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„Äåöàòà è ôóòáîëà“

Êàòî ëúâîâå íà òåðåíàÊàòî ëúâîâå íà òåðåíà

На 19 и 20 април т.г. в 
с.Кабиле се проведе 
Детски футболен тур-

нир по Националната програма 
„Децата и футбола“ за Купата 
на Асоциацията на българските 
футболисти /АБФ/

В турнира взеха участие 8 от-
бора от област Ямбол. След една 
сериозна, силна и динамична игра 
първото място завоюваха мом-
четата от ФК“Стралджа 2016“/
деца/. Заслужено треньорът Ге-
орги Георгиев беше отличен със 
званието „ Най-добър треньор“.  
Сашко Александров от Стралджа  
грабна наградата за голмайстор 
на турнира , а капитанът на от-
бора Али Айвазов бе удостоен с  
титлата „Най-добър защитник“.  
Община Стралджа се записа и с 
още един успех. На ІV-то място 
в турнира се класира отборът на 

ФК“Балкан“ Лозенец, а вратарят 
Иван Боянов, който многократно 
предизвикваше одобрението на 
публиката заради спасените много 
трудни положения, беше опреде-
лен като „Най-добър вратар на 
турнира“.    Състезанията предиз-
викаха интереса на специалисти и 
публика. Радостно е , че въпреки 
проливния дъжд и прогизналия 
терен, момчетата от Стралджа и 
Лозенец дадоха всичко от себе 
си, играха като лъвове, доказаха 
много силен спортен дух и жела-
ние за победа, което предизвика 
уважението на всички ценители 
на футбола.    Още на първите 
тренировки на стадиона в Страл-
джа децата бяха посетени лично 
от кмета на общината Атанас 
Киров, който сърдечно ги поздра-
ви за постигната победа, изрази 
увереността си, че това е само 

началото и на други  успехи. Г-н 
Киров насърчи момчетата да се 
учат добре в училище, да тренират 
сериозно и постоянно, да бъдат 
отговорни и дисциплинирани, за 
да израснат като успешни спор-
тисти и достойни личности. Той 
обърна внимание и върху факта, 
че в лицето на Георги Георгиев   
отборът има един добър треньор. 
Даде им за пример и постижения-
та му като футболист.  Децата бяха 
щастливи да научат, че още в края 
на м. май г-н Киров подготвя гос-
туване на детски отбори от Бур-
гаска област  в Стралджа. „Един 
такъв приятелски турнир ще ви 
даде възможност още веднъж да 
покажете какво можете на терена, 
ще създадете нови приятелства, 
ще се борите да  спечелите нови 
награди, а това ще сплоти отбора 
ви още повече!“, думите на кме-

та бяха посрещнати с искрено 
одобрение и радост. Изразявайки 
желанието на всички футболисти 
капитанът на отбора Али Айвазов 
връчи на г-н Киров спечелената 
купа. Като приятен завършек на 

срещата кметът пожела да демон-
стрира някой характерни умения 
с топката, което достави истинско 
удоволствие на децата. 

На стр. 7 може да прочетете 
отзиви за играта

Òðåòè áëîê ñ 
íà÷àëî íà ñàíèðàíå
Пролетта се оказва носител на добри новини за живеещите в 

жил. блокове на Стралджа. В рамките само на няколко дни стартира 
санирането на три от обектите. Началото на реалната строителна 
дейност по Националната програма за енергийна ефективност.

Подробности на стр.3

Ñ ïðèçíàíèå è îáè÷ 
По идея на Инициативен комитет и със събрани средства – дарение  в стралджанското село Воде-

ничане  по Великден  откриха паметна плоча на поетесата Станка Пенчева и нейния брат художника-
график  Георги Пенчев.

Повече на стр.8
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МАЛКИ ОБЯВИ

0899303339 или 0886054978 
 Безпрашно почистване на комини от твърди налепи 

и предмети, може и без качване на покрива!

0885769231
продава 2-стаен апартамент в Стралджа, бл.5, І етаж.

Цена по договаряне

0885222006
Продава се едноетажна къща с допълнителни 

постройки и дворно място в Стралджа. Цена по до-
говаряне. 

0899874793 
продава дворно място 2100 кв.м., в регулация,  ВиК,  

Стралджа, ул.“Ст. планина“ 6
Цена по договаряне

Значително по-малък 
брой безработни ще мо-
гат да започнат работа 
през тази година по Реги-
оналната програма за за-
етост в Ямболска област 
в сравнение с миналата 
година. 
Едва 42 безработни в 

петте общини на областта 

ще работят тази година, 
тъй като отпуснатите от 
държавата средства са 
намалени с 30 на сто, 
съобщи областният уп-
равител Георги Чалъков.

"След като е намален 
бюджетът на програмата 
общо, няма как да не 
се отрази на всяка една 

област. Така че тази го-
дина ще разполагаме с 
по-малко пари", допълни 
той. В община Стралджа 
от програмата ще се въз-
ползват осем безработни, 
а миналата година пре-
питание са намерили 15 
души.
За сравнение - минала-

та година по програмата 
са усвоени над 193 000 
лева, а сега сумата е 129 
000 лева. Дейностите 
предвиждат комунално-
битово  обслужване  и 
благоустройство, както 
и опазване на околната 
среда. Ще продължат от 
май до края на октомври.

Ñàìî îñåì áåçðàáîòíè îò Ñòðàëäæà 
ùå ðàáîòÿò ïî îáëàñòíàòà ïðîãðàìà

19-òî çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Ñòðàëäæà

Taêñèòà ñ ìèíèìàëíè è 
ìàêñèìàëíè öåíè çà ïðåâîç

Съгласно Закона за ав-
томобилните превози ОбС 
– Стралджа взе решение 
за утвърждаване на мини-
мални и максимални цени  
за таксиметров превоз на 
пътници за 1 км пробег. 
Таксиметровите автомоби-
ли, които притежават раз-
решително за извършване 
на таксиметров превоз на 
пътници в община Страл-
джа са само три. По дневна 
тарифа определената им 
минимална цена е 0,80 лв., 
а максималната – 1,00 лв., 
при нощна тарифа съответ-
но  минималната е 1,00 лв. 
, а максималната – 1,20 лв.

   През 2016 г.  общин-
ския бюджет  Стралджа  
запазва размера на при-
ходите/разходите  като 
през предходната година. 
Постъпилите/изразходени   
суми са  в размер на 8 722 
197 лв., което  е 88,6% 
изпълнение на уточнения 
годишен бюджет. Подбор-
ния и точен анализ пред-
ставен на  заседанието даде 
представа на съветниците 
за начина на събиране / из-
разходване на общинските 

средства.  Заедно с извода, 
че през 2016 г. финансово-
то състояние не може да 
се определи като добро. 
Има несъбрани приходи 
от предходни години, кое-
то води до предприемане 
на мерки и действия за 
принудително събиране. 
Неразплатените разходи 
по поети задължения за 
дейности местна отговор-
ност в края на периода са 
153 912 лв., което е 5% от 
общо извършените разходи  
местна отговорност за ана-
лизирания период. Просро-
чените задължения са теку-
щи и капиталови разходи 
от 2015г. общо 130 233 лв. 
и текущи разходи от 2016г. 
– 23 679лв. Всичко това 
определя политиката на 
общината за ограничаване 
поемането на задължения 
до размера на касовите 
постъпления и лимитиране 
на една част от разходите 
по звена и работни места. 
В последвалия коментар 
на фактите стана ясно, че 
неразплатените суми вече 
са изчистени и отчета по 
бюджета за 2016г. беше 

приет.    Без коментари съ-
ветниците приеха отчетите 
за изпълнение на годиш-
ната програма за развитие 
на читалищната дейност 
и изразходения бюджет 
за 2016 г. от читалищата 
в Стралджа. Същите до-
кументи са мотивиране и 
приети на общи събрания 
от читалищните членове  
по населени места. Безпро-
блемно  бяха гласувани и 
отчетите за дейността на 
лицензираните клубове, 
финансирани от бюджет 
2016г. В общината са ре-
гистрирани  5 футболни 
клубове/2 в гр.Стралджа и 
селата Зимница, Иречеко-

во и Каменец/, 
клуб по спорт-
на  стрелба , 
спортен клуб 
по бридж и во-
лейболен клуб, 
но се оказва , 
че през отчет-
ния период са 
функционира-
ли само фут-
болните клубо-
ве, останалите 
не са използ-
вали средства  
от заделените 
им по бюджет.

