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И община Стралджа  попада в 
клопката на тежкото финансово 
време. Сметката на разходите е 
категорична – сумата за уличното 
осветление надвишава много-
кратно тази за същия период през 
миналата година. И това налага 
нови решения. Кметът Атанас 
Киров споделя това с гражданите:

„Принудени сме да минаваме на 
режим на уличното осветление. 
Уважаеми жители на община 
Стралджа, искам да ви дам след-
ните данни: последната сметка за 
ток на общината е 80 000 лева. 
За същия период година назад 
сме платили 27 000 лева. Как да 
се справим с това? Да вдигаме 

данъци? Не! Докато мога, аз няма 
да свалям и последната риза от 
гърба на моите съграждани. За-
това, на първо време, решихме 
да въведем режим на уличното 
осветление. Ще започнем от град 
Стралджа, където лампите вече 
ще се включват по-късно и  ос-
ветлението ще се спира  по-рано 
сутрин.“

Познавайки добре опасенията 
на местните жители от евентуал-
ни кражби през тъмната част на 
денонощието г-н Киров гарантира 
,че режима на осветлението няма 
да се превърне в предпоставка за 
посегателства. Общинското звено 
„Охрана“ заедно с полицията  ще 

работят с удвоени сили.   
„Извинете за неудобството, 

сигурен съм, че ще ни разберете. 
Никак не ми е приятно  да пиша 
за такива неща, но ножът опря 
до кокала. И сега, вместо с тези 
50 хил лева разлика в сравнение 
с 2020г. да ремонтираме  улица 
в някое населено място, ние ще 
трябва да ги плащаме за сметка 
за ток.“, допълва г-н Киров като 
не спестява факта, че проблеми 
като този с осветлението имат 
училищата и детските градини в 
общината. Остава надеждата в 
помощ на общините държавата 
да предприеме  бързи и адекватни 
мерки.

герою скъп!

2022 година
ПОД ЗНАКА НА ГОДИШНИНИ

ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОИТЕ

преДсТоЯЩо

БЯГАЙ ЗЛО! КУКЕРИТЕ ИДАТ!

Навършиха се 144 години от Освобождението на Стралджа от тур-
ско робство. Венци на признателност положиха пред паметника на 
поборника Панайот Хитов в местността Мараш Атанас Киров, кмет 
на общината, Роска Стойкова, секретар, инж. Иван Митев, председа-
тел на ОбС и Нели Тончева, общински съветник. За първи път след 
ремонта на Ловната чешма в Стралджа  цветя бяха положени и на  
мемориалната плоча на хайдутите Трифон и Добри.

Поклон пред героите! Стралджа помни и тачи миналото!

Стралджа отбеляза подобаващо 
поредната годишнина от рожде-
нието на П. Кр. Яворов. Гордост 
за всеки българин заради поетич-
ните шедьоври, които ни остави, 

ЕПИТАФИЯ
Не тръгна той да търси громка слава
ни в кървав бой, ни в улична разправа;
а там, де злото разбойствува в тъмата,
една любов оръжие занесе -
и дето култ е векове лъжата,
на истина хоругвата понесе.

 Под кръстно зло плещи се не превиха,
ни сили в път, в трънлив път измениха,
в гранит-гърди не кипна нивга злоба,
за свой, за враг той имаше усмивка...
И тъй докрай, и тъй дотук, до гроба.
Герою скъп, най-лика ти почивка!

заради бурната 
революционна 
дейност, зара-
ди онази топла 
обич към съна-
родниците, за-
ради пламен-
ната любов... 
Яворов -  гор-
дост и за всеки, 
свързан с град 
Стралджа за-
щото една го-
дина той живя, 
диша, работи 
в  Стралджа, 
с р е щ а  с е  и 
разговаря с хо-
рата, изучава 
психологията 
им и изля това 

в едни от най-прекрасните си 
стихове.  Каквото и да кажем днес 
за поетичния гений малко ще е, 
каквото и да направим, недоста-
тъчно ще е. Кметът на общината 

Атанас Киров и Гроздан Иванов, 
зам. кмет изразиха всеобщото ни 
уважение, признателност, почит с 
поднасяне на венец пред скромния 
паметник. И с минутка мълчание. 
Венец беше поднесен и от името 
на ОбС – Стралджа.

 Поклон пред твореца и героя!

Зимата още не си е тръгнала, но 
кукерите вече дрънкат хлопките. 
Вадят се такъмите, репетира се 
за традицията. И в този процес 
участват старите и младите, а 
децата попиват информацията, 
готови да бъдат продължители на 
вълнуващите празници. В община-
та както винаги първия кукеровден  
организираха в Джинот. На 22 и 23 
януари местното читалище събра 
десетки маскирани мъже, момчета 
и деца, спретнаха в красивите ку-
керски костюми, които  танцуваха, 

посетиха всеки дом в селото с 
благослов за здраве и берекет. 
Спазвайки традицията стопаните 
подаряваха яйца и пара, не мина 
без черпня с домашно вино.

На 29 януари  танцуваха кукери-
те  в Атолово.  Празникът зарадва 
местните жители, даде им поредна 
предпролетна надежда за здраве  и 
по-добри дни.

През февруари и март  ще се 
отприщи кукерската еуфория и в 
останалите селища на общината. 
Бягай зло! Кукерите идат!  

ОБщИНА СТРАЛДжА ИмА СвОЯТА БЯЛА РОЗА
Гроздан Иванов, 

зам.кмет:

„С гордост мога да 
заявя, че прекрас-
ната наша изпъл-
нителка на народни 
песни Славка Кал-
чева прие идеята 
на ръководството 
на Общината да 
бъде предложена 
за Почетен гражда-
нин на Стралджа. 
Докладната записка  
ще бъде внесена на 
февруарската сесия 
на ОбС-Стралджа. 
Чест е за нас, че 
невероятната Сла-
вка Калчева е родом 
от с.Чарда, община 
Стралджа, а както 
ни изненада и са-
мата изпълнителка, 

бабата, на която тя е кръстена, е 
от град Стралджа. Освен всичко 
това постигнахме и разбирател-
ство Славка Калчева да бъде гост-
звездата на събора на стралджани, 
който община Стралджа органи-
зира на Великден. Така освен поп 
и рок звездите братя Аргирови и 
„Сигнал“, които ще ни забавляват в 
събота, 23 април т.г. , „нашата Сла-
вка“ заедно с ансамбъл „Въжички“ 
ще допринесат Великият ден , да 
е и незабравим за всички жители и 
гости на събора в Стралджа“.

100 години от рождението 
на народната певица Вълкана 
Стоянова

1852г. - 170 г. От основава-
нето на  килийното училище в 
Стралджа

1857г.  - 165 г. От построява-
нето на църквата „Св.Архангел 
Михаил“

1892г.  - 130 г. От основаването 
на читалище „Просвета“

1902г. - 120 г. От откриване на 
вечерно училище в Стралджа

1912г. - 110 г. От настаняване 
в Стралджа Щаба на 3-та армия 
под командването на ген.майор 
Радко Димитриев

1937г. - 85 г.  От основаване 
Дружество на кавалерите на 
ордена за храброст

1937г. – 85 г.  От основаване 
туристическо дружество на сел-
ската младеж

1957г. -  65 г.  възстановено 
провеждане на Марашкия сбор

1957 г. - 65 г. от  завършване  и 
оборудване на  стадиона

1977г.  – 55 г.  Стралджа  цен-
тър на селищна система с 11 
села

Добротата носи радост, тя пре-
връща обикновения ден в празник. 
А когато  е отправена от деца към 
деца стойността се умножава.

От ЦСРИ Стралджа са щастливи  
да споделят изненадата, която 
получиха  съвсем неочаквано от 
първокласниците на 150-то ОУ“ 
Цар Симеон Първи“ София в наве-
черието на новата година. Пакетът  
с плюшени играчки, детски книжки 
и лакомства зарадва децата от 
Центъра за социална рехаби-
литация и интеграция- ЦСРИ и 
Центъра за обществена подкрепа 
– ЦОП. Не само това – подаръците 
станаха повод училището и соци-
алните заведения в Стралджа да 
осъществят връзка, взаимно да 
си пожелаят щастлива и успешна 

нова година и дори да помечтаят 
за среща. Най-красивото в тази 
история е ,че добротворците са 
едва в първи клас, но знаят как да 
бъдат полезни. Много е приятно и 
това, че  своя роля в осъществява-
не на инициативата на софийското 
училище имат двете учителки – Си-
мона Георгиева/  стралджанското 
момиче, днес успешен педагог, за 
което неведнъж сме разказвали 
във вестника/ и нейната колежка 
Рада Попова.

