенденцията е вся-
ка година към увеличение. 
Обединени в своята НПО  
диабетиците се чувствам 
по-спокойни, потвърждава 
го председателят на Сдру-
жението Петранка Рахнева. 
От контактите  с различни  
институции и фирми  пери-
одично получават помощи 
или актуална информация  
за борба със заболяването, 
осъзнават значимостта на 
симптомите и навременно-
то откриване на болестта, 
приспособяват се към оп-
ределен начин на живот 
по отношение на хранене 
и физическа активност, пе-

риодично се подлагат на 
изследвания, с които следят 
развитието на заболява-
нето.  Всички членове на 
Сдружението  са наясно, 
че редовния самоконтрол 

намалява усложненията на 
заболяването  затова са дис-
циплинирани и максимално 
отговорни в грижата за себе 
си. Периодично се явяват на 
прегледи при ендокринолог, 

а измерването на кръвната 
захар приемат като част от 
ежедневието си.

Във връзка с отбелязване   
Световния ден за борба с 
болестта лектор от Асоциа-

ция „Диабет” изнесе полез-
на лекция пред членовете 
на  Сдружение”Диабет”в  
Стралджа. Гост на орга-
низацията  беше и  ко-
ординаторът от Сливен. 

С предварителна покана  
фирма извърши изследване 
на кръвната захар на всички 
желаещи. Спонсори осигу-
риха скромни подаръци за 
диабетиците.

Да се наслаждаваме на 
красивите мигове, да бъдем 
заедно, да си създаваме спо-
мени, които топлят. С тази 
идея членовете на Сдру-
жение „Диабет” Стралджа 
подготвиха и реализираха 
една чудесна екскурзия до 
гр. Поморие. Хубавото вре-
ме допълнително помогна 
екскурзиантите да посетят 
всички набелязани обекти в 
крайморския град. Мнозина 
свързваха градчето със свои 
спомени от младежките го-
дини и се чувстваха развъл-
нувани от  новата среща с 

познати места. Посещението 
на манастира „Св.Георги” 
даде възможност всички да 
научат богатата и интерес-
на история на създаването 
му. Оставиха свещички за 
здраве с обещанието да раз-
кажат у дома за това свято 
място. Разгледаха църкви и 
паметници, разходиха се по 
уличките наситени с история, 
послушаха звука на есенните 
морски вълни, събираха ми-
дички по опустелия плаж. За 
да се завърнат в Стралджа  с 
настроение и още един пре-
красен есенен спомен.

Êðàòêà ðàçõîäêà – äúëúã ñïîìåí

Неуморима е тази енергия 
на възрастните хора от Страл-
джа!.За пореден път члено-
вете на клуб „Дълголетие” 
доказаха завиден колективен 
живот. През ноември члено-
вете на фолклорната група 
организираха съвместно от-
белязване  рождените дни 
на 10 мъже и жени и това се 
превърна в повод за предста-
вяне на кулинарно, танцово и 
певческо изкуство. 

Вълнуващи бяха поздра-
вителните думи към Янка 
Атанасова, Минка Балтова, 
Тодор Кондов, Донка Ата-
насова, Димка Пепелова, 
Станка Бойчева, Кута Тенева, 
Петранка Рахнева, Недялка 
Бомбова, Петко Атанасов. 

Êîãàòî åñåíòà å ïîâîä çà ðàäîñò

Рождениците няма да забра-
вят  изненадите поднесени 
от  Стойка Маринова, Мара 
Стойчева, Маринка Колева. 

Дълго ще помнят мъдрите 
думи на Сирма Тодорова, ще 
се опитват да  повтарят артис-
тичността на Георги Алексан-
дров. „Без особени усилия, но 
с голяма човещина успяхме 
да превърнем един есенен ден 
в необикновен за тези хора. 
И това ни прави щастливи!”, 
споделят организаторите.  От-
говорът на рождениците беше 
в топлите благодарствени 
думи на Петранка Рахнева, 
в  нескритото вълнение, в 
богатите маси на които имаше 
баници и кексове, домашни 

мезета , стралджанско вино 
и ракия. Празникът завърши 
с пенсионерско надпяване и 
надиграване. 