ОбС прие и 
предложения 
проект за изменение и до-

пълнение на Правилника 
за дейността на Общинско-

то предприятие за озеле-
няване и благоустройство.

Жителите на града и 
общината вече могат да 
ползват нова администра-
тивна услуга. От м.април е 
в действие заплащането на 

местните данъци и такси  и 
чрез ПОС-терминал. Така  
иновацията, освен в брой 
и по банков път, осигурява 
на клиентите възможност 

Община Стралджа  ще 
работи  с екип на Центъра 
по геоархеология и прогноз-
но археологическо модели-
ране/ЦГПАМ/ при ВТУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ за 
реализация на общи цели и 
задачи. На среща в община-
та  с участието на Гроздан 
Иванов, зам. кмет и експер-
ти от отдел „Хуманитарни 
дейности“ заедно с доц.д-р 
Росина Костова, археолог 
и Директор на ЦГПАМ, 
бяха обсъдени възможност-
ите за творческо сътрудни-
чество и партньорство по 
разработката на прогнозен 

археологически модел на 
стралджанския район, лока-
лизиране на археологически 
обекти и специализирани 
изследвания на интересни 
местности като „Калето“, 
„Гъстите могили“, „Вой-
нишки Бакаджик“ и др.

Очакванията са екипът 
на центъра- археолози и 
специалисти в областта 
на Географските инфор-
мационни системи/ГИС/, 
които са с доказани възмож-
ности за професионална 
експертиза,  да помогне 
за комплексната оценка на 
археологическия туристи-

чески ресурсен потенциал 
на общината с изготвяне на 
историко- археологически 
маршрути и културно-поз-
навателни материали, екс-
пертна оценка на атрактив-
ността  и възможностите за 
туристическо експониране 
на обектите с цел разрабо-
тване на продукти на кул-
турния туризъм. Цялостната 
работа може да продължи с 
идейно проектиране на ар-
хеологически и палеограф-
ски разкрития, изследване 
потенциала на ландшафта 
като природен и култур-
но –исторически феномен 

както и разработването на 
стратегии, програми, плано-
ве , проекти за развитие на 
археологическия туризъм в 
общината. 

    Сътрудничеството 
между партньорите  се ос-
новава на заложените в 
ОПР/2014-2020г./ мярка 1 
и 2 – реновиране и адапти-
ране на културни ценности 
и други исторически сгради 
за осигуряване на привле-
кателна туристическа ин-
фраструктура, проучване, 
консервация, реставрация и 
социализация на археологи-
ческите обекти. 

Òâîð÷åñêî ñúòðóäíè÷åñòâî

НОВА УСЛУГА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

 ÏÎÑ - òåðìèíàë çà ïëàùàíå íà ìåñòíè äàíúöè è òàêñè

да разплащат данъци и 
такси с дебитни карти и 
да имат самочувствието, 
че  са   в крак с времето.  

Въвеждането на дебит-
ната карта става на каса-
та на МДТ в Общината. 
Много скоро услугата ще 

се предоставя е на каса-
та на Информационния 
център. Според общин-
ското ръководство идеята 
е много приемлива тъй 
като улеснява максимално 
клиентите, не се работи с 
пари в брой,  при плаща-
нето  чрез ПОС-терминала 
гражданите пестят такси от 
превод към банката, няма 
такси и комисионни при 
тези транзакции. Новото 
устройство позволява раз-
плащане на задължения 
без ограничения на сумите. 
Негови ползватели могат 
да бъдат клиентите прите-

жаващи дебитни карти от  
всички банки.

Към нововъведението 
проявяват интерес младите 
хора, които много бързо 
оценяват придобивката и 
изразяват задоволството 
си от утвърждаването на 
нови, модерни методи за 
улесняване на клиентите.

 ПОС терминала  е пре-
доставен безвъзмездно на 
общината от банката. Оч-
акванията са устройството 
все по-често да се пред-
почита от гражданите и 
постъпленията в касата на 
общината да се увеличават. 
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Ïðîäúëæàâà ñúáèðàíåòî íà 
ñðåäñòâà çà ìåìîðèàëåí çíàê 
Необходимите 

средства за мемо-
риална плоча на 
Васил Левски вече 
са събрани в общи-
на Стралджа, но 
кампанията про-
дължава. Иници-
ативата за поста-
вяне на паметен 
знак на Апостола 
е свързана със 180 
години от неговото 
рождение и цели в 
кампанията да се 
включат възможно 
най- много жители 
на община Страл-
джа, макар и с мал-
ки суми, каза зам. -кметът на общината Гроздан Иванов: 
„Учудващо средствата бяха събрани страшно бързо. 
Идеята беше да направим паметна плоча на Апостола, 
защото в Стралджа няма такава плоча, не само за Васил 
Левски, но и за нито един национален герой, така че това 
беше нужно за града ни“, коментира Иванов. Събирането 
на средства продължава с идеята да бъде издигнат бюст 
паметник на Апостола. Той ще бъде монтиран в обно-
вения парк на град Стралджа. Събирането на средства 
продължава.

 
Кутии за  помощите са поставени в:
• Информационен център при Община Стралджа
• Магазин на ЕТ “Елка Велчева“
• Магазин „Централ“
• Супермаркет на ул.“Хемус“
• Магазин на ЕТ“ Йоанна – Станка Йорджева“
• „Мели СТ“ ЕООД
За тези, които искат да приведат средства – открита 

е банкова сметка :
IBAN: BG88СЕСВ 9790 50G9 8174 00

Òðåòè áëîê ñ íà÷àëî íà ñàíèðàíå

Пролетта се оказва но-
сител на добри новини за 
живеещите в жил. блокове 
на Стралджа. В рамките 
само на няколко дни стар-

тира санирането на три от 
обектите. Началото на ре-
алната строителна дейност 
по Националната програма 
за енергийна ефективност 

на многофамилни жилищ-
ни сгради за територията 
на община Стралджа при 
бл. 55 събра граждани, 
специалисти от отдел ТСУ, 
строители, както и пред-
ставители на областна уп-
рава и Сдружението  на 
етажната собственост.  В 
своето поздравление кме-
тът Атанас Киров изрази 
радостта си от старта на 
строителството, очаква-
нето на всички за пълна 
промяна на жил.блок кое-
то ще се допълни и от с 
обновление на ландшафта 
финансирано от общин-
ския бюджет.
Обектът, многофамилна 

жилищна сграда изградена 
по системата Пакетнопов-
дигащи плочи с тухлени 

оградни стени, е построен  
през 1989 г. и предста-
влява блок с 2 входа на 
5 етажа.
За въвеждане на мер-

ките за енергийна ефек-
тивност са предвидени 
420 000 лева за  топлинно 
изолиране на външните 
ограждащи елементи – 

външни стени, тавани, 
подове и др., подмяна на 
дограма, ремонт на по-
крив, фасада, освежаване 
на стълбищна клетка и 
др., въвеждане на енер-
госпестяващо осветление 
в общите части, конструк-
тивно укрепване в случай 
на нужда.