От ЦСРИ и ЦОП Стралджа из-
казват най-сърдечна благодарност  
на софийските първолаци и на все-
отдайните им учителки за жеста, 
за изненадата, за вниманието. С 
пожелание да продължават своето 
добротворство, което няма цена!

мОмЧЕТА СА ПЪРвИТЕ 
НОвОРОДЕНИ в ОБщИНАТА

В общината първото новородено 
бебе за новата 2022г.  е момче. 
Николай Анев Димитров от Зим-
ница  проплака в родилен дом 
Сливен на 3 януари. На 6 януари 

Стралджа се увеличи с  още един 
момък – Божидар Русков Илиев.

През 2021 г. в общината са роде-
ни 123 деца. В общинския център 
Стралджа новородените са 87.

ПОДАРЪЦИ ОТ СЪРЦЕ

Общината няма да вдига местни данъци и такси

РЕжИм НА УЛИЧНОТО ОСвЕТЛЕНИЕ
крИЗИсНо ВреМе
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В ДЖИНоТ

ДЕЦА ПОСАДИХА ДРЪвЧЕТА

как еДНа ИДеЯ обеДИНИ Деца, учИТелИ И роДИТелИ

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

НА БАНИЦА С ОУ „Св. Св. КИРИЛ 
И мЕТОДИЙ“-СТРАЛДжА

„ДОБРИ И ЧИСТИ СА СЪРЦАТА НА ДЕЦАТА!“ SТЕм Е РАвНО НА ЛЮБОв КЪм УЧЕНИКА
бъДеЩеТо е НаШ госТ И НИе сМе часТ оТ Него!

СИМОНА ГЕОРГИЕВА:
„Всеки ден с учениците от 1“б“ 

клас при 150 ОУ „Цар Симеон 
Първи“ имаме „Занимания по ин-
тереси“. Всеки ден имаме различна 
тема, по която провеждаме диску-
сия. Често темите засягат неща и 
ситуации, с които те се сблъскват 
в ежедневието или им предстои 
да се сблъскат с тях. Говорим за 
толерантност, доброта, послед-
ствия от замърсяване и опазване 
на околната среда, за празници, за 
обичаи, промени в сезоните и при-
родата, за жестокостта на хората 
към животните  и други. 

Няколко дни преди Коледа има-
хме за заниманията по интереси 
да изработим коледни картички. В 
процеса на работа говорихме посто-
янно за традициите, обичаите и как 
по Коледа стават чудеса. След това 
говорихме, че по празниците хората 
стават по-добри и те предложиха 
да направим и ние някоя добрина. 
Решихме изработените картички 
да достигнат до дечица, лишени от 

момент на размисъл се сетих за 
Центъра за социална рехабили-
тация и интеграция в моя роден 
град  Стралджа. Споделих идеята 
си с първокласниците и те я приеха 
присърце. Обсъдихме какви деца 
посещават центъра и учениците се 
разчувстваха още повече и се енту-
сиазираха. Предложиха да донесат 
и лакомства и играчки, които да да-
рят заедно с картичките. Свързах се 
с Парушка Забунова, която работи 
в ЦСРИ , гр. Стралджа. От центъра 
откликнаха веднага и приеха идеята 
за дарението от първокласниците. 
Споделих идеята и с техните роди-
тели, а те се зарадваха много, че ще 
дарим усмивка на дечицата. 

На следващия ден, когато отидох 
на работа... очите ми се насълзиха 
от видяното. Стаята бе препълнена 
от подаръчни торбички с лакомства, 
плюшени играчки, пъзели, книги и 
други. Натоварих ги в автомобила 
си и той заприлича на вълшебната 
шейна на Дядо Коледа, а аз се по-
чувствах като добрия старец. Когато 

се прибрах в Стралджа, Живка 
Иванова ме посрещна и предадох 
подаръците. Понеже следваха 
почивни дни, се разбрахме те да 
преценят как да ги разпределят и да 
им ги предадат. Получихме обажда-
не от ЦСРИ, че децата много са се 
зарадвали и ни поднесоха своите 
благодарности. 

Това е моята първа година като 
учител, но и първата година на уче-
ниците в училище, което може би 
допринася и аз, и те да сме толкова 
амбицирани и инициативни за раз-
лични дейности в училище и извън 
него. Имам късмета и да попадна 
на ученици, които отразяват моята 
същност. Разсъждават много логич-
но по всякакви теми, имат добри и 
чисти сърца, много са артистични и 
времето, което прекарваме заедно 
минава неусетно. Разговарям с тях, 
все едно говоря с хора на моята 
възраст, като с приятели. Целя да 
се почувстват пораснали и да знаят, 
че техните мисли и действия имат 
значение“.    

родителска грижа. Още на момента 
намерихме в социалните мрежи ня-
колко номера на институции, които 
отговарят за такива деца. Прозвъ-

нихме на  всички, но за съжаление 
ни отказаха инициативата, поради 
Ковид обстановката. Учениците 
бяха много разочаровани. След 

Идеята да приготвят баница за-
пали  децата от ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“Стралджа. Не само това, 
обедини ги да покажат какво знаят, 
как уважават традицията. Петнаде-
сетте момичета са участници в про-
ект, върху който работят здравните 
медиатори от община Стралджа. 

Имаше вълне-
ние, старание, 
сръчност, имаше 
нови идеи и спо-
делена гордост 
от постигнатия 
резултат. Пръв 
опита баниците 
Гроздан Иванов, 
зам.кмет на об-
щината, който 
бе гост на специ-
алния готварски 
час.  Давайки ви-
сока оценка  за 

кулинарното изкуство на децата той 
допълни още нещо: „Момичетата ми 
обещаха, че няма да бързат да се за-
домяват, а ще ходят на училище. Аз 
пък им обещах да ги заведа на излет 
на пролет и на море през лятото. Но 
само ако не се омъжват прекалено 
рано  и ако слушат учителите си!“

В последния ден на 
2021годината децата на 
село Джинот засадиха 
15 дръвчета и обеща-
ха да се грижат за тях. 
За да пораснат заедно, 
да ги видят разлисте-
ни, разцъфтели, готови 
за плод. Цялото село 
подкрепи малките гри-
жовници. В акцията с 
помощ се включиха и 
родители.

„Горди сме с Вас мили 
деца! Бъдете здрави 
и  щастливи! Бъдете 
благословени ! “, казаха 
вместо благодарност 
възрастните

 А малките  Николи-
на Василева 9г.,Иван 
Василев 11г.,Янислава Николова 
11г., Димитър Николов 5г., Минка 
Ангелова 12г.,Александра Гицова 
12г.,Златин Гицова 8г., Стефан Рал-
чев 5г., Иван Драганов 8г., Меглена 

СУ “ПЕЙО ЯвОРОв” РАЗвИвА ТвОРЧЕСТвОТО И ЛЮБОвТА 
КЪм КНИГАТА С ПРОЕКТ “ИмАЙ СмЕЛОСТТА ДА ЗНАЕШ“

ДА ДАРИШ УСмИвКА

„Дарихме усмивка“, това бе мотото, под което ръководството и ад-
министрацията на Община Стралджа, както и общинските съветници 
от МК“ПРОМЯНА“ за поредна година в навечерието на Коледа  дариха 
средства, с които бяха закупени хранителни продукти, които бяха раз-
дадени на деца и техните родители.

Драганова 4г., Златин Гицов  всеки 
ден наглеждат своите насаждения, 
поливат, окопават, следят развитие-
то на всяка фиданка. С очакване на 
пролетта и промяната.

Тези малчугани са гордостта на 
селото. Те със сигурност ще пора-
снат и ще бъдат добри хора, защото 
знаят, че любовта към природата е 
и любов към всичко живо.

В изпълнение на проект по  На-
ционална програма “Осигуряване 
на съвременна образователна 

среда”, модул “ Библиотеките като 
образователна среда”, учениците 
от СУ“П.Яворов“ посрещнаха  ко-
ледния спектакъл на актьорите 
от Драматичен театър „Адриана 
Будевска“ Бургас „Бърканица в 
приказките“.