Денят на християнското семей-
ство събра воденичанци, за да се 
повеселят, да покажат кулинарно 
майсторство, да си припомнят, че 
когато са заедно са най-щастливи. 
С поздравителни думи за силата на 
християнските празници, за вярата 
и човешките добродетели, за семей-
ството- страж на топлината, уюта 
и любовта, към присъстващите се 
обърна новоизбрания кмет Милен 
Ангелов. Изненадата, обаче, беше 
след това когато поднесе от домаш-
ната погача на всички с пожелание 
за здраве, дълголетие и семейно 
щастие. Очаквано празникът про-
дължи с песните на фолклорната 
група при пенсионерския клуб, с 
народните танци и хумора, който 
развесели всички. 

È âúâ Âîäåíè÷àíå 
ïðàçíóâàò ñúðöàòî
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Здравните медиатори от 
община Стралджа Благовеста 
Георгиева и Мильо Добрев 
участваха в Деветата Нацио-
нална среща „Инициатива 
за здраве и ваксинопрофи-
лактика”, която се проведе 
на 11 ноември в столицата.  
Форумът е в изпълнение на 
проект , който се осъщест-
вява от национална мрежа 
на здравните медиатори с 

подкрепата на Националния 
съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграцион-
ни въпроси към МС, Коми-
сията по здравеопазването и 
Министерство на здравеопаз-
ването с партньори  ВТСП, 
МФ, Национално сдружение 
на общопрактикуващите ле-

кари в България, Българско 
сдружение по ваксинопро-
филактика и др.

Обучителните модули за 
здравните медиатори включ-
ваха темите Основни факти 
за ваксините и необходи-
мостта от тях, Астма, Рак на 
маточната шийка и Нацио-
нална програма за превенция 
на РМШ, Вирусни хепатити, 
ХОББ.  В рамките на срещата 

бе проведено и общо събра-
ние на Национална мрежа 
на здравните медиатори на 
което бе представена рабо-
тата на Мрежата по проекти. 
Отделна сесия бе посветена 
на работата на здравни меди-
атори в болница, проблемни 
ситуации и конфликти вкл. с 

представяне на добри прак-
тики от общините Самоков, 
Благоевград, Тунджа, Хаско-
во, Лом, Разлог.

Община Стралджа е една 
от водещите с добър опит 
на здравните медиатори и 
регистрирани  успехи. При-
знание за това е избора на 
Мильо Добрев за областен 
координатор. Като постиже-
ния на здравните медиатори 

в Стралджа се счита както 
добрата работа по вакси-
нопрофилактиката, така и 
постоянната информационна 
дейност за борба със СПИН, 
туберкулоза и други заболя-
вания, особености в съзрява-
нето и др. Според Благовеста 
Георгиева и Мильо  Добрев 

Националната сре-
ща е много полез-
на. „Убедихме се, 
че ние, здравните 
медиатори ,  сме 
голяма сила, че 
нашата кауза  за 
по-здраво и до-
бре информирано 
общество, липса 
на епидемии от 
ваксинопредотвра-

тими заболявания и парт-
ньорство на всички нива е от 
национално значение. Сега 
сме още по-амбицирани да 
работим още по- активно за 
повишаване здравната кул-
тура на ромската общност.”

Проектът „Инициатива за 
здраве и ваксинопрофилак-

тика” стартира през м.март 
2010г. по повод епидемичния 
взрив от морбили, засегнал 
преди всичко ромските общ-
ности в България с над 24 
000 заболели и 24 смъртни 
случая. Инициативата обеди-
нява усилията на държавния, 
частния и неправителствения 

сектор за подобряване вза-
имодействието между  об-
щопрактикуващите лекари, 
здравните медиатори и реги-
оналните здравни инспекции 
за намаляване на детската 
смъртност и подобряване 
здравната информираност 
сред обществото.

Младите червенок-
ръстци от СОУ ”П. Яво-
ров” Стралджа проведо-
ха поредната кампания 
„Тютюнопушенето  е 
вредно!” Седмоклас-
ниците в най-голямо-
то общинско училище 
подготвиха презентация 
по темата. Идеята е кол-
кото може повече млади 
хора да разберат навреме 
вредата от този навик, а 
СОУ ”П. Яворов” Страл-
джа да бъде територия, 
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която диша свободно. 
Във връзка със Све-

товния ден без тютюнев 
дим доброволците от 
БМЧК обходиха града, 
посетиха учреждения, 
институции, фирми по-
дарявайки скрити в ци-
гари  информационни 
материали за вредата от 
пушенето. 