След полагане на първа 
копка от инж. Радости-
на Михова, представител 
на строителната фирма 
„Инфрастрой инженеринг“ 
ООД, и кмета Атанас Ки-
ров, бе потвърдено, че  
строително- монтажните 
работи ще приключат само 
за четири месеца.

Строителният надзор  
ще бъде изпълняван от „ 
Актив Р” ЕООД, гр. Бургас.

За поредна година УС 
на най-голямата земедел-
ска кооперация в района 
ППК“Начало 93“ предложи 
член-кооператорите да по-
лучат  20% разпределение 
от печалбата върху дяло-
вия капитал. На отчетното 
събрание председателят 
Николай Николов напра-
ви един сериозен и богат 
отчет на изминалата годи-
на като основният извод 
е , че кооперацията е в 
много добро финансово 
състояние и успешно се 
развива, няма неразплатени 
задължения по доставки, 
няма и някакви пречки да 
продължава дейността си. 
Водени от желанието да се 
стопанисва земята, да се 
увеличава плодородието 
й, да се раздава справед-
лива рента на член-коо-
ператорите, членовете на 
УС доказаха за пореден 
път своята загриженост и 
мъдрост в управлението на 

Ñ ïðîçîðëèâîñò è óâåðåíîñò íàïðåä

земеделската структура. И 
бяха категорични в обеща-
нието: Ще запазим земята 
на дедите си!

Направената равносмет-
ка за отчетния период сочи, 
че получените добиви при  
пшеница са били с 15% 
по-високи от предходна-
та година, а при ечемика 
този процент е дори 30%. 

Ниските изкупни цени, 
обаче, предизвикват за-
губа от пшеницата, а при 
ечемика равносметката се 
оказва на нула. Рапицата е 
културата която осигурява 
печалба в размер на 14 
хил.лв., но при кориандъра 
снижението на изкупните 
цени с 240 % също дава 
негативно отражение, загу-
бата е в размер на 121 хил.
лв. Не по-различно е поло-
жението при слънчогледа, 
който , без евентуални 
субсидии, приключва с 20 
хил.лв. на червено. Много 
прозорливо кооперацията 
насочва вниманието си  
към производство на се-
мена, ниша, която успешно 
се разработва от няколко 

години. За целта е осъ-
ществен  ремонт на базата. 
„Трябва да докажем, че 
нашите сортове не отстъп-
ват по нищо на вносните, 
имат прекрасни генетични 
възможности. Продаваме 
успешно и ще продължава-
ме да го правим!“, посочи 
в доклада си г-н Николов. 
Положително се оценява 
и направените инвести-
ции за 212 хил.лв. като 
най-висок е процента за 
закупена земя. Само преди 
дни  е доставена и поливна 
италианска система за 120 
хил. лв. като целта е да се 
изведат напред азотофик-
сиращи култури. Новост е 
работата  по изпълнение на 
проект за биопроизводство. 
Става дума за отглеждането 
на люцерна за 5-годишен 
период през който площите 
се контролират от специа-
лизирана фирма.

   Новата 2017 г. започва 
успешно за кооперацията. 
Есенниците, засети в срок, 
се развиват добре, макар 
,че липсата на живителни 
дъждове вече създава из-
вестно напрежение. Надеж-
дите са ППК“Начало 93“ 
отново да се радва на пло-
дородна година, което да 
осигури желаната печалба 
и още по-добра увереност 
за напред.

Îùå ïîäîáðåíèÿ çà ÷èòàëèùåòî â Äæèíîò
Настоятелството при читалище „Изгрев“ в Джинот  

продължава да влага средства за подобренията на сгра-
дата. След като миналата година  с бюджетни средства 
беше осигурена нова улучна система сега  решението 
е за финансиране  смяната на дограмата  и фасадата. 
Вложените средства са на стойност 1100 лв. потвърди 
председателят Юлия Маджарова.

Åâðîïà â ìîÿ ðåãèîí 
Представители на общин-

ска администрация, участни-
ци в целеви групи по Евро-
пейски  проекти на общината, 
социални работници, гражда-
ни взеха участие в Дните на 
отворени врати, организира-
ни в Стралджа от Областен 
информационен център/ОИЦ/ 
Ямбол за популяризиране на 
значими за областта европейски проекти. 

Заедно с раздадените рекламни материали интересната 
презентация на експертите от ОИЦ Ямбол даде възможност 
присъстващите да разширят познанията си по политиките на 
Европейския съюз, същността на Европейския социален фонд, 
сферите на дейност и постиженията  в различни области както 
и за очакваното първо българско председателство на Съвета на 
ЕС.  Вниманието беше насочено и към знакови проекти на област 
Ямбол/2007-2017г./ финансирани по ОП“Развитие на човешките 
ресурси“. За община Стралджа със своето социално значение  и 
добра житейска подкрепа  на преден план беше изведен проекта 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ който 
осигури над 30 работни места и приятна градска среда. При по-
сещението в базата на предприятието и разговорът с работниците 
стана ясно задоволството им от работата, желанието да продъл-
жават да се трудят в един добър и сплотен екип. 

Дните на отворените врати в област Ямбол са част от пореди-
цата събития, с които мрежата от 28 областни информационни 
центрове в страната отбелязва три ключови събития в рамките 
на общата инициатива „Заедно за Европа“: 60-та годишнина от 
подписването на Римските договори и от създаването на Европей-
ския социален фонд, 10-та годишнина от членството на България 
в ЕС, както и 6-та година от функционирането на Мрежата.
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Местната комисия за 
борба с противообщест-
вените прояви на мало-
летни и непълнолетни и  
Детска педагогическа стая 
– Стралджа разпростра-
няват сред деца и учени-
ци листовки на БДЖ с 
обяснение за опасността 
от необмислено прибли-
жаване в районите на гари 
и междугария и качване 
по ел.съоръженията. Със 
снимки и текст се напомня, 
че електричеството в тези 
места никога не се изключ-
ва, а напрежението е от 

25 000 волта- достатъчно 
силно , за да убие човек. 
Добре е в информационна-
та кампания да се включат 
родители, учители и об-
щественост - да обясняват 
и да поучават децата и 
учениците, че  заснемането 
на селфи може да е забавле-
ние, но крие опасност и за 
живота. При посещението 
в училищата на общината 
учениците приемат с инте-
рес и видимо притеснение 
фактите представени от 
Живка Йорданова, секретар 
на Местната комисия и Бо-

рислав Костов, инспектор 
ДПС. В хода на разговорите 
децата споделят свои ис-
тории от които става ясно, 
че  не липсват „смелчаци“, 
които  правят селфита в 
опасния ж.п.район на гра-
да. След беседата всички 
са единодушни, че това 
е неразумна игра, която 
застрашава здравето и жи-
вота им и обещават да не се 
впускат в подобни опасни 
приключения. В училищата 
се раздават и брошури на 
БДЖ с  указания и богата 
илюстрация.