С много вълнение и усмивки 
учениците от начален етап пар-
тнираха на джуджетата Послушко 
и Непослушка, истински се заба-
вляваха.

Инициативата по проекта цели 
да популяризира изкуството, 
посредством него и играта да 
насърчи четенето, да развие въ-
ображението на децата. Актьор-
ите от ДТ“А.Будевска“ Бургас се 
превъплатиха в приказни герои  
и разказаха сгрешени приказки , 
а учениците бяха активни учас-
тници в пресъздаване на сюжета. 
Стихотворения, песни и танци 
завладяха малки и големи. И чу-
десата докоснаха всички.

Тук всеки ден е красиво, интерес-
но, весело. И приятно да си част от 
колектива. Защото всеки участва в 
процеса добротворство. Декември 
беше месецът в който това се по-
чувства най-силно и осезателно. 
Коледната украса впечатли мно-
зина. Оригинална, подготвена с 
много любов, тя зарадва децата, 
създаде настроение на учителите 

В оу „сВ. сВ. кИрИл И МеТоДИй“ - сТралДЖа

ПРИКАЗКА ЗА ДОБРОТО

КАКВО ОзНАчАВА STEM
Може би вече сте срещали термините STEM и STEAM или все 

още те са нови за вас? Все по-често чувате, че образованието 
трябва да се основава на практиката и изискванията на динамичната 
технологична среда?

STEM е един от подходите, които могат да  помогнат за постигане на  
интеграция на теорията в практиката, за създаване на  среда, в която 
детето може да  бъде свой собствен учител, изследовател и пътешест-
веник в областите на науката.

STEM не е нов подход. Той се развива под една или друга форма още 
през 90-те години на миналия век, но в последните години придобива все 
по-широка популярност и привлича вниманието на родители и педагози.

STEM /Science, Technology, Engineering, Math/ най-общо означава 
Наука, Технология, Инженерство, Математика. Подходът STEM е много 
повече от „залепване“ на понятията заедно. Това е философия на обра-
зованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети 
по начин, който прилича на реалния живот.

Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано 
обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, 
математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се 
преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, 
тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана 
на реално приложение.

Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука е 
смесената учебна среда и демонстрира на учениците как научният метод 
може да бъде приложен в ежедневието. STEM отчита факта, че непре-
къснатия напредък на технологиите променя начина, по който децата 
учат, свързват се с другите и взаимодействат по между си всеки ден.

STEM обхваща 4-те принципа, идентифицирани като ключови в 
образованието на 21-ви век: творчество, сътрудничество, критично 
мислене и комуникация.

Най-важното е, че чрез включване на изследователски принципи и 
силно адаптивна рамка, която да отговаря на различните нужди на 
учениците.

 STEM помага да се насърчи любов към ученето. А най-важният 
подарък, който образованието трябва да даде на ученика е любов към 
ученето. 

В СУ “П.Яворов“ от месец рабо-
тят в една нова среда, при нови 
условия, с нови средства и методи 
на обучение. Проект за 300 000 лв. 
по НП “Изграждане на училищна 

SТЕМ среда“ промени не само 
визията на кабинетите, начина на 
обучение, но и самите участници в 
този процес – учители и ученици.

„ Градът има своето бъдеще и 
то започва от нас!“, твърдят щаст-
ливите потребители на новата 
придобивка. Тук всички знаят какво 
означава  STEM център по природ-
ни науки изследвания и иновации 
MITLab , горди са, че имат въз-

можност да учат 
или преподават  
и знаят, че от тях 
се очаква мно-
го. Всичко което 
днес вече е да-
деност се пред-
хожда от една 
много сериозна  
работа за която 
оценката е „от-
личен“.

„Този  проект 
отне голяма част 
от енергията ни, 
но  нищо не е 
напразно.  STEM 
обединява обла-

стите на знание – наука, техноло-
гии, инженеринг и математика, но 
винаги се търси приложният еле-
мент на една или няколко области 
в друга“ – споделя  директорът на 

училището  Галя Райнова, която в 
деня на откриването   благодари 
на целия  екип за неуморната  
работа. 

Новоизградената учебна среда 
съчетава комплекс от зони, на-
сочени към проектно-базираното 
обучение и ученето чрез прежи-
вяване- Интердисциплинарна 
зала, зала по информационни 
технологии, експериментариум и 

място за отдих и обмяна на идеи. 
Учениците  имат възможност да се 
докоснат до най-новите и модерни 
технологии в образованието SD 
система „Умен чин“, чрез която 
се осъществява връзка за пренос 
на информация между ученици и 
учители само с едно сканиране 
на иновативен хардуер, вграден 
в чина; 3D работната станция за 
виртуална реалност; най-висок 
клас микроскопи и камери.

Полезните практическите дей-
ности са заложени в агрозоната. 
В оранжерията се залагат семена, 
които учениците ще наблюдават и 
отглеждат, което също е набиране 
на ценен житейски опит. Дру-
га  гордост е метеостанцията на 
училището, която в реално време 
отчита времето и дава точна 7 
дневна прогноза в радиус от 8 км.“

Да, новият STEM център вече е 

място за учене чрез експерименти, 
откривателство, самостоятелно 
проучване, групови проекти, фор-
миране на ключови професионал-
ни умения. Теорията и практиката 
се сливат в едно цяло. Преподава-
нето не е по учебник, а по въпроси-
те на учениците. „Имай куража да 
следваш сърцето и инициативата 
си, те по някакъв начин вече знаят 
какъв наистина искаш да бъдеш“ 

/ Стив Джобс“, „Въображението е 
по-важно от знанието!“/Айнщайн/ - 
тези полезни мисли четат при всяко 
влизане в кабинетите учениците 
на СУ“П.Яворов“ в Стралджа и 
знаят, че това не са само думи, а 
проверена практика.

Новият SТЕМ център не е само 
модерна придобивка, той е и пре-
дизвикателство  за възможностите 
на педагози и ученици, които ще 
трябва да доказват креативност, 
ново отношение към учебните 
предмети, ново качество на целия 
образователен процес.  Тепърва 
ще  става ясно  дали пълноценно 
се използва базата, дали един 

малък град като Стралджа, едно 
провинциално училище има ресур-
сите, възможностите да работи по 
този проект, дали е  достойно да 
се нарича европейско  или просто 
има добрия късмет да попадне 
сред избраните. Защото за сега 
СУ“П.Яворов“ Стралджа е първото 
училище в Ямболска област , което 
работи в SТЕМ среда.

Вярваме ви! Очакваме в СУ“П.
Яворов“ да израстват личности до-
стойни за времето си , със солидни 
знания, практически възможности, 
перспективен поглед, богато въоб-
ражение и неподозирани таланти.  
Бъдете нашата гордост!  

Разработката на проекта, спече-
лен от СУ “П. Яворов“, е дело на 
екип: Мариана Вълева, магистър 
по Управление на европейски 
проекти и психолог на училището, 
Златина Митева и Жечка Ганчева, 
учители ЦДО.   

Целевата група по проекта са 
ученици от начален етап ( 1-4 
клас), обхванати са  над 220 деца.

Предвидени са дейности съв-
местно с читалищната библи-
отека, обособяване на кът за 
четене като неформална среда, 
закупуване на книги, срещи със 
съвременните автори на детски 
книги Юлия Спиридонова и Катя 
Антонова, литературна работил-
ница с гост Слави Стоев.

Целта на проекта е насърча-
ване на четенето и създаване на 
отношение към книгата от ранна 
възраст,развиване въображението 
и талантите посредством твор-
чество и изкуство.  

и родителите. На-
пълно променен е и 
двора на училището. 
В тържеството преди 
празниците участва-
ха всички. Реализи-
рани бяха интересни 
идеи за предизвик-
ване възможност-
ите на учениците. 

Имаше тан-
ци, песни, 
изработка 
на колорит-
ни костюми, 
имаше тан-
цуващи ко-
ледарчета, 
които вло-
жиха тол -
кова жар в 
с т ъ п к и т е , 
песните и 

богословките! И получиха висока-
та оценка на зрителите, благодар-
ност за старанието, пожелания да 
продължават да пазят традициите. 
Учителите доказаха не само всеот-
дайност в работата си, но и любов 
към децата, съпричастност към 
техните очаквания за един прекра-
сен празник.

Какъв е резултатът? Усмихна-
ти, щастливи лица, които усещат 
обичта и отговарят със сърцето 
си. Браво!