Попила от опита на гурбетчий-
ския живот Денка Караиванова се 
завърна в родното Лозенец. И смело  
подреди новите си планове да живее 

×èòàòåëèòå íè ïèøàò

и работи „ там, дето първо мляко е 
засукала”, както казва поета.

На изборите за местна власт 
Денка получи доверието на лозенци 

и вече е кметът, на който всички 
пожелават успех. Изпълнена с до-
бри намерения и творчески порив 
тя заявява, че е готова да помогне  
селото да се изгражда като при-
тегателна европейска дестинация. 
Нейна първа грижа  е да се запознае 
с проблемите на хората. В управлен-
ческата й програма приоритетните 
задачи стават все повече.  Като пър-
ва стъпка в решаване на проблемите 
тя поставя  борбата с природните 
стихии, които всяка година предиз-
викват наводнения в селото. Вече 
е ясно, че пораженията по време 
на дъждовния период са следствие 
ерозия на отводнителните канали 
и местни дерета. А щетите които 
стопаните понасят  се измерват в 
стотици левове. Лично аз считам, че 
с общи усилия и геоложки корекции 
този важен за селото проблем може 
да бъде решен. /Приложение – кар-
та/ Настроенията днес в Лозенец 
показват ясно надежда за промяна. 
И селцето известно със занаятите, 
народните обичаи и танци от чиито 
огнени ритми спира дъха, започва 
да оживява. И дано още гурбетчии 
се завърнат, за да помагат!

Атанас СИМЕОНОВ,  
Лозенец

Â Òàìàðèíî
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От няколко години читалищното настоятелство в Та-
марино е инициатор на интересни и обединяващи хората 
в селото прояви. В навечерието на Деня на християнското 

всяка от участничките. В крайна 
сметка приза „Мисис баба” в двете 
групи спечелиха Таня Иванова и 
Янка Колева, а тяхна подгласничка 
стана  не по-малко оригиналната 
Веска Вътева. 

 „Празникът обогати нашия жи-
вот на село, даде ни доказателства, 
че когато искаме, можем да си съз-
даваме интересни преживявания.”, 
радва се на интереса инициативния 
секретар на читалището Стойка 
Маринова според която българското 
село съхранява най-ценните родни 
добродетели и с такива прояви ги 
предава на младите. В празника 
на Тамарино участваха около 60 
жители – мъже, жени и деца. Към 
всички тях беше топлото поздрав-
ление на кмета Недялка Илиева. „ 
Отворете душите и сърцата си за 
доброта! Нека във всеки дом цари 
мир, любов и разбирателство! Да 
покажем, че семейството е школа за 
здрави добродетели, чиста любов, 
съпружеска вярност, мир, трудолю-
бие и целомъдрие. Честит празник!”

семейство  секретаря Стойка Маринова, 
съвместно с кметството поканиха семейни 
двойки  на тазгодишната изненада – Кон-
курс за Мисис баба 2015. Между тях бяха 
и представителите на английската общност 
в селото. Оказа се, че идеята не само има 
поддръжници, но и не липсват смели жени, 
които са готови да покажат какво могат и да 
спечелят наградите. Трите кандидат – баби 

за „Мисис” трябваше да покажат визия, 
да представят хоби, да пеят и танцуват, 
да рецитират стихотворения. И за да няма 
обидени организаторите ги разделиха 
в две групи – баби, живеещи в селото 
и баби, живеещи в Ямбол. Прецизното 
жури с председател Иванка Найденова и 
членове  Били Уйлямс и Недялка Илиева 
оцениха по достойнство усърдието на 
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Симона Георгиева – 

XII клас
Във всеки град и сели-

ще на България кръжат 
„рояци образи свещени“.  
Те са във  въздуха, водата, 
земята, в дърветата, които 
шумят и разказват леген-
ди. Всеки един, роден на 
тази земя, свързал сърцето 
си с дадено място – разви-
ва вътрешния слух да чуе 
тези нашепвания.
Стралджа е град със 

спокойна светлина. Тя 
идва от дълбочината му-
от история, култура, тра-
диции. Стралджа е град, 
който знае цената си. И 
тя е висока. Извоювана е, 
изстрадана, сътворена – с 
много любов от своите 
жители. Те и днес са като 
жива верига край огъня на 
Духовността. Той е силен 
и неугасващ тук.
Разположен е на 23 км 