Âíèìàíèå, ó÷åíèöè!

ÆÏ- ðåëñèòå íå ñà 
ìÿñòî çà èãðà è ñíèìêè!

ЗАБРАНЕНО И ОПАСНО ЗА ЖИВОТА Е:
• ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНИТЕ НА ГАРИ И МЕЖДУГАРИЯ, С ИЗКЛЮЧЕ-

НИЕ НА МЕСТАТА ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПЪТНИЦИ
• ДВИЖЕНИЕТО ИЗВЪН РАЙОНА НА ПЕРОНИ, ЧАКАЛНИ, ПРЕДГАРОВИ 

ПЛОЩАДИ, ПОДЛЕЗИ, НАДЛЕЗИ
• КАЧВАНЕТО ПО СТЪЛБОВЕ НА КОНТАКТНАТА МРЕЖА, ВАГОНИ, 

ЛОКОМОТИВИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ МАШИНИ

В навечерието на Ве-
ликден  Ученически спор-
тен клуб Ямбол връчи 
своите награди на отбо-
рите, отличили се с ви-
соки спортни резултати. 
Поводът е 33-то издание 
в зоналния етап на уче-
ническите спортни игри. 
Радостно е , че две купи 
и Грамоти получи СУ“П.
Яворов“ Стралджа за по-
стигнатите  Първи места  
в областните първенства 
по  волейбол и футбол. 
За особен принос в орга-
низацията и развитието 

Çàñëóæåíà íàãðàäà

на ученическия спорт с 
награда беше отличена 

и Валентина Маринова, 
директор на училището.

Ðàçäÿëà ñ áóêâàðà
„Ние вече сме грамотни!“ - така започна тържеството на първокласниците в 

ОУ“Св.Св.Кирил и  Методий“ гр.Стралджа с кл.ръководители Грозданка Атанасова 
и Росица Николова. 

Деца и родители взаимно се радваха на  старанието с което малките рецитираха  
стихчетата и пяха   песните, подготвени за този ден.

Първолаците   показаха ,че знаят буквите и могат да четат ,познаха изучени 
приказки и гатанки и се разделиха с Букварчето  техния верен приятел  през цялата  
учебна година.

С пожелания да не забравят буквите и да четат приказки през лятната ваканция, 
за да са подготвени за втори клас, децата завършиха своя празник. 

Ñòðàëäæà ïðåäñòàâÿ îáëàñòòà  
íà íàöèîíàëíà âèêòîðèíà ïî 
áåçîïàñíîñò íà äâèæåíèåòî
Антон Кавалджиев, Станислав Георгиев, Мария Вълева и Маринела Иванова- уче-

ници от СУ "Пейо Яворов"- Стралджа, ще представят област Ямбол на Национал-
ната викторина по безопасност на движението "Да запазим децата на пътя", която 
ще се проведе в с. Челопеч от 9 до 11 май 2017 г. Това е резултат след проведения 
областен кръг, в който участваха ученици от V до VІІІ клас от 4 общини в областта. 
Състезанието премина в три кръга, в които участниците решаваха тестове с въпроси 
от листовките за шофьори, тестове с въпроси за оказване на долекарска помощ и 
подреждаха пътни знаци под формата на пъзел.

Пожелаваме успех на отбора!

„Çåìÿ íà êóêåðèòå“ ñ 
ïðèçîâî ìÿñòî â ÍÊ“Áúëãàðèÿ 
â êàðòèíè è ñëîâî“ 

 
Младен Николаев Наков ученик от VII клас при 

СУ"П.К.Яворов" гр. Стралджа е класиран на III 
място на Четвъртият национален конкурс „България 
в картини и слово“ 2017, раздел "Мултимедийна 
презентация и видеоклип" с проект "Земя на ку-
керите".
Конкурсът е включен в Националния календар за 

изяви по интереси за децата и учениците за учебната 
2016/2017 година на МОН. В тазгодишното издание 
участват 1085 произведения от 27 областни центъра 
на Република България. Браво!

    Награждаването на участниците ще се проведе 
на 11 май 2017г. в гр. Търговище.

С представителна изява  завърши дей-
ността по проект  „ Твоят час“ на клуб 
„Сръчни ръце“ с учениците от втори клас на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Стралджа 
с ръководител Стефка Георгиева .  В 
предварителната подготовка  за изявата се 
включиха и родителите на децата.

Плануваната дейност бе децата сами да 
си направят сандвич и той да е интересен  
и  вкусен.

Учениците изработиха  естетически 
издържани сандвичи, коментираха  раз-
нообразието на  продуктите ,правилата за 
хранене и  здравословния начин на живот.

След като представиха на гостите своите  
кулинарни изделия  децата  си ги похап-
наха .

Полезен и вкусен се оказа този час всич-
ки от  клуб „Сръчни ръце“.

Ñðú÷íè ðúöåÑðú÷íè ðúöå

Íàãðàäà çà õàíäáàëèñòêèòå íà Çèìíèöà    
Момичетата от отбора по хандбал 

при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница защитиха честта на родното 
училище, на селото, на общината и на 
областта. В оспорваното състезание 
със силни отбори от Бургас и Сливен 
хандбалистките на Зимница с капитан 
на отбора Кръстина Колева и треньор 
Вълкан Вълканов, преподавател по 
физкултура и спорт в училището, от-
стъпиха само пред Бургас и защитиха 
достойното второ място. Радостта от 
победата беше споделена от директо-
ра Галина Александрова, която първа 

поздрави спортистките. За награда след състезанието момичетата имаха възможност 
да се разходят в Морската градина и да разгледат забележителностите на Бургас.
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Ëåêàðèòå, êîèòî íè ëåêóâàõà ïðåç  70-òå

Ä-ð Ïåòðîâ, çà êîéòî ñòðàëäæàíöè 
áÿõà ïàöèåíòè è ïðèÿòåëè
Какво ли не прави вре-

мето с нас, хората? Про-
меня ни до неузнаваемост, 
но запазва   очите, гласа, 
усмивката… и спомените. 
За да се познаваме и след 
дълги години раздяла, за 
да ни е приятна срещата 
с хората, оставили ярка 
следа в живота ни.
В дните преди Велик-

ден в едно от заведенията 
на града се появи мъж в 
достолепна възраст. Край 
него стралджанската ком-
пания  беше шумна, раз-
говорът – оживен, явно 
интересен. Нужно беше 
сериозно вглеждане в ус-
мивката на госта, за да 
схване човек, че това е са-
мият… д-р Петър Петров. 

На по-младите това 
име  може нищо 
да не говори, но 
за по-възрастните  
предизвиква мно-
го спомени за един 
уважаван , всеот-
даен лекар и добър 
приятел.
През 70-те годи-

ни в града присти-
га младо семейство 
лекари .  Току  що 
завършили своето 
образование  в Ме-

дицински университет – 
Пловдив, случаят ги праща 
в Стралджа да трупат опит, 
да лекуват хората, да се 
доказват. Той – спокоен, 
усмихнат, добронамерен, 
посреща  пациентите си  
топло и предразполагащо, 
тя – детски лекар, има  
работа най-вече с майките 
и децата. Но и двамата 

за много кратко време 
печелят  стралджанци, 
които им се доверяват без 
страх, вярват на своите  
лекари, обичат ги. А д-р 
Петров не знае почивка. 
Освен в кабинета никога 
не отказва да посети бо-
лен по домовете. Пърпори 
със своята моторетка и до 
най-отдалечените улички. 
Вратите навсякъде за него 
са отворени. Много скоро 
познава  всяко семейство, 
наясно е с потомствените 

болести, със страховете 
и радостите на мъжете, 
жените и децата.

