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Поредните открити приемни на зам.
кметовете по селата на общината се 
превърнаха в повод за откровен разговор 
с местните хора за това как община и 
кметства да подобрят  ежедневието им.  
Оказва се, че най-често  хората се вълнуват 
от състоянието на улиците. За чакълиране 
настояват  от  Атолово, Поляна, Палаузово, 
Тамарино, Богорово. Подобряване на 
уличното осветление искат в Тамарино, 
Първенец, Богорово. В Атолово най-бо-
лния въпрос остава периодичното почист-
ване на канавките, за да се опази селото 
от евентуални наводнения. Петимни за 
автобус са в Поляна, макар че практиката 
показва минимален брой на пътуващите, 
което отдавна превръща подобни линии в 
неатрактивни за превозвачите. В желанието 
си да подготвят поредния селски празник 
в Каменец се надяват на помощта на об-
щината за осигуряване ремонт на покрива 
на читалището.  При посещението си във 

Войника зам.кметът Гроздан Иванов не 
се изненада от притеснението на хората 
заради непрекъснато намаляващия брой 
на жителите. Свежа нотка по време на 
приемния ден внесе поетът Янко Стефов, 
който  сподели надеждите си за творчески 
срещи както в Стралджа така и на село. 
Споделена беше и надеждата за ремонт 
на старата „Матева чешма“. В Тамарино 
за пореден път доказаха, че умеят да се 
справят с решаване на важните задачи и 
че живеят задружно българска и английска 
общност, помагат си, веселят се заедно. 
Основния проблем  остава ремонта на 
здравната служба и осигуряване посе-
щение на зъболекар. Хората потърсиха 
съдействие от общината и за решаване 
на въпроса с безстопанствените кучета.  
Липсата на работа в Поляна и Недялско 
споделиха хора в трудоспособна възраст.  

Падналите в райо-
на на общината 
близо 500 л/кв.м. 

валежи за периода от ок-
томври до март се превър-
наха в реална опасност от 
наводнения за населените 
места.  Натоварените  с 
повишени  количества вода  
изградени канавки на много 
места са разрушени, а с 
усърдието си по разораване 
на земеделски земи стопани 
предизвикаха неконтроли-
рано нахлуване на дъждов-
ни води в населените места. 
Всичко това се превърна в 
опасност за населението и 
наложи екстрени конкрет-
ни мерки от страна на об-
щината. В Лозенец, където 
се оказа най- застрашеното 
от наводнения селище, 
общинското ръководство 
проведе среща с участието 
на специалисти от отдел 
ТСУ, кмета на селото Динка 
Караиванова, общинския 
съветник Христо Стойнов, 
председателя на ИК Иван 

Митев и авторитетни въз-
растни хора от Лозенец. 
След обсъждане на обста-
новката бе взето решение , 
след спиране на валежите,  
да се прокопаят канавки , 
да  се удълбочат  и почистят 
наличните дерета и канали-
зации. По същия начин ще 
се действа и за справяне с 
евентуални наводнения в 
Стралджа по улиците „Ал.
Стамболийски“, „Яворов“ 
и „Ив.Вазов“. Припомняме, 

че във Воденичане  и 
Зимница вече има изгра-
дени подобни канавки, 
които решават донякъ-
де проблема, но все още 
недостатъчно. Проблеми  
има и в селата Каменец, 
Поляна, Маленово и др. 
Общинското ръководство 
счита, че при необходимост 
от по-голям ресурс за спра-
вяне с наводненията, общи-
ната ще кандидатства пред 
фонд „Стихийни бедствия“.

В БИТКА С НАВОДНЕНИЯТА

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 2 ПОВЕЧЕ  НА СТРАНИЦА 4-5

РЕШИМОСТ ДА НАПРАВИМ ЖИВОТА 
НА СЕЛО ПО-ДОБЪР

Дъждовният период – предизвикателство за техника и хора

Приемните дни

Пореден успех на Димитър Драганов

Сред множеството участници в тазго-
дишния Конкурс за есе по повод Трети 
март на Инициативния комитет за местен 
референдум Ямбол първото място убеди-
телно и безапелационно спечели Димитър 

Драганов, ученик от ХІІ клас на СУ“П.
Яворов“- Стралджа. Журито в състав: 

Доцент Николай Ников, доктор на 
науките, преподавател в департамент 
по езиково обучение в СУ" Климент 
Охридски"- София,

Станка Вълева- преподавател по бъл-
гарски език и литература в ПГ "Васил 
Левски"- Ямбол, Анелия Георгиева- пре-
подавател по български език и литература 
в ОУ"Димчо Дебелянов" Ямбол и 

Росица Бакалова - преподавател по бъл-
гарски език и литература в ГПЧЕ "Васил 
Карагьозов" Ямбол, си каза тежката дума 
и талантливият ученик,който е носител на 
първа награда и от първия конкурс на ИК,  
отново доказа, че е най-добрия в групата 
за ученици VІІІ-ХІІ клас. Неговото есе е 
написано не за конкурса, а защото такива 
са горещите чувства, които го изгарят. 
Всеки път, когато пише за България, Митко 
влага сърцето си. Тайната за постижени-
ята си той  споделя чрез една мисъл на 
Уилям Артър Уорд:“Рецептата за успеха 
е : учи, докато останалите спят, работи, 
докато останалите се шляят без работа, 
подготвяй се, докато останалите играят, 
мечтай, докато останалите  само желаят!“