западно от Карнобат, на 
около 30 км източно от 
Сливен и на 17 км северо-
източно от Ямбол. Градът 
е трети по население в 
областта след Ямбол и 
Елхово. Най-ранните све-
дения за Стралджа се сре-
щат в османско-турските 
документи, но наличие-
то на останки от древно 
тракийско и среднове-
ковно селище говори за 
многовековната история 
на града. За общината 
данните са от втората по-
ловина на XIX век, когато 
е спомената дейността на 
стралджанци за изграж-
дането на нова църква на 
мястото на съборения от 
турците параклис. Според 
запазените в Сливенската 
епархия документи при 
наддаването с турски лири 
между българската и гръц-

ката общности спечелват 
българите и църквата се 
именува “Свети Архан-
гел Михаил”. Още тогава 
започва изграждането на 
селището като пътен, сто-
пански и административен 
център. Предпоставка за 
това е и географското 
положение – Стралджа се 
намира на важни пътища, 
свързващи Черноморието 
с вътрешността на стра-
ната и Северна с Южна 
България.
Стралджа и селищата 

от общината имат богато 
минало, свързано с осво-
бодителните борби срещу 
турското владичество.Ин-
дже Войвода и Кара Кольо 
се движат от Войнишкия 
Бакаджик до Стара пла-
нина, четата на Трифон и 
Добри е разбита от потеря 

в Балкана, Хаджи Дани от 
с. Зимница е обесен в Сли-
вен от турците. Останките 
на около 70 разрушени 
селища личат навсякъде 
в общината.
Първият документ, от 

който се съди за същест-
вуването на Стралджа, е 
от 1610 г. В него е отбе-
лязано: Стралджа, Ям-
болски окръг, Исраилджа, 
Асрайлих. Друг документ, 
датиращ от 1834 г., е ру-
ска карта, издадена в Пе-
тербург, отнасяща се за 
1829 г., на нея е записано: 
Стралджа – 75 къщи. За 
името на Стралджа има 
три легенди – византий-
ска, латинска и гръцка. 
Още две легенди са свър-
зани с християнското име 
на древното селище. 
Въпросът  за  произ-

хода на селищното име 
Стралджа е възбуждал 
интереса на поколения 
местни жители и на мно-
зина специалисти и изсле-
дователи, които се опит-
ват да изведат значението 
му от топонимите Сарай, 
Исраилджа, Сарайча, Сър-
дча сарай, Страдалджа и 
Странната махала, среща-
ни в редица османотурски 
документи и в спомените 
на дедите ни. 
Някой неправилно оп-

ределят Исраилджа като 
еврейско село. Други тър-
сят корена му от турския 
изговор на Архангел Ми-
хаил и изказват предполо-
жения за съществуването 
на едноименна средно-
вековна църква или дори 
манастир, разрушен от 
турците. 

Стралджанци разказват 
легендата за една вдовица-
ратайкиня от Сарай. Тя и 
децата и много страдали 
от своеволията на турчи-
на, който владеел селото и 
с големи усилия успели да 
си построят малка къщица 
встрани от дома на жес-
токия тиранин. Примерът 
им последвали и други 
селяни и така се появила 
махалата Страдалджа. И 
понеже била настрани от 
Сарай, започнали да я на-
ричат Странната махала. 
Съществуват и теории, 

че днешният град носи 
името на гръцки или ви-
зантийски пълководец, 
загинал в сражение с ос-
манските нашественици, 
или че името Стралджа се 
корени в латинската дума 
магистрал или мистрал. 
В турски документи от 

XVIIв. Селищното име е 
регистрирано и като  Саръ-
джа, което според родови 
предания и обяснения на 
местните турци е заради 
една особеност на селище-
то- къщите му са наредени 
в редица, подредено село./
от тур. Stra ‘редица’/. В 
това обяснение има осно-
вание, тъй като в началото 
на селото е било застроено 
по двата бряга на дере.
Развитието на истори-

ческата наука и главно 
разкриването на множе-
ство документи от пери-
ода на османското вла-
дичество хвърлят нова 
светлина при определяне 
етимологията на селищ-
ното име Стралджа. Пръв 
дава правилно обяснение 
на името Атанас Илиев. 
Той извежда за основа 
на името старобългарска-
та дума стрелец, чийто 

изговор според турски-
те фонетични правила я 
променя във вариантите 
стрелеч, истрелеч, истрел-
ча и др.  Не е без значение 
и фактът, че стралджан-
ци се самоопределят и 
са познати на съседите 
си като оръжовци  /но-
сещи оръжие, стрелци/. 
Без съмнение името на 
селището ни се корени в 
задълженията на нашите 
предци да охраняват Ма-
рашкия проход. Във веко-
вете на османския гнет те 
са преживели и преодо-
лели много трудности и 
превратности на съдбата, 
но са запазили името на 
селището си, достигнало 
до нас със съвременно 
звучене Стралджа.