 Няма да забравя една 
интересна случка. Изви-
каха го спешно в дома на 
семейство със шестме-
сечно бебе, което, неясно 
защо плаче с часове. Д-р 
Петров преглежда детето 
дълго, проверява всички 

възможности за откри-
ване на причините, но 
…  според  него детето е 
напълно здраво. А малкото 
продължава да се дави в 
плач. Докторът е силно 
озадачен и не си тръгва, 
продължава наблюдението 
разтревожен, пушат навън 
с бащата, разговарят. През 
това време оправната баба 
решава да приложи народ-
но лечение. Грабва дрешка 
на бебето и отива да му 
„чукне яйце“  при съсед-

ката. Урочасало е, сигурна 
е тя. И на връщане, още 
не прекрачила прага  на 
дома си, бебето видимо се 
успокоява. Измиват лицето 
му с водичката и о, чудо, 
малкото весело се усмих-
ва. „Болестта“ е преминала  
като с магическа пръчка. 
Докторът  се радва заедно 
с родителите. Тихо призна-

ва: да, понякога научната 
медицина отстъпва пред  
народната!
Вече може спокойно да 

си тръгва. Чакат го и на 
други адреси.
Êîé å ä-ð Ïåòúð 
Ïåòðîâ? 
Завършил медицински 

университет в Пловдив, ра-
ботил в  началото на карие-
рата си в Стралджа, а след 
това 37 години  в Транс-
портна болница Пловдив, 
където през 2004г. се пен-

сионира. След това започ-
ва работа в МБАЛ“Св.
Ив.Рилски“Пловдив. През 
1980г. защитава специал-
ност по вътрешни болести, 
а от 1990 г. придобива спе-
циалност по нефрология. 
Има редица следдипломни 
специализации по ултраз-
вукова диагностика на 
коремни органи.

Ïúðâî ìÿñòî ñå 
ïå÷åëè ñúñ çíàíèÿ 
è óâåðåíîñò

 Отборът на БМЧК при СУ“П.Яворов“- Страл-
джа ще представя областта на републиканско със-
тезание по  ПДП в София

Тези момичета не 
знаят що е загуба! Те 
тръгнаха на зоналното 
състезание по Първа 
долекарска помощ в 
Ямбол с ясното съз-
нание, че ще бъдат 
първи. Защото дни 
наред преди това, под 
вещото ръководство 
на Дани Станчева, 
председател на БМЧК 
при СУ“П.Яворов“,  
се подготвяха много 
сериозно и отговорно за представянето. Елина Антоно-
ва, капитан на отбора и останалите – Десислава Дими-
трова, Маринела Иванова, Яница Николаева  преминаха 
уверено през 4-те пункта на състезанието, показаха 
знания и умения в оказването на първа долекарска 
помощ, бяха смели, уверени, сръчни. Без колебания, 
без затруднения, без неувереност! Оценени високо 
от журито  момичетата заслужено спечелиха първото 
място, което им осигурява представяне на националните 
състезания  в базата на БЧК -  София от 2 до 4 юни.     
Браво, доброволци! Пожелаваме ви нови успехи!

„Òâîÿò ÷àñ“ â  ÑÓ“Ï.ßâîðîâ“ Ñòðàëäæà

Ó÷è, òðóäè ñå è ìå÷òàé!
Те са активни, отговор-

ни, любознателни. Имат 
сериозни, големи  мечти. 
Вярват, че ще ги реали-
зират и затова  полагат 
всички усилия за високо 
ниво на образованието. 
Учениците от група по 

интереси „Ученически 
парламент“ при СУ“П.
Яворов“ Стралджа с ръ-
ководител Галя Райнова, 
използват сполучливо и 
много прозорливо въз-
можностите, които им 
предлага  изпълнението 
на Проект BG05M2OP001 
- 2.004 - 0004 „Развитие 
на способностите на уче-
ниците и повишаване 
на мотивацията им за 
учене чрез дейности, 
развиващи специфични 
знания, умения и компе-
тентности (Твоят час)“. 
Проведената  среща с  
личности, реализирали 
се в различни области, 
разговорите за това как 
се постигат професио-
налните успехи, как се 
създава силен екип са 
достатъчен импулс да 
вървят по този път, да 
се усъвършенстват, да се 
доказват.

Атанас Киров , кмет 
на община Стралджа , 
Роска Стойкова, секретар 

на общината, Йордан 
Йорданов, началник на 
РУ „Полиция“ Страл-
джа, д-р Валя Банова, 
Светла Добрева и Силви 
Добрева, представители 
на бизнеса, Веселина 
Шикова, педагог – това 
бяха гостите-работода-
тели,  поканени за раз-
говор в СУ“П.Яворов“на 

25 април. След като ги 
представиха водещите 
Силвия Йорданова и Пе-
тър Райнов направиха 
интересно  въведение 
към темата. И веднага за-
сипаха с въпроси събесе-
дниците си. Естествено 

вниманието в началото 
беше насочено към г-н 
Киров, който  сподели 
удоволствието от това 
да работиш в името и за 
благото на гражданите 

от общината. „Успехът 
има много майки , загу-
бата има една мащеха!“ 
припомни г-н Киров, за 
да разкаже как се чув-
ства като работодател 
на един голям колектив. 
Подчертавайки необхо-

димостта от такива ка-
чества като отговорност, 
дисциплина, амбиция, 
воля, достойнство, мо-
рал, чест гостът се съ-
гласи с извода на воде-
щите, че човек се учи 
цял живот, но цитира и 
народната мъдрост: „Не 
питай старило, питай 
патило!“ Учениците до-
бре разбраха посланията 
на кмета, а в диалога с 
г-жа Стойкова научиха  
как работи общината по 
усвояване на Европей-
ските фондове, каква 
точно е организацията 
на работата на държавни 
и общински служители. 
С видимо любопитство 
последваха въпросите 
към г-н Йорданов, който 

представи работата в РУ 
и наблегна на качествата 
необходими за работа  в 
системата на МВР. Не 
по-малко интересни бяха 
отговорите и на останали-
те събеседници. И както 
в заключение подчерта 
директорът Валентина 
Маринова  ключовите 

думи за напредък, за про-
фесионален успех се ока-
заха три:  учение, труд, 
дисциплина.  

   Учениците от СУ“П.
Яворов“ ще запомнят този 
час. Когато им е най-труд-
но със сигурност ще се 
сещат, че силите, време-
то, енергията не бива да 
се пестят щом това е  в 
името на желания успех. 
И непременно ще бъдат 
между тези, които умеят 
да реализират мечтите си!
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Историята е доказала: едно селище е живо до тогава 
докато има хора, които да разказват за него, за живота и 
хората, за събитията. И с.Поляна не прави изключение. 
Нищо че демографската  и икономическа криза слагат 
своя тежък отпечатък върху населението, което все 
повече остарява и оредява. Нищо, че младите отдавна 
са преселени в големи градове на страната или в чуж-
бина. Все още има достойни жители, които не забравят 
миналото, умеят увлекателно да разказват за него и да 
предизвикват възхищение.