През декември читалище „Възраждане  
1926“ Зимница поде нови хубави инициа-
тиви. Обявените онлайн конкурси „Здравей, 
Коледа!“ с три раздела – за рисунка, за 
картичка и за сурвакница, „Моята мечта за 
Коледа“ - за есе, за най-красива вътрешна 
и външна коледна и новогодишна украса 
и  „Ой, Коледо, мой Коледо“ - за коледни 
песни и богословки привлякоха вниманието 
на малки и големи както от Зимница така и 

от различни краища на страната. Това не 
само   разнообрази обичайните дейности 
на читалището, но и в КОВИД обстановка 
доказа, че може да се работи в нови усло-
вия. И то със завиден ентусиазъм, който 
увлича. Радостно е, че в конкурса „Здравей, 
Коледа!“ се включиха 140 деца, а разда-
дените награди  са 45. За призови места 
в конкурса за есе участваха 92 ученици , 
отличия получиха  21.

краТкИ ВесТИ
АтОлОВО
В началото на януари започна чакълира-

нето на улицитев селото. Преднина се дава 
на тези , които са  в най-окаено състояние.

За съжаление голяма част от пораженията 
са след ремонти на водопроводната мрежа, 
които оставиха без поправка улиците.

Друга грижа на общината и кметството 
беше смяната на всички изгорели крушки в 
уличните лампи.

ДжИНОт
Извършен е кърпеж на пътя Джинот – 

Чарган в участъка на община Стралджа. 
Такъв ще се извършва и в района, за който 
се грижи община Тунджа.

СтРАлДжА
3-то място на Тони Йорданова за изра-

ботване на Коледна картичка, обявен от 
Професионална гимназия по хотелиерство 
и туризъм „Академик Неделчо Неделчев“, 
гр. СливенАтОлОВО

ДжИНОт
ЧИТАЛИщЕТО НА ЗИмНИЦА С НОвИ ИНИЦИАТИвИ

УТвЪРДЕНА Е НОвАТА 
ПЛАН-СмЕТКА „ЧИСТОТА“

В обс – сТралДЖа

По предложение на Атанас Киров, кмет 
на общината, съветниците дадоха съгла-
сието си  за  актуализация на бюджет 2021 
г. , местни дейности. Така приходите /раз-
ходи/ от 6 644 060 лв. стават 6 837 200 лв., 
инвестиционната програма се променя от 
1 180 574 лв. на 1 210 893 лв.

Г-н Киров, кмет на общината,   предложи  
приемане на новата План-сметка „Чисто-
та“ за 2022г. След обсъждането й тя бе 
утвърдена с размер 1 132 000 лв. Взето 
бе решение за  сформиране на Общинска 
комисия по безопасност на движението по 
пътищата, както и  за откриване процедура  
за избор на оператор на язовирна стена, за 
възлагане стопанисването, поддръжката, 
експлоатацията на язовири чрез предоста-

вянето им под наем за срок от 10 г.
В последното си за 2021г. заседание 

съветниците приеха  календарен график 
за провеждане заседанията на ОбС и 
заседанията на постоянните комисии за 
новата година както и план за дейността 
на ОбС за 2022г.

След осъществения ремонт на базата 
на ул.“Г. Станчев“ беше гласувана  про-
мяна в местонахождението на Център 
за обществена подкрепа/ЦОП/ на същия 
адрес. На заседанието ОбС одобри  Го-
дишния план за ползване на дървесина 
от общински горски територии за 2022г. 
както и последваща оценка на общински 
план за развитие на Община Стралджа за 
периода 2014 – 2020 г.
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Родена е в стралджанското 
село Палаузово през 1931г. До 
днес продължава да работи 
като обущарка във Варна.

През 1951г. влиза в брак 
с красавец-моряк от кораба 
„Дръзки“ и Варна става техен 
семеен пристан. Животът й е 
белязан от множество инте-
ресни и поучителни събития, 
които тя увлекателно  описва 
в книгата си. Свое място в нея 
намират местните традиции на 
родния стралджански край, кои-
то предава с любов на децата 
и внуците си. Не са подминати 
многобройните й участия като 
народен изпълнител в различни 
фолклорни прояви и спечелени-
те награди.

В тази малка книга  диша не 
само едно позабравено време 
със своите герои, в нея може 
„да видим“ как са изглеждали 
тогавашните селища Палаузово 
и Стралджа, как с честност и 
трудолюбие  са решавани про-
блемите, какви са отношенията 
вътре в семейството, в какво 

разбирателство живеят родни-
ни, приятели, колеги...

Авторката е изпратила  кни-
гата си в Палаузово, подготвя 
екземпляр и за библиотеката в 
Стралджа.

Днес представяме малък 
откъс от  „Спомени и преживе-
лици на 91-годишна обущарка“ 
с пожелание да е жива и здрава 
и да продължава да споделя 
своята мъдрост с нас.

„Искам да ви разкажа за  едно 
много важно премеждие в моя 
живот от детството. Във второ 
отделение съм била, слабичка, 
мъничка, с две плитчици вдиг-
нати на главата, с рокличка , 
която мама ми я поправи от 
една нейна стара рокля и прес-
тилка. В стаята бяхме 35 деца, 
родени  1931г. Учителят ни , 
даскал Петър, беше от Ямбол. 
Колкото  красив, толкова  и про-

клет. Той имаше един тефтер 
и пишеше в него  с химически 
молив. Но този молив не беше 
обикновен , а много красив, по 
него имаше кончета и пиленца, 
разни украси. Поне в моите 
очи е изглеждал необикновен. 
Звънецът удари за междучасие, 
всички излязоха на двора , аз 
останах в стаята , взех молива 
от масата, сложих го в пазвата 
си. Но изведнъж си помислих 
как ще го отнеса в къщи , мама 
ще ме пребие от бой и тозчас 
отидох вън в тоалетната, раз-
пасах престилката като си по-
мислих, че е паднал. Влизаме 
вече в час, даскал Петър вижда, 
че молива го няма  на масата и 
пита: „Кой взе молива?“ Всички 
вдигат ръка и викат: „Няма , гос-
подин учителю!“ И аз, разбира 
се, вдигам пръсти. Обаче има-
хме в класа една циганка Яна 
и тя ме видяла. „Ивана, излез 

на дъската!“, ми вика даскала. 
„Разпаши престилката!“ И аз 
като я разпасох, молива падна 
на земята. Като се ядоса този 
човек и почна да ме бие толкова 
много,  хвана ме  за елечето и 
с ритници ме изхвърли навън. 
Хвърли ми и торбичката с пло-
чата , на която пишехме. От 
едната страна по смятане, от 
другата – по писане. Взех си аз 
торбичката и тръгнах към дома   
разплакана. Мама ме посрещна 
на врата: „Въх, Ивано, кой те 
би?“ Влязохме в къщи, постели 
ми една чергичка  на земята и 
вечерта, когато тати се прибра 
от къра  мама изрева насреща 
му: „Кольо, даскала Петър пре-
бил Ивана и тя умира!“ Дойде 
тати при мен и ме пита защо ме 
е бил. И аз отговорих: „Не знам!“ 
Отиде тогава той  в общината, 
извикали даскала  и го питал 
защо ме е пребил. Той обаче 
попитал:“Ти пита ли я защо я 
бих? Открадна молива и затова! 
Да гледат другите ученици!“

Това е най-лошия спомен от  
детството ми. Но думите на тати 
още кънтят в ушите ми: „ Дас-
кала да ти е счупил тази ръка с 
която си откраднала молива! За 
да се гледаш цял живот саката! 
Защото ти имаш трима братя 
големи, а да си чула у нашата 
къща да се краде?“ До ден 
днешен това не го забравям! 
Тати беше много справедлив и 
честен човек. Така възпитаваше 
и нас.“

ИвАНКА КОЛЕвА ПЕТРОвА ИЗДАДЕ КНИГА НА 91 ГОДИНИ

ОТИДЕ СИ ПЕТЪР ГЕОРГИЕв

„СПОмЕНИ И ПРЕжИвЕЛИЦИ“ КОНКУРС ОСИГУРИ ПРАЗНИЧНА РАДОСТ
В сТралДЖа

ПЪЛНО С ОБИЧ мАЙЧИНО СЪРЦЕ

ДОБРИНА СТОПЛИ ДЕЦА 
в ЗИмНИЯ ДЕН

Вместо ЧЕСТИТ СВ. ВАЛЕНТИН
НАРИСУВАЙ ДУШАТА МИ

От общо 197 творби и участници на въз-
раст от  8 до 78 години Митко печели без-
апелационно Голямата награда – поредно 
доказателство за неговия безспорен поети-
чен талант. Освен статуетката и грамотата 
младият поет ще има възможност да издаде 
своя стихосбирка в издателството, която 
, след „Моя глас“, подкрепена от община 
Стралджа, ще бъде втора поред. Ето какво 
сподели той веднага след като научи „кра-
сивата и сияйна новина“:

„Радостни сълзи текат от моите очи, 
защото под елхата с разтворени сетива се 
любувам на възможно най-жадувания пода-
рък, който бих могъл да усетя в измеренията 
на душата си – топла признателност на 

КРАСИвА И СИЯЙНА НОвИНАДИМИТър ДрагаНоВ 
с Голямата наГрада 
от международен 
поетичен конкурс 
„Защо пиша това 

писмо?“ на иЗдател-
ство и литературен 
клуб „мноГоточие“

ЖИВоТъТ е любоВ! ЖИВоТъТ е поеЗИЯ! ЖИВоТъТ е прекрасеН!