Всеки човек има нуж-
да от своята любов към 
родината. Това чувство се 
ражда още в детството, с 
първите глътки въздух, с 
майчиното мляко, с игри-
те у дома…през годините 
родолюбието се подхранва 
по най-различни поводи, 
чрез личности от миналото 
или съвремието, с легенди, 
забележителности, случки. 
И всичко събрано заедно 
оформя отношението ни 
към онова без което не 
можем – родното място.
Литература
Илиев, Ат.,Турски изго-

вор на българските мест-
ни имена, сп. БАН, 14, 
1917.
Информатори Недрет 

Стралджалиева и Хасан 
Чаталбашев
Берова, Д Стралджа-

история,  традиции, ду-
ховност, 2014
Берова ,  Д . ,Община 

Стралджа и преди това, 
2014
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В залата на 18-то СОУ „Уи-
лям Гладстон“ в столицата се 
проведе официална церемония 
по награждаването на кла-
сираните участници в XXIII 
издание на Националния уче-
нически конкурс под надслов 
„Съединението прави силата“, 
организиран от Национален 
клуб „Родолюбие“ със съдей-
ствието на Министерството 
на образованието и науката, 
Синдиката на българските 
учители и други партньори. 

Тази година над 150 учени-

ци от V до XII клас от цялата 
страна и български общности 
в чужбина преминаха първия 
кръг (училищно ниво) и вто-
рия кръг (регионално ниво) 
с разработки под формата на 
мултимедийна презентация, 
изследователски писмен про-
ект или есе. Те твориха по 
теми, свързани с културно-
историческото наследство по 
българските земи - хилядолет-
на духовна приемственост и 
достойно място в съвремието; 
приноса на българите в нацио-

налната, общочовешката и 
регионалната история, на-
ционална идентичност, об-
щочовешки ценности и др. 

От СОУ"П.К.Яворов" 
гр. Стралджа бяха отли-
чени ученици и учители. 

Те присъстваха на офи-
циалното награждаване 
в София на 12.11.2015г. 
Грамоти получиха Силвия 
Йорданова от IX клас за 
изследователски проект и 
Симона Георгиева от XII 

клас за презентация.
Вестник Стралджан-

ски вести ще помести 
отличените творби  от 
XXIII национален учениче-
ски конкурс "Съединение-
то прави силата"



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!

 
 

 НОВО!            НОВО!     НОВО!

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

гуми
 при закупуване на 4бр. задъл-

жително  
    отстъпка, монтажа и баланса- 

безплатни
  авточасти за всички видове 

западни и японски автомобили

с нова услуга:

ÌÎÍÒÀÆ,ÄÅÌÎÍÒÀÆ È ÁÀËÀÍÑ ÍÀ ËÅÊÈ È ÒÎÂÀÐÍÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ

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

 Auto Box-  Auto Box- 
ekspress serviceekspress service

825 ноември 2015 г. ÑÏÅÊÒÚÐ

0890101017  ИЛИ 0988363702 
продава изгодно апарта-

менти в Бургас,  Слънчев 
бряг, Свети Влас, Пампоро-
во, Банско. 

Цени от 9 450 евро
/Изгодни наеми/. 

Àìà  ÷å  ñëóêà!...Àìà  ÷å  ñëóêà!...
Близо 40 диви прасета 

отстреляха за последния 
месец ловците от страл-
джанската община. И така 
поставиха своебразен ре-
корд. Късметът беше най-
благосклонен към авджии-
те от Зимница, които запи-
саха в актива си 7 глигана. 
Втора ловна дружинка от 
Стралджа ги догонват с  6. 
„ А колко още изтървах-
ме!...” шегува се предсе-
дателят Стоян Недялков. 
Като най-добри стрелци  