Независимо, че е на една преклонна възраст/ на 
94г.!/ авторът Жеко Дойчев се заема с нелеката задача 
да разкаже за с.Поляна, да опише едно отдавна отми-
нало време, да разкаже за хората живели тогава, всеки 

Êíèãà çà äîñòîéíèòå 
ëè÷íîñòè íà Ïîëÿíà
с конкретен принос за развитието на родното място. 
Главните герои в тази необикновена книга са обикновени 
хора , стояли начело на местната власт през годините 
след Освобождението от турско робство до наши дни. 
Приятно и полезно за читателя ще бъде да научи инте-
ресни подробности за  това малко, но богато на история 
селище. Жеко Дойчев  припомня времената на чумни 
епидемии, войни, преселения…Насочва вниманието към  
кметовете на Поляна, които понякога се оказват дори 
неграмотни, но винаги действени, друг път са мъдри и 
добри, някой -  с организационен талант, други - скром-
ни или напористи, богати или бедни, общителни или 
затворени, интелигентни или ограничени, но всеки път 
поемат властта с желанието да бъдат полезни. Книгата 
е допълнена и с разказ за председателите на ТКЗС/Тру-
довото кооперативно земеделско стопанство/ в селото 
и дори партийните секретари. Особено интересно е да 
се проследи статистиката, която предлага авторът- за 
броя на населението  от 1828г. до днес, вкл. и за селата 
Александрово, Каменец, Леярово. Някак естествено 
стига до тъжните разсъждения за края на българското 
село. „Стар дом на село?Не го оставяй! Не си продавай 
нивите!“, призовава достойния българин като се опитва 
да отговори и на въпроса „Ще има ли кой да работи в 
България?“

Към края на книгата ще стигнете до най-интересното. 
Жеко Дойчев е успял да събере данни за извършеното 
строителство в Поляна от заселването през 1807г. през 
различните периоди – през турско робство, след Осво-
бождението, от 1944г. до 1989г. Проследява постигнатите 

успехи в ТКЗС от 1950г. до 1985г. Подредил е списък на 
учителите учителствали в селото както и директорите на 
местното училище, списък на загиналите във войните…
“Моята главна цел за написаното до тук е да предизвикам 
размишления у читателите, да се замислят върху бита, 
културата, добродетелите и душевността, за богатството 
и уникалността на народното ни творчество, за дълг 
и всеотдайност към род и родина. За да продължава 
и занапред от следващото поколение, което идва след 
нас. Сега, когато отбелязваме 210 –годишния юбилей 
от основаването на селото, считам, че е необходимо да 
се обърнем към миналото, за да го преосмислим, да се 
стремим да го пренесем в бъдещето, сред младото поко-
ление за опазване на селата и техния бит.“, пише Жеко 
Дойчев. Най-голямата награда за този достоен човек ще 
бъде повече хора да разгърнат книгата, да прочетат на-
писаните с толкова старание и любов редове, да отдадат 
заслуженото на предците и да  вземат пример за своя 
живот в името и за благото на родния край.

Жеко Дойчев е роден на 12 юли 1922г. в с.Поляна 
, Ямболска област. Основно образование завършва в 
родното си село. Военна служба отбива в гр.Ямбол в 
състава на 29-ти пехотен полк. Участва в Отечествената 
война 1944-1945г.
Автор е на книгите:
-„Летопис на с.Поляна“ 2005г
- „Спомени и преживявания“ 2007г.
- Бележити личности“ 2008г.
- 14 стари родословия в с.Поляна“ 2011г.
- „Един от 29-ти пехотен полк“ 2017г.

„Äúëãîëåòèå“ Ñòðàëäæà – àêòèâíèÿ è ïðåäïî÷èòàí êëóá

 Ñòàðîñòòà å î÷àðîâàòåëíà, 
êîãàòî äî òåá ñà ïðèÿòåëèòå

Всички, които члену-
ват в клуб „Дълголетие“ 
Стралджа са единодушни – 
това е най-доброто място за 
осмисляне на старостта, за 
укрепване на приятелства, 
за прекарване на свобод-
ното време с хора, които 
обичаш и уважаваш. Така 
най-лесно болежките се 
забравят и денят се оказва 
прекрасен.

   По силата на тради-
цията  и през април клуб 
„Дълголетие“ организира 
колективно отбелязване 
на рождени дни. Този път 
щастливците бяха Руска 
Петкова, Ганка Данева, 
Георги Александров, Ата-
наска Иванова, Мара Стой-
чева, Величка Желева, Рад-

ка Митева, Койчо Тончев, 
Иванка Рандева, Събка 
Рашкова. Всеки от тях  има 
зад гърба си десетки годи-
ни ползотворен труд , по-
стижения, успехи. Всеки от 
тях е достоен за уважение. 
Затова в поздравлението 
поднесено от Николинка 
Стойчева имаше много топ-
ли и сърдечни пожелания. 
Изненади за виновниците 
на тържеството  продъл-
жиха с хумора на Руска 
Балтова, с благодарностите 
на председателя на клуба 
Донка Атанасова, с песни-
те на фолклорната група, 
цветята и подаръците. Под 
ръкопляскания и овации  
изгасиха свещичките на 
празничната торта, а от 

името на всички рождени-
ци Мара  Стойчева отправи 
благодарствено слово. По-
нататък песни, танци и 
настроение се сляха в едно. 
Умеят да празнуват члено-
вете на клуб „Дълголетие“, 
ценят приятелството и това 
се превръща в атестат на 
организацията. Много чес-
то клубът е домакин на 
съвместни срещи с други 
пенсионерски колективи, 
канени са да гостуват в 
различни градове. Това ги 
радва и увеличава стара-
нието им във всяко събитие 
да влагат творчество, да 
създават настроение  и да 
доказват, че старостта е 
очарователна когато до теб 
са приятелите.

На 11 април- Междуна-
роден ден на политзатвор-
ниците, концлагеристите и 
пострадалите от фашизма в 
Стралджа за пореден път 
си дадоха среща антифаши-
стите. Пред паметниците 
на загиналите за свободата 
на България те припомни-
ха събитията от преди 72 
години - Великата пролет 
над победата над фаши-
зма, когато бяха разбити 
железните врати на много 
затвори   и разкъсани те-
лените мрежи  на фашист-
ките концлагери през които 
минаха стотици хиляди 
мъченици на свободата. 
Припомняйки жестоката 
съдба на хилядите  преми-
нали през концлагерите, на 
измъчваните и избитите, 
антифашистите заклейми-
ха кафявата чума, казаха 
„Не!“ на войната. Пола-
гайки свежи цветя пред па-
метниците  те припомниха  
призива на Юлиус Фучик 
„Хора, бдете!

Õîðà, áäåòå!

В истинска творческа предвелик-
денска надпревара участваха децата 
от Центъра за обществена подкрепа 
/ЦОП/ и Центъра за социална ре-
хабилитация и интеграция/ЦСРИ/ 
в Стралджа. Провокирани и умело 
наставлявани от своите ръководи-
тели малките  сътвориха истински 
шедьоври. Всички проявиха интерес 
към народните методи за боядисване 
на великденските яйца, смело из-
ползваха и съвременните начини за 
аранжиране. Споделяйки радостта 
си от приближаващия празник деца-
та изпяха любими великденски пес-
ни, рецитираха стихове и обещаха да 
пренесат у дома  това настроение.