творческата ми същност, която ще получи 
живот в издаване на стихосбирка, която през 
идната 2022 г. усмихнато ще поеме на път 
към Вашите сърца! Книга ще има!

В смелото поемане по дългия път на това 
вълшебно приключение, в което проходих в 
кабинета на щастието в моето родно учили-
ще в град Стралджа, откъдето уверено поех 
напред към сърцето на живота, важна роля 
изиграха и учителите ми по български език и 
литература – господин Димитър Стоянов  и 
госпожа  Йорданка Костадинова, към които 
лично се обръщам в този специален момент 
и на които изпращам букет от поздрави и 
сърдечни благодарности! Момчето от задни-
те чинове, което прописа стихотворенията 
си пред Вас, никога няма да забрави къде 
направи първите си стъпки в световете на 
поезията, ще продължи да върви усмихнато 
напред, ще се среща с нови хора и фино 
ще докосва струните на техните души. Сега 

съм Поезия! Сега съм Сила! Сега съм Щас-
тие! Подобно отличие с такова значение е 
възможно най-добрият начин да затворя с 
развълнувано младежко сърце и с усещане 
за стойност последната страница на тази 
красива и неописуема с думи за мен годи-
на на уверено впускане в безпределите на 
големия свят, в която сбъднах най-съкрове-
ните си мечти и се запознах с хора, които 
ще помня завинаги! Маргарет Лий Рунбек 
казва: „Щастието не е състояние за прис-
тигане, а начин на пътуване“. Да! Щастието 
съществува и аз съм един Щастлив човек, 
който със своите рими пътува към Вашите 
нежни сърца!

Ето я и наградената творба:

„Значи, така ни се струва
понякога черен светът.
Хора, недейте тъгува –
добрите писма са на път!“
Валери Петров
Моето добро писмо
Не тъгувам, поете любими!
Знам: добрите писма са на път!
Те летят над нивя и градини
и в сърцата човешки ще спрат.
Знам, че някой ги пише далече
всяка вечер с море от любов!
Скрил душа под дебело елече,
си представям Валери Петров.
Зима вие навън и припява.
Носи в своята песен мечти.
Тя душите ни сякаш смирява
и помага да вдигнем глави.
Над Балкана прелита надежда
и се губи в небесната вис.
За поета всемирът се свежда
до римувани строфи на лист.
Те, писмата, се пишат с целувка,
а зората ги праща към нас.
Днес писмото е блага милувка,
подарена с усмивка на Вас.
Аз писмото си пиша, защото
знам – отсреща човек ще чете.
Ще му пратя добро по клеймото

и словесна любов – от сърце!
По клеймото ще диша надежда.
Тя по пътя ще мисли за Вас.
Всеки миг в нас светът се оглежда
и шепти ни, останал без глас:
„Мили хора, недейте тъгува!
Напишете на някой с душа,
че животът во веки си струва!
Да си пратим добрите писма!

С а м о  
дни по-къс-
но новата 
корица на 
к н и г а т а 
„ П о р т р е т 
на живота“ 
вече е гото-
ва. Авторът 
ни обеща-
ва  в нея да 
влязат 75 
стихотворе-
ния, голяма 
част от кои-
то неговите 
почитатели 
познават от 
Фейсбук.

„ В с и ч к и 
ние жадуваме красотата на дните и с плав-
ни движения рисуваме своя неповторим 
„Портрет на живота“ всеки ден. С болки. С 
Радости. С Любови. С Раздели. 

След първата ми стихосбирка „Моят глас“, 
с която предприех своеобразно пътуване 
към дълбините на вашите сърца и сетива 
през вече изминалата 2021 г., посоката на 
пътя се променя и на слънчевия литерату-
рен хоризонт изгрява  „Портрет на живота“, 
споделя Митко. И е сигурен, че ще достави 
радост, надежда, любов на всички. Ще  ни  
хване за ръка и ще ни отведе право под 
дъгата на поезия, изсвирена от глъбините 
на неговото сърце.

Да му пожелаем успех!

Състезанието за най-добра и интересна коледна картичка и рисунка, орга-
низирано от НЧ“Просвета 1895“ Стралджа,  предизвика децата да творят с 
радост и с надежда, че ще направят щастливи различни хора. Защото всяка 
картичка имаше адресант с най-топли пожелания.

„Благодарим за активността на всички участници в нашия конкурс „КОЛЕД-
НА МАГИЯ“. Получихме над 100 картички и рисунки, които зарадваха наши 
съграждани, направиха Коледните празници още по-специални“, изрази мне-
нието на читалищното ръководство Нели Тончева Кавалджиева, председател 
на читалищното настоятелство.

Отличените в конкурса са:
- за картички
Категория I - IV клас
• Специална награда - Габриела Генова – IV „б“ клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. 

Стралджа
• I място - Султана Паскалева Иванова - IV клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий“, с. Зимница
• II място - Гьокчен Андреева – II „в“ клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа
• II място - Светослав Йорданов - II „а“ клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа
• III място - Донка Ганчева - IV „б“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Стралджа
• III място - Явор Танев - I “а” клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа
Категория V - VII клас
• I място - Сабрина Иванова - V клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Зимница
• II място - Еленка Янкова – VII „а“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Стралджа
• III място - Янко Неделчев - VI клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница
• III място - Светла Щерева - VI „б“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Стралджа
- за креативност
• Роса Великова – VI клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница
• Бинка Антоанетова - I „б“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа
• Пламен Петров - II „а“ клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа
• Дора Иванова - III „а“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стралджа
- за рисунка
• I място - Янка Неделчева - IV клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зимница
• II място - Галина Стоянова - I „а“ клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Стралджа
• III място - Теодора Маринова - II „а“ клас, СУ „П. К. Яворов“, гр. Стралджа

Атанас БАЛЪКЧИЕВ
Нарисувай душата ми
като сто изгрева грейнали
над равна пустиня,
напиши ми дълга поема,
като сто реки и хиляда потока
разлети в лагуна.
Обичта ти да бъде
ураганна стихия
от сто въртопа и хиляда тайфуна,
но кажи ми „обичам те“
само с една единствена дума.

Аз ще разцъфна като
японска градина
отрупана с цвят на глицинии,
ще тържествувам като
сто парада и ще премина
с хиляда кортежа.

Ще изплува нежността ми
от сто галактики и хиляда Вселени,
ще се ливне от висини немислими,
като сто песни неудържими,
над хиляда полета и друми....

Ще те прегърна като нощта
със сто покрова ,
ще лудувам само на приливи,
като сто луни и хиляда слънца
ще търся пролука, през облаци
и непрогледни тъми ще надничам.

Ще повтарям като ритъм
в сто коловоза
хиляди пъти:
„Аз те обичам,
аз те обичам !“

ИлИ зА СИлАтА НА чОВЕшКИя Дух

ОБЩИНА СтРАлДжА
ОБяВяВА СЕ КОНКуРС зА ИзБОР НА зДРАВЕН МЕДИАтОР
Необходими документи:
- Автобиография
- Мотивационно писмо
- Копие от диплома за завършено средно образование
- Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община 
Стралджа. 