се представиха   по-мла-
дите, но и тези с по-голям 
стаж ловджии също не 
отстъпват. Стоян Калчев, 
Димитър Чакъров, Веско 
Иванов, Жечко Вълчев и 
останалите прибавиха към 
трофеите си нови. Всичко 
е въпрос на късмет, но не 
е за подценяване факта, 
че момчетата са много 
постоянни в подхранва-
нето на дивеча, считат 
и от Ловно-рибарското 
сдружение „Стралджа”. В 

района на Александрово, 
където вниманието е на-
сочено в преследване на 
вълк-пакостник, ловците  
отстреляха 6 диви прасета. 
В местността „Казашки 
ъгъли” край Иречеково  
пет глигани се хванаха 
на мушката на местните 
ловци. Един от по-младото 
попълнение в дружинката 
- Господин Радев Гледа-
чев, получи поздравления 
за отстреляния 100-ки-
лограмов дивеч. По две 

прасета имат отстреляни 
ловците от Първа дру-
жинка Стралджа, Лозенец, 
Маленово, Правдино. С по 
едно се записаха и ловците 
от Войника, Леярово, Лю-
лин, Недялско. С обяснима 
завист гледат на слуката 
авджиите от  Палаузо-
во, Каменец, Първенец, 
Тамарино, на които този 
път късметът просто не се 
усмихна. Но, има и след-
ващи излети! Ще видим 
кой е по-по-най!

Äåöà ðèñóâàò åñåíòà
Да забележиш красивите краски на есента, да се рад-

ваш на богатството на плодовете й, да нарисуваш цялото 
многобагрие на сезона така както можеш, но с много 
любов. На това учат своите питомци  в ЦДГ”Здравец” 
Стралджа. 

Èçêóñòâîòî – ìîÿò íà÷èí íà æèâîò
Ñúâìåñòíà èçëîæáà íà Êðàñèìèðà Êèðîâà è Äåíêà Ãåîðãèåâà

Стремеж към красота – това 
е най-общото между двете мла-
ди дами Красимира Кирова и 
Денка Георгиева от Стралджа, 
които обединиха усилията си и 
в навечерието на Деня на хрис-
тиянското семейство  подариха 
на стралджанци една прекрас-
на изложба. Идеята се родила 
спонтанно. Инициаторът Денка 
Георгиева се оказва по-смелата, 
а когато това се възприема и 

от Краси, нещата се подреждат 
някак много бързо и естествено. 
Читалище „Просвета 1892” стана 
домакин на дебютната изложба 
и в петъчния ден  във фоайето 
събра  не малко почитатели 
на изящното изкуство. Сред 
тези, които отправиха сърдечни 
поздравления и пожелания към 
дамите – творци бяха Атанас 
Киров, кмет на общината и Иван 
Иванов, зам.кмет.

Красимира Кирова е възпита-
ник на Художествената гимназия 
в Сливен, а в момента продължа-
ва образованието си във ВТУ. В 
изложбата представя творби от 
по-ранен етап на развитието си.  
Пейзажи , портрети, графика 
впечатляват с вътрешното усе-
щане за красота, неповторимост  
и оригиналност. Опознавайки 
себе си младото момиче  показва, 

че вече добре 
владее езикът 
на видимите 
и невидимите 
неща, на ав-
тентичността. 
И посетители-
те на излож-
бат а  добре 
оцениха това. 
Имаше такива 
които пожела-
ха да прите-
жават  някой 
от картините 
на Краси. За-
щото те изра-
зяват общата 
ни тръпка към 
красота и идентичност. 

Денка Георгиева е по-зрялата 
и със сигурност вече знае къде 
да насочи усилията си. Извървя-

ла един труден и самобитен път 
към своето изкуство, трупайки 
опит след всяка картина, тя усе-
ща, че този път съвсем не е лек. 

Но е амбицирана да продължава  
и да покаже всичко онова, което 
е в сърцето й. Нейните икони са 
така ярки и впечатляващи, че 
човек трудно отлепя поглед от 
тях. Рисувайки ги Денка явно 
иска да ни каже, че в живота 
имаме нужда от духовност. А 
изкуството е пътят, който може 
да ни направи по-силни и по-
добри.  Да се погледнем от вътре 
навън и отвън навътре.

Със своята изложба двете 
момичета  не само подаряват 
изкуството си, те поднасят ду-
шата си на длан. Ако днес им 

ръкопляскаме и се възхищаваме, 
то за утре очакваме нещо ново 
и още по-интересно. Защото те 
могат!