Âåëèêäåíñêè ïðàçíèê â ÖÎÏ è ÖÑÐÈ
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„Ñïîðò áåç ãðàíèöè“ âúâ Âîäåíè÷àíå

Ôóòáîë, êîéòî îáåäèíÿâà 
è âúçïèòàâàè âúçïèòàâà
Като част от проявите 

посветени на Великден във 
Воденичане организираха 
футболна среща между два 
местни отбора. Желаещи да 
излязат на терена се ока-
заха мнозина млади мъже 
и момчета, които обичат 
футбола и родното село. 
Дни наред преди обявената 
дата за срещата  ентусиас-
ти начело с кмета Милен 
Ангелов работиха добро-
волно и безвъзмездно за 
облагородяване на селския 
стадион.  И когато прозвуча 
първия съдийски сигнал 

спортистите излязоха със 
самочувствие пред публи-
ката. Ръкопляскания и на-
сърчаващи викове имаше 
при всяка добра проява на 
играчите. Емоциите завла-

дяха и млади и стари. При 
всяко попадение  взрив 
от одобрителни възгласи  
амбицираше още повече 
главните герои. В крайна 
сметка накрая никой не 

се интересуваше какъв е 
резултатът. По-важно се 
оказа това, че Воденича-
не има своите футболни 
любимци, че има пуб-
лика, която умее да дава 

крила, че има кметство 
, което подкрепя спорта 
и дава шанс на всички , 
които искат да заменят 
компютъра с игра сред 
природата.

Футболната среща пре-
дизвика пролетно настро-
ение и даде надежда, че 
Воденичане тепърва ще 
бъде добър домакин на 
други подобни двубои.

В  навечерието  на 
светлия празник Ве-
ликден двете страл-
джански села Лозенец 
и Воденичане обеди-
ниха усилията си  в 
организацията на един 
незабравим спортен ден. 
След съставянето на 
футболни отбори, след 
активните и постоянни 
тренировки, след сери-
озната грижа за възста-
новяването на местни-
те селски стадиони и 
привличане на активна 
подкрепяща публика, 
дойде ред и на мачът на 
сезона. Като домакини 
на срещата воденичанци 
се погрижиха спортисти 
и публика да получат 
истинско удовлетворе-
ние от участието. На 
зеления терен като за 
шампиони  се изправиха 
двата отбора спретна-
ти в своите екипи, със 
самочувствие и хъс за 
победа. Пред погледите 
на не малкото привър-
женици ,  окуражаващи 
ги упорито, между които 
и кметовете на двете 
села Динка Караивано-
ва и Милен Ангелов, 
битката започна. Мом-
четата наистина дадоха 
всичко от себе си, за 
да докажат любовта си 
към Голямата игра и 
желанието да бъдат по-
бедители. Оспорваното 
състезание, на моменти 
с инфарктни положе-
ния, които изправяха на 
крака запалянковците, 
мачът все пак приключи 
с убедителна победа на 
домакините 6:3. Вълну-
ващо беше награжда-
ването на първенците 
и всички участници в 
срещата, поздравлени-
ята и пожеланията за 
нови срещи на терена. 
Организаторите също са 
доволни, защото видяха  
как от малката искра се 
разгоря пламък и сел-
ския спорт се възражда 
за нови върхове.

Ï Î Ê À Í À
ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ 

На
ФУТБОЛЕН КЛУБ ”УДАРНИК” с. Иречеково, 

общ. Стралджа, обл. Ямбол
УПРАВИТЕЛНИЯТ  СЪВЕТ   на  футболен 

клуб”УДАРНИК” с. Иречеково, общ. Стралджа, обл. 
Ямбол

ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ
НА 10.06.2017 г.. от 19. 00 ч. в салона на читалището 

на с. Иречеково.

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФУТБО-
ЛЕН КЛУБ”УДАРНИК” с Иречеково, общ. Стралджа, 
обл. Ямбол

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН  РЕД:

1. Отчет на УС за дейността на клуба.
2. Освобождаване на досегашните членове и 

Председателна УС.
3. Избиране на нови членове и председател на 

УС на  клуба
4. Разни.

с. Иречеково   Председател на УС:
20.04.2017г.

Ôóòáîë íà ñåëñêèÿ ñòàäèîí

Тимът на ФК „Стралджа 
2015“ се наложи с 5:4 след 
дузпи (1:1 в редовното време) 
над ОФК „Ямбол 2004“ във 
финала за първото място на 
турнира за деца до 12 години 
за Купата на Асоциацията на 
българските футболисти в 
Ямболска област. Той е част 
от Националната програма 
„Децата и футболът“ и учас-
тие в него взеха 8 отбора, 
които изиграха по 3 срещи 
на стадиона в село Кабиле. 
По пътя към трофея малчуга-
ните от Стралджа надиграха 

връсниците си от ФК Чарган 
с 2:0 и разгромиха с 6:0 съпер-
ниците си от ОФК Елхово, а 
носителят на Купата на АБФ 
за 2016 г. ОФК Елхово прегази 
„Тракиец „(Кукорево) с 4:1 и 
„Балкан“ (Лозенец). В малкия 
финал за третото място на 
турнира в Кабиле децата на 
Елхово победиха с 2:0 „Бал-
кан“ (Лозенец). В спора за пе-
тото място тимът на „Тунджа 
2006“ (Тенево) надделя с 2:1 
над „Тракиец“ (Кукорево), а 
в двубоя за седмо място ФК 
Безмер преодоля с 1:0 ФК 

Ëúâîâå íà òåðåíà

ÄÐÓÃÈÒÅ ÇÀ ÍÀÑ
„ßìáîë ñïîðò – ñïîðòíè íîâèíè îò ðåãèîíà“

Чарган. Всички участници 
в турнира получиха пълна 
футболна екипировка и топки, 
осигурени от организаторите 
от АБФ, БФС, Министер-
ството на младежта и спорта 
(ММС) и Община Ямбол. 
Всеки един от деветимата 
носители на индивидуалните 
призове си тръгна с подарък 
от генералния спонсор на на-
ционалната програма „Децата 
и футболът“.

Мартин Банев от ОФК 
„Ямбол 2004“ бе избран за 
футболист №1 на турнира, а 
съотборникът му Константин 
Стоев бе отличен за най-добър 
халф. Приза за стрелец №1 с 4 
гола грабна Александър Стан-
чев от ФК „Стралджа 2015“, 
който спечели още 2 индиви-
дуални награди – Али Айвазов 
за най-добър нападател и Геор-
ги Георгиев за най-добър тре-
ньор. Иван Иванов („Балкан“-
Лозенец) е вратар №1, Стоян 
Стоев (Безмер) – най-полезен 
състезател, а Георги Петров и 
Веско Стайков от ОФК Елхово 
взеха призовете за най-добър 
защитник и най-техничен иг-
рач на турнира.