Изисквания към кандидатите:
- Завършено средно образование;
- Принадлежност към местна уязвима етническа общност;
- Познаване на здравните и социални проблеми на общността;
- Владеене на езика на общността;
- Комуникативни умения;
- Компютърна грамотност (MS Word, Internet).

Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от Комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за 

кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 11.02.2022г.
Документите се подават в деловодството на Община Стралджа.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”:
- Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната 

система за получаване на достъп до здравни услуги;
- Посредничество между уязвими групи и здравни и социални 

служби;
- Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за 

повишаване на имунизационния статус на децата;
- Подпомагане при попълване на различни документи;
- Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия 

и мероприятия за повишаване на здравната култура.

ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
гр.Стралджа, ул.”Хемус” № 12, тел. 04761/64-64, факс: 64-65

e-mail: obshtina@straldzha.bg

 

Колко обич може да побере едно 
майчино сърце? На този въпрос се 
опитва да даде отговор 90-годиш-
ната Димка Николова Георгиева 
на връх рождения си ден, когато 
край нея са най-близките и най-
обични  внучки, правнучка и други 
роднини. Всички се надпреварват 
да споделят спомени , прегръщат 
я, а тя кротко ги наблюдава и все 
някак намира начин да  ги посъ-
ветва нещичко. Така както го е 
правила години наред. Щастието 
й е пълно като ги гледа красиви, 
здрави, весели край нея.

    Родена на 24 декември 1931 
г. в Стралджа Димка учи в родното 
селище. Рано губи баща си, има 
само една сестра. Животът така 
я завърта, че се налага да работи 
какво ли не – в хигиенната баня, на 
ринга, а по-късно и в керамичния 
завод, във военния завод. Никога 
не се плаши от работата. И натруп-
ва 36 години трудов стаж. Жени се 
по любов за смел подводничар. 
През 1953 г. им се раждат близ-

чесТИТИ 90 гоДИНИ!

На 3 януари 2022 г.  на 94 г. напусна нашия 
свят Петър Георгиев, създателя на страл-
джанския вестник и негов първи гл.редактор.  
Завеща ни своята голяма любов към родния 
град Стралджа, остави ни безценни съвети 
как да работим, как да превръщаме общин-
ския вестник  не само в добрия информатор, 
но и в духовната светлина за всеки дом.

Петър Георгиев е роден на 6 декември 
1927г. в Стралджа. Завършил средно обра-
зование в Ямболска мъжка гимназия и висше 
– в СУ, специалност „българска филология“. 
Има и военно образование – завършил е 
Народно военно артилерийско  училище в Со-
фия. Трудовата си кариера започва като офи-
цер в Хасково. След уволнението си пристига 
в Стралджа където работи като председател 
на Дружество за организация  и съдействие на отбраната – ДОСО. 

Заради изразена активна дейност с публикации в окръжната преса 
през 1961г. получава предложение да работи като гл.редактор на ново-
създадения  в. „Стралджанска трибуна“ и като такъв остава до 1967г. 
През 1962г. е приет за член на Съюза на българските журналисти. През 
този период  е и нещатен кореспондент на радио София.  

„Вестникът беше моя съдба, моя обич!“, твърди сам той и времето 
не променя мнението му.  „Вестникът трябва да отразява грижата на 
общинското ръководство за хората, за отделния човек. Това трябва да 
бъде смисъл и съдържание на цялата дейност на вестника“, завеща 
той при поредното си гостуване в Стралджа по време на отбелязване 
60-годишнината на в.“Стралджански вести“.

Петър Георгиев се пенсионира  като военен с чин полковник. Дълги 
години живее със семейството си в Сливен при сина и снахата. Има 
внучка – стоматолог в Пловдив.

Ще го запомним с неговото отговорно отношение към журналистиче-
ската работа, с мъдрите винаги доброжелателни  съвети, с обичта към 
Стралджа, към традициите, с почитта към миналото, с изискването за 
чистота и богатство на езика.

Поклон пред светлата му памет!

ХВАЛА ВИ, ДОБРИ ХОРА!
Уважаема редакция,
Ние сме редовни читатели на в.“Стралджански вести“. И всеки 

път се радваме като получим поредния брой изпълнен с интересни 
материали за днешния ден на нашия град и общината, за добри 
дела, за интересни събития от миналото.

Днес искаме чрез страниците на в.“Стралджански вести“ да из-
разим дълбоката  си и искрена благодарност за сторено добро от 
общината. На ул.“Яворов“, в близост до Зърнени храни, има ско-
вана пейка, която събира възрастните хора от квартала на кратка 
раздумка. По незнайни причини основна дъска от пейката се счупи, 
което много ни натъжи. Забелязахме, че всеки ден край нас мина-
ва млада приятна жена, която учтиво ни поздравява. Съвсем по 
нашенски се заинтересувахме коя е и разбрахме, че това е Живка 
Йорданова, началник отдел „Хуманитарни дейности“ в общината. 
Разговорихме се с нея , тя разбра за нашия проблем и с усмивка 
обеща да помогне. Каква беше изненадата ни когато на 30 декември 
м.г. пристигнаха работници от общината , набързо поправиха люби-
мата ни пейка и днес се радваме че отново можем да се събираме, 
да поседнем заедно.

Искаме да поздравим за това лично кмета на общината г-н Атанас 
Киров за реакцията и готовността да помогне. Да благодарим за 
отзивчивостта на Живка Йорданова и за сръчността на работниците 
от общината. Бъдете живи и здрави!

Хвала ви, добри хора!
Димитър Стоянов Куртев / Тенчока/ на 95 г.

Стойка Куртева
Донка Миронска

Христо Михайлов
гр.Стралджа

В навечерието на големия 
християнски празник Рождество 
Христово, децата, потребители 
на ЦОП/ Център за обществена 
подкрепа/, изработиха коледни 
картички, с които стоплиха сърцата 

на възрастни хора, потребители 
на проект „Патронажна грижа - 2“. 
В този процес малките  осъзнават, 
че всяка  добрина се връща  още 
по-голяма у дома! Във всяка изра-
ботена картичка те вложиха обич, 

състрадание, милосърдие.  Всеоб-
щото желание  бе техните посла-
ния да стигнат до повече хора, да 
им дадат кураж, да им покажат, че 
са нужни, че са обичани. И това е 
чудесно!

РАБОТИЛНИЦА ЗА ДОБРИНИ

Доброволци от Български младежки Червен кръст 
Стралджа реализираха благотворителна кампания 
в полза на многодетно семейство от с. Маленово.  
Младежите направиха предварително проучване на 
нуждите на седемте деца и закупиха необходимите 
ученически пособия, играчки, храна и лакомства. При-
готвени бяха седем подаръка за всяко дете.  Срещата 
беше вълнуваща, изпълнена с много положителни 
емоции, майката на децата благодари за направения 
жест към семейството й. Доброволците на БМЧК-
Стралджа останаха удовлетворени от щастливите 
детски усмивки по време на срещата.

начките. Трудно ги отгледали, но с 
много обич и днес  щастието е  с 
четиримата  внуци/две момичета 
и две момчета/ и  две правнучки.

  „Родителите ми ме научиха на 

труд и аз това предадох на моите!“, 
споделя скромно рожденичката. 
Децата допълват: „ На всичко ни 
научи, можем да се справим с 
всяка работа – домакинска, градин-
ска...!“ Смешно им е на внучките 
как ги карала баба Димка строени 
пред легените да перат чорапи, 
как ги наставлявала на коя ръка 
да търкат с калъпа сапун, как да 
простират. Не, това не са дребо-
лии, това са женски умения, които 
си струва да знаеш. Баба Димка се 
радва, че са оправни, че са упори-
ти, че са кротки и работливи. Не ги 
е глезила, но пък те до днес помнят 
нейните вкусни баници, тутманици, 
милинки, козунаци и се опитват да 
достигнат майсторството й. „Случ-
ваше се да се поразболеем и тя на 
всичко имаше лек – ще ни разтрие 
с ракия, ще ни сложи компресче, с 
топли думи ще ни успокои, кураж 

ще ни даде и ние, мине не мине 
ден два , хоп пак сме здравички! 
Баба за нас е всичко!“ категорични 
са момичетата и си помечтават да 
отпразнуват и 100-годишнината й.
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Има събития, които за минути превръщат обикнове-
ния човек в герой. Без той да е подготвен за това, 
без да е мислил, че може да се случи.

Има събития, които променят живота, спасяват животи. 
За участниците в тях се говори дълго, помнят се, дават 
пример за съвестна и отговорна работа, за отношение към 
служебните задължения.