По идея на дами от Страл-
джа в града от  април м.г. се  
организира оздравителен курс 
по Йога. Като начало в него 
се включиха 15 жени, които 
под ръководството на  Георги 
Александров   изучават азбу-
ката на йоготерапията – очис-
тване на организма със спе-
цифична йогийски средства,  
йогийски комплекси с широк 
спектър от терапевтични и 
профилактични въздействия 
върху здравословното състояние, природосъобразно хранене, дихателни упражнения, 
упражнения за очите и  други уникални техники от хилядолетния опит на Аюрведа 
и Йога за профилактика и лечение. Още след първите срещи дамите  споделиха, че  
се чувстват по-уверени в себе си, позитивно настроени и с достатъчно енергия да 
решават проблемите на деня. „Защото наистина е казано, че съвършенство ще дос-
тигне всеки, който неуморно практикува Йога, независимо дали е болен, слаб, млад, 
стар или даже грохнал.“

ÉÎÃÀ ÏÅ×ÅËÈ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ  
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Ñ ïðèçíàíèå è îáè÷ Ñ ïðèçíàíèå è îáè÷ 

Öåíàòà íà äîâåðèåòî
Така съм създадена,
Че предпочитам
Да се усмихна, вместо да се намръщя,
Да погаля — вместо да ударя,
Да повярвам — щом ме погледнат в очите.
Много пъти са ме лъгали.
Дори най-скъпите, най-близките.
Обичта ми са тъпкали
С думи са ме оплитали —
И пак ме гледаха в очите.
Може още сто пъти да ме излъжат.
Нека.
Едно не искам: заради стоте измами
Веднъж да не повярвам само
На очите, които наистина
Са били искрени.

Æåíàòà, êîÿòî îáè÷à è å  
îáè÷àíà

Тя  носи  край  себе  си  меко  сияние
като  ореол,
Тялото  й  излъчва  тънкото  ухание
на  пролетен  ствол;
Ръцете  й  пеят  със  всяко  движение,
милват  целия  свят;
Тя  с  пчели  и  пеперуди  е  обкръжена
като  меден  цвят…
Жената,  която  обича  и  е  обичана.
Тя  може  само  да  трепне  с  ресниците  си  –
и  преспите  се  топят,
и  покълва  камъкът,
и  изпуска  ножа  десницата…
и  светва  светът.

Станка  Пенчева

Ïàìåòíà ïëî÷à âúâ Âîäåíè÷àíå

По идея на Инициа-
тивен комитет и със съ-
брани средства – дарение  
в стралджанското село 
Воденичане  по Великден  
откриха паметна плоча на 
поетесата Станка Пенчева 
и нейния брат художника-
график  Георги Пенчев. 
„Наш дълг е да направим 
поклон пред голямата бъл-
гарска поетеса родена и 
израснала в нашето село и 
талантливия й брат-худож-
ник. Това е признанието ни 
към тези хора, с които се 
гордеем, това е израз на 
уважението ни и желание-
то ни  поколенията след 
нас да знаят и да помнят!“, 
каза в деня на събитието 
кметът на селото Милен 
Ангелов, който е и пред-
седател на Инициативния 
комитет. Признателност 
беше поднесена и към  
семейството на Радина Ца-
чева, дъщеря на поетесата, 
което  се включи  със свои 
средства в инициативата. 
Малцина са тези, които 
знаят, че братът и сестрата 

– Станка и Георги Пенчеви, 
умират в един и същи ден 
26 май 2014г., което до-
казва силната им духовна 
връзка. За сем.Пенчеви, 
за талантливия художник 
Георги и невероятната 
поетеса Станка спомени 
разказа Атанас Георгиев. 
Връщайки времето назад 
той припомни откриването 
на изложба на графика в 
родното село. Възрастни 
воденичанки  с вълнение 
разказаха как позирали  за 
картините на майстора, как 
се вълнували от срещите 
със Станка. За родолю-
бието, за българщината, 
за дългът на поколенията 
към могъщите таланти на 
България  говори  и гостът 
Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. Той под-
крепи думите си със стих 
на поетесата, която сама 
признава, че „в душата 
си остава онази жетварка, 
която познава, разбира и 
обича живота на село“. 
Воденичане доказа, че се 
гордее и  пази споменът 

за своята Станка Пенчева 
и нейното семейство. Край 
паметната плоча бяха въз-
растни и по-млади, всеки 
от тях с букет пролетни 
цветя, които украсиха пло-
чата. И като че ли първия 
слънчев лъч огрял камъка 
извика в съзнанието на 
всички образът на  онази 
„създадена да се усмихва, 
вместо да се намръщи, да 
погали – вместо  да удари, 
да повярва – щом я погле-
днат в очите“.  

Станка Пенчева e родена 
на 9 юли 1929г. в Сливен 
, тя прекарва детството и 
младостта си във Водени-
чане, където е къщата на 
родителите й сем. Пенчеви. 
Нейният творчески път 
започва още през 40-те 
години на миналия век, за 
да продължи до последния 
й дъх. Публикува в безброй 
медии у нас и в чужбина 
свои стихове, публицисти-
ка, преводи от руски език. 
Работила е в БНР, в литера-

турни списания, вестници. 
Член на СБП, СБЖ, Съюза 
на преводачите в България.

Станка Пенчева е автор 
на десетки стихосбирки, 
3 книги с публицисти-
ка, една с автобиографич-
на проза и една повест 
за деца. Превеждана на 
руски, румънски, белару-
ски, английски, арабски и 

още много чужди езици.
През 2012 г.  община 

Стралджа организира Пър-
вия литературен конкурс 
„Дървото на живота” на 
името на Станка Пенчева 
за който тя даде лично 
благословията си, под-
крепи провеждането му и 
направи своето пожелание 
към младите автори. 

ÔÃ"Ëàòèíêà" ñ íàãðàäà îò Ãåí.Èíçîâî
Щастливи с поредния си успех са самодейците от Фолклорна група "Латинка" при читалище "Възраждане 

-1928 " Войника. На сцената в Генерал Инзово в Общинския празник на хармонията и красотата "От Цветница до 
Гергьовден" журито оцени таланта на песнопойките от Войника като им отреди достойното второ място. Браво! 

Äåöà íà ñëúíöåòî ïðàçíóâàò
По повод  патронният празник на ОУ „ Св.Св.Кирил 

Методий“ - Стралджа  в дните от 18-20 април  2017г.ученици 
и учители участваха в разнообразни прояви. 

Организираните футболни срещи между  седмите класове 
доказаха , че  спортът е важна част за развитието на учениците. 
С играта и  силния спортен дух  всички доказаха, че футболът е 
любимата игра за тях с благодарност към  учителя по физическо 
възпитание и спорт Димка Лужецка. На 19 април театрална 
формация при училището представи постановката „ Галената 
дъщеря“.  В българската народна приказка бяха вплетени и 
нови различни персонажи, които направиха още по-атрактив-
на и вълнуваща играта на малките актьори.  Ръководител на 
театралната формация е преподавателят Цветелина Тончева. 
Беше представена и изложба от творби на най-малките деца 
от ПГ, както и на различни групи от занимания по интереси 
по приложно изкуство.  В последния ден  мероприятията 
бяха изпълнени   с  много танци и забавления.  Група   „Деца 
на слънцето“ с ръководител Мария Тенева представи  танци 
от руски романси. Истински фурор предизвикаха  прекрасните 
мажоретки  с ръководители  Димка Лужецка и  Пенка Георгиева.   
В празничните дни   много родители посетиха мероприятията 
и изразиха удовлетвореност от труда, който полагат педагозите 
от училището за техните деца.   Поздрав към всички ученици, 
родители и учители  отправи   Дора Найденова, директор на 
училището, която  пожела все така с упоритост и постоянство 
да се отстоява  стремежа към достигане на съвършенство и 
хармония  в света на изкуството -  да твориш и пресъздаваш 
красотата на света около себе си!