За един такъв случай, който вече граничи с легенда ще 
ви разкажем. Ще го припомним.

* * *

Моят първи туристически поход беше съвсем в ранно 
детство. Някъде  през 60-те години на м.в. с  ро-
дителите ми в компания с още няколко семейства 

излизахме поне два пъти годишно в Мараша, през май и 
септември,

Обичах  пролетните излети когато планината зеленее 
красиво, люляците ухаят, божурите греят. Носехме си 
предварително подготвена храна, пеш се придвижвахме до 
избраните поляни. Жените разстилаха месалите, подрежда-
ха яденето, мъжете палеха огън. А ние, децата, лудувахме 
на воля. До обяд вече печените картофи бяха готови, ако 

ПЕШЕХОДНИЯТ ТУРИЗЪм

МоИТе пърВИ среЩИ с плаНИНаТа

85 гоДИНИ оргаНИЗИраНо ТурИсТИческо ДВИЖеНИе В сТралДЖа

ПОДвИГ в мИРНО вРЕмЕ
еДИН споМеН оТ 1953

На снимката: (отляво надясно) кантонерът тодор Мари-
нов, локомотивният машинист Гено Кисьов и спирачът 
желязко Иванов, които предотвратиха катастрофата.

- Да, 386 е – добави Тодор.
- Сигурно ще правят среща с 301 в Стралджа – намеси 

се Йорданка.
И както винаги, когато предстои да мине влак, в кантона 

настъпи оживление. Марин излезе навън, сестричката му 
след него.

- Тин тан-тин...тин-тан-тин...тин-тан-тин...- отново 
прозвънтяха камбаните на кантона.

Тези сигнали, които Тодор и Йорданка слушат от години, 
са станали плът от тяхната плът, та даже на сън ги слушат 
и разбират. И сега, щом ги чуха, се спогледаха тревожно. 
Очите им се разшириха.

Само десетина минути са изминали от първите камбани 
и ето тези втори, насрещни камбани.

- Тодоре! - тривожно извика Йорданка.
Но Тодор бе вече на телефона и викаше:
- Стралджа! Стралджа! Зимница...Кой? Стралджа ли 

е?Ръководителя? Ало! Кажете какво става? Камбаните?...
Ало, ало...Стралджа! Зимница!...

Като гръм премина мисълта през съзнанието на кантоне-
ра, че двата влака са спуснати един срещу друг. Той изпусна 
слушалката, грабна поставените на прозореца сигнални  

ръководител на движението  не е догледал работата и е 
направил престъпната грешка.

- Влак! Влак иде насреща! Пътнишкият влак иде насре-
ща! 301!- викаше колкото му глас държи кантонерът, като 
тичаше успоредно с локомотива.

Кисьов веднага схвана ужаса. Да върне веднага тежкия 
влак назад беше немислимо. И той натисна с всички сили 
парната свирка. Тревожни сигнали раздраха спокойната 
снежна утрин.

В този миг на няколко десетки метра напред в мъглата 
светнаха  очите на пътнишкия влак, който летеше с пълна 
пара.. Пред очите на помощник-машиниста и огняра от 
товарния влак  за момент се яви страшната картина  на 
катастрофата, косите им настръхнаха, нервите не издър-
жаха и те, уплашени до безумие скочиха от локомотива и 
хукнаха  към нивята да се спасяват.

Но Кисьов остана на своя пост, очи в очи срещу идещата 
смърт. Стиснал здраво зъби той натискаше  все по-силно и 
бързо парната свирка, която дигаше тревога до небесата.

В пътнишкия влак имаше будно ухо с изострен слух,  ухото 
на стоящия във фургона  спирач Желязко Иванов. Той чу 
тревожните сигнали и викна:

- Другарю, началник...Чуваш ли, насреща има влак!...
Началникът на влака Иван Гевренов се хвърли към вне-

запната спирачка, дръпна с цяла сила ръчката, влакът се 
раздруса и отведнъж  намали скоростта. Когато двамата 
подадоха глави навън, в мъглата се очерта силуетът на още 
неспрял товарен влак. Двата влака се доближиха и спряха 
на 6-7 метра един от друг.

Между двата локомотива отстрани на линията, върху 
лепкавия сняг, бледен, с избила на челото пот, стоеше бос, 
по риза и гологлав кантонерът Тодор Маринов. До него 
бяха жена му и неговата дъщеря, вцепенени и притиснати 
една о друга.

Страшната катастрофа не стана. Спасен беше животът 
на много пътници, запазени бяха вагоните, локомотивите 
и стоките. По прозорците на пътнишкия влак се подаваха 
стотици глави. Пътниците, научили за станалото, с топла 
радост изразяваха своята благодарност към доблестния 
кантонер, към неустрашимия машинист, към бдителния 
спирач.

Хвала и чест на тези доблестни железничари!
Наскоро след случката Президиумът на Народното събра-

ние удостои кантонер Тодор Маринов Вълков със званието 
„Почетен железничар“, получава пагони на мл.лейтенант по 
пътното строителство и много други подаръци.

флагове и свирката и хукна навън. Вече се чуваше ясно 
бумтенето на приближаващ влак. Виждаха се в мъглата и 
трите светлини на локомотива. Пред Тодор се мярна синът 
му Марин.

- Марине, бягай, бягай към Стралджа! Прави що правиш, 
но спирай пътнишкия!...

Марин хукна към Стралджа, а Тодор със свирка в уста, 
размахал сигналите, гологлав, бос и само по риза се зати-
ча през дебелия сняг. Той пресече линията, за да мине от 
дясната страна на машиниста и бягайки срещу идващия 
товарен влак , даваше тревожни сигнали с флагчетата и 
свирката. Време за поставяне на петарди нямаше. Само 
една мисъл го вълнуваше: „Дано машинистът го забележи, 
дано е на своя пост!“

Локомотивният машинист Гено Кисьов бе на своя пост. 
Той видя как кантонера размахваше  ръце ужасен от нещо 
страшно, чу острия писък на джобната му свирка и веднага 
без колебание екстрено задържа, отвори ръчката на пясъч-
ника, като остави пясъка да тече и да даде контра пара. 
Веднага му мина мисълта, че пак някой  недобросъвестен 

някой носи салам и той минава през огън , набучен на клеч-
ка, мъжете са направили дегустация на домашните вина. 
Подгъвахме крак пред трапезата и всичко ни се услаждаше. 
Слушахме разказите на възрастните за интересни случки, 
за местни легенди, после обикаляхме наоколо, за да си 
наберем от пролетните цветя.

След един такъв излет след обед си тръгнахме към 
Стралджа. Вървяхме в индийска нишка по планинските пъ-
течки. И както всеки път трябваше да преминем през млада 
бадемова горичка. Не щеш ли насреща ни изскочи пъдаря. 
„Ха, добра среща, момчета!“, поздрави той. Мъжете, които 
бяха в началото на колоната, спряха, учтиво отвърнаха на 
поздрава, разговориха се с мъжа. Но каква беше изненадата 
на всички когато той поиска да провери чантите.

„Да се уверя, че не сте си набрали от миндалите!“, 
категоричен беше пъдаря. Видимо ядосани набедените  
отвориха чантите без да водят спор, всички знаехме, че 
такава е работата на пазача. Пък и през ум не ни мина-
ваше да берем от още неузрелите млечни бадеми. Но 
проверката си е проверка! Доволен, че не сме посегнали, 
човекът ни изпрати с пожелание и друг път да бъдем гости 
на планината.  

През летните си отпуски родителите ми обичаха да посе-
щаваме семейно различни курорти. Едва на 5-6 годинки бях 
заедно с тях в Костенец, където явно природата ми е напра-
вила огромно впечатление. До днес помня туристическата 
пътека към водопадите, буйната планинска река, малкото 
дървено мостче по което трябваше да преминем. Не по-
малко интересни са спомените ми от летуването на Созопол, 
където отсядахме на квартира у бай Яни. Всеки следобед 
се разхождахме по скалите, по главната улица и един ден 
в навалицата изгубих следите на родителите си. Изплаших 
се, но бързо взех решение. Просто трябваше да се върна в 
квартирата. Намерих обратния път и се прибрах . По-късно 
научих какво притеснение са изживели родителите ми, колко 
хора се включили в търсенето ми, докато някой се сетил да 
провери в квартирата. Всъщност още от тези времена обичам 
Созопол и имам ли възможност посещавам този чуден град.

Северозападът си остава моя несбъдната мечта. Така 
и не можах да посетя пещерите Леденика и Магурата, да 
видя Бабини Видини кули и Белоградчишките скали. Бях 
съвсем малка когато братовчедка ми Вярка се завърна от 
ученическа екскурзия в този район и толкова интересно 
разказваше впечатленията си ,  аз впрягах въображението 
си, „пътувах“ заедно с нея, „разглеждах“ сталактитите и ста-
лагмитите, рисунките по стените...Въобще туризмът за мен 
остава любимо приключение, което зарежда сетивата, дава 
енергия и събужда непресъхваща любов към природата.

МАлъК СпОМЕН зА МАРАшА От РАзКАзИтЕ НА 
БАБА И ДяДО

Зимна вечер. Няма ток. В печката бумтят цепенците, на 
тавана играят огнени зайчета, навън бушува виелица. Баба 
се е кротнала на малкото столче, дядо -  на шарената черга 
пред печката. Обичах да сядам на коленете му и да слушам 
поредната приказка или истинска история.

„Едно време имахме биволска кола, с нея си вършехме 
работата, с нея пътувахме като се наложи – или в баира за 
драка, с която заграждахме двора и ъгъла на животните, 
или пък на сбор. Ставахме преди да разсъмне, току що 
пукнала зората, впрягахме  биволите и хайде към Мараша. 
Докато се съмне и вече сме там. Цял ден сечем от драките, 
товарим, няма ядене, няма пиене, работата трябва да се 
свърши...Трябва да е било по същинско лято, горещо, пот 
тече от нас, но смогваме и вече тръгваме обратно. Само 
че жадни, устните ни прегарят. Търпим!“, следя разказът 
на дядо с огромно вълнение. И ето че се включва и баба:“ 
Жаден човек, черно му й пред очите! От коча стъпка во-
дичка съм пила да се осеферя...Тъй беше...“ Тук вече не 
издържам и разпитвам що е това „коча стъпка“, разговора 
се измества към животните в баира, следите , които оста-
вят, как се разпознават и т.н. И току виж станало среднощ! 
Сънят след такива разговори идва бързо с очакването утре 
вечер за нови истории.

Н. жечева

На 204-я километър между гарите Стралджа и Зимница, 
загърнат в сняг се е сгушил кантон № 7. В този кантон ра-
боти от години кантонерът Тодор Маринов. На 23 ноември 
1953г. както всеки ден от ранни зори в кантона е шумно. 
Малката газена лампа хвърля слаба светлина  върху лицата 
на трима души, наобиколили печката. На единия край на 
леглото до прозореца е седнал кантонера Тодор Маринов. 
Той е изтрил с ръка запотения прозорец и гледа навън.

- Вали и вали, мерещината, не мисли да спира. А и тая 
пуста мъгла кой знае кога ще се вдигне!

- Тодоре, седни та се подсуши барем! Хората още спят , 
а ти вече си наквасил един кат дрехи – обади се жена му 
Йорданка и обърна закачените над печката мокри дрехи.

- Не може...Шест часа минава. След пътнишкия пак тряб-
ва да обиколя. Де да го знаеш в туй време...

- Тин-тан...тин-тан...тин-тан – разнесоха се в това време 
ясно и отсечено ударите на сигналната камбана. Тодор се 
ослуша.

- Трябва да е товарния от Зимница – обърна се по навик 
Марин , синът на кантонера.

Ксерокопие на в. „тракиец“, бр. 682 1939г.

Гимназисти 10 клас на екскурзия във Велинград 1960 г. 
с Мечков и Господинов

учредители на тД“Кале“ м.март 1958г. парк Стралджа, участници 
в учредителното събрание на тД“Кале“

от ляво надясно, клекнали – Георги Андонов, Съби Колев, третия 
неизвестен

прави от ляво надясно – Стойчо Куртев, Рандьо Николов, Гено 
Добрев, неизвестен, Атанас Вълков, жельо Койчев, пеньо Маринов, 
Михаил Стойков, неизвестен, Колев – секретар на ОС на БтС ям-
бол, Георги Мечков, петър Георгиев, Спас Гинев, Манол ОФ, янко 
Йорджев, Стойчо тодоров, Цоньо Калев, тодор Стойков, вероятно 
Къньо петков, Стойчо Симеонов.

Стралджанска туристическа чета „Кале“ на събор в Абланово, 
23 юли 1939г.

участници в щафетата Котел-чумерна 1962г.

На връх Ботев – ученици от ССт 1963г.

учители на х.люляк

На черни връх С Георги Събев на вр. Вихрен

На хижа „Мусала“ На събора в жерково

За началото на туристиче-
ското движение в Стралджа 
свидетелства ямболския 

вестник „Тракия“, който редовно 
отразява в страниците си всички  
туристически прояви в нашия 
край. В бр.536 от 31 май 1936г. се 
съобщава, че на 16-18 май в Пър-
вия селски туристически събор, 
състоял се в гр.Ямбол, присъстват 
туристи и от стралджанските учи-
лища. На другата година в бр.567 
от 7 февруари 1937г. има сведение 
за създаването на Туристическо 
дружество за неученици, в което 
са се включили 39 човека. Това 
са доказателствата, че идеите на 
Алеко Константинов се възприемат 
и в нашето село от 1936г.

Първите туристически деятели 
са: Владимир Попов – предсе-
дател, Любен Томов – секретар, 
Руско Динев – касиер. Ръково-
дител на секцията е Атанас Чо-

банов. По-късно в 
ръководството  е 
включен и Добри 
Парушев.

В кратки допис-
ки до в.“Тракиец“ 
се съобщава за 
проведените из-
лети до Мараш-
ката крепост „Ка-
лето“, до Каран-
дила, Лозенския 
балкан, с.Грозден, 
с.Фердинандово/ 
сега Славянци/ и 
др. Представите-
ли на Туристиче-
ска чета „Кале“ 
участват в събо-
рите в Казанлък 
и Абланово през 
1937 и 1939 г. През 
1937 г. във Велико 
Търново се про-
вежда съвещание  
на Висшия съвет 
на ЮТС/Юноше-
ски туристически 
съюз/, на който 
присъстват  турис-

ти  и от Стралджа. Туристическото 
дружество функционира до 1940г. 
Възстановено е през м.март 1958г. 
с председател Жельо Койчев и 
секретар Георги Мечков. Към по-
вечето предприятия и учреждения 
се изграждат туристически секции, 
но най-активна  е секцията в гим-
назията. За тази секция се знае, 

че освен проявите в близките 
околности е провела походи до 
Карандила, х. Васил Левски над 
Карлово и вр.Вихрен в Пирин 
планина. Като активни туристи се 
изявяват Георги Каравичев, Иван 
Колев, Марин Атанасов, Михаил 
Ватраков, Стоян Панайотов, Мин-
чо Атанасов. Недка Кремъкова 
разказва,  че са били  и на Черни 
връх, вр.Столетов и Бузлуджа. 

Ръководител е бил Георги Мечков.
По спомени на Николай Божков, 

който тогава е бил в гимназията и 
сега живее в Сливен, е участвал в 
изкачването на вр.Вихрен. Група-

та е била от 8 човека и е водена 
от Петко Карабаджаков и Георги 
Мечков.

Туристическа секция при ССТ 
“П. Кабаков“ съществува от 1961г. 

със секретар Едрьо Шидерски. 
Като начало и там се провеждаха 
прояви с по-малка трудност, най-
често до Калето, Бакаджиците и 
Карандила. С натрупването на 
опит се започна  осъществяване 
на походи и във високата плани-
на. С изкачването на върховете 
Вихрен, Мусала, Персенк, Черни 
връх и Богдан се покриваха нор-
мативите за значката ППП/ Поко-
рител на планинските първенци/, 
които за ученици бяха пет на брой. 
Във връзка с новосъздаденото 
движение за опознаването на 
100-те  национални обекти про-
веждахме екскурзии до тях. В тази 
си дейност имахме подкрепата на 
директора Петър Ковачев, зам.
директора Георги Мечков, учите-
лите Неделчо Митърков, Йордан 

Крумов, Радостина Донева, Недка 
Нинкова, Събина Велчева, Васил 
Михалчев, Койчев, Татаров и др.

/Следва/
Едрьо шИДЕРСКИ
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