ТАЛАНТЪТ, КОЙТО 
ОТНОВО ПОЛУЧИ 

ПРИЗНАНИЕ
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Децата и учениците остават приоритетна 
грижа на община Стралджа. По време на засе-
данието на Комисията за закрила на детето това 
бе потвърдено по ясен и категоричен начин. В 
присъствието на Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината и председател на комисията, Недялка 
Димитрова, нач.отдел „Хуманитарни дейнос-

ти“,    представи отчета за изминалата година, 
който тази година е в по различна форма. От 
него се вижда какво точно е направено и какво е 
постигнато в резултат на работа на всички  ин-
ституции имащи отношение в работата с децата 
и техните семейства.  Посочени  са постигнатите 
резултати по всяка от дейностите, залегнали 
в Програмата за 2017г. Това потвърдиха и 
присъстващите според които отчетът  показва, 
че в общината се работи по реализирането на 
приоритетите, дейностите и целите на про-
грамата. Директорите на училищата изразиха 
своята благодарност за постоянната и активна 
съвместна работа между институциите. На 
преден план беше изведен въпроса с отсъства-
щите от училище деца с които и в момента се 
работи. След направената проверка по адреси 
за причините от непосещаване на училище и 
осъществените срещи в общината с родителите 

вече има пуснати актове. Предстои връчване   
и на наказателни постановления, което пре-
връща общината в първата, която на практика  
предприема подобна мярка, потвърдено от 
представителя на РУО – Ямбол, който е член 
на общинската комисия.  Връщането на опре-
делен брой деца в училище е доказателство, че  
посоката е правилна, потвърдиха директорите 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа и 
ОУ в Зимница. Обсъждайки този проблем  г-н 
Иванов изрази готовността на общината да 
организира в Стралджа среща по въпросите 
на образованието със зам.министър на МОН, 
което бе прието с одобрение от присъстващите. 

Предложението за обсъждане на Годишната 
програма за закрила на детето прерасна в спо-
деляне на конкретни мерки за мотивиране на 
учениците към участие в различни общински, 
областни и национални състезания и конкурси, 

работа с ресурсните учители и внимание към 
децата със специални образователни потреб-
ности. Не беше подминат въпроса с така необ-
ходимите извънкласни форми на работа. Появи 
се предложението за организация на общински 
прояви, които да обединяват децата и учениците 
от всички селища на общината. Като проверен 
и доказан добър опит беше представен този на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Стралджа където 
спортът е най-добрия начин за привличане на 
учениците в училище, проверен  мотиватор 
за присъствие в часовете и оползотворяване 
на свободното време. От името на кмета г-н 
Иванов апелира останалите директорите да 
предприемат мерки в това направление, смело 
да  финансират развитието на спортни клубове 
или други форми за  физкултура и спорт, което 
ще им осигури и по-малко проблеми с неизви-
нени отсъствия на учениците. 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ГРАД СТРАЛДЖА СТАРТИРА КОНКУРС 

„ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО”

Доброволците от БМЧК Стралджа са 
добре познати на малки и големи в града. 
И всяка тяхна инициатива се посреща с 
одобрение, разбиране и подкрепа. След 
участието  в две обучения на областната 
организация- Ямбол, едното  по ХЕЛФИ 
и Първа долекарска помощ/ПДП/, а дру-
гото по Първа психосоциална  помощ/
ППхП/, младите червенокръстци  при-
добиха знания за деликатните методи, 
с които могат интересно и достъпно  
да  покажат на учениците от начален 
етап какво са научили. За периода 14-
23 март в СУ“П.Яворов“ доброволците  
ще демонстрират пред третокласници и 
четвъртокласници всичко, което знаят 
и умеят по ПДП и ППхП. Виктория, 
Калоян и Дани вече успешно провеждат 
срещите си с третокласниците, въвеж-
дайки ги в темата ПДП. В областта на 
ППхП Христина и Деси имат за задача 
в три поредни седмици  да показват 
веднъж седмично  на четвъртокласни-
ците в своето училище особеностите на 
тема „емоции“. Разговорите са свързани 
с отговор на въпросите  кои са поло-

жителните и негативните емоции, от 
какво се предизвикват ,как се изразяват. 
Първите часове на обучение  преминават 
в една прекрасна приятелска атмосфера, 
теорията бе поднесена на разбираем за 

малките език, за да продължи с игри 
и енерджайзери. Времето прекарано 
заедно с доброволците се оказа както 
полезно, така и много интересно. С 
очакване за нови срещи!

Надпреварата ще 
бъде в два раздела:

* великденско рисувано яйце;
* великденски козунак.
Целта на инициативите е при-

общаване на подрастващите към 
християнските ценности, запазване 
и обогатяване на традициите.

1. Условия за участие :
* великденско рисувано яйце -  яй-

цата могат да бъдат керамични или 
естествени

-възраст на  участниците: от 4 
до 18 години в четири  възрастови 
групи: ДГ;

І – ІV клас; V – VІІІ клас и ІХ – ХІ 
клас;

-техника: по избор на участника /
свободна/ - при украсяването могат 
да се ползват както естествени бои и 
традиционни техники, така и съвре-
менни техники и материали;

-до 3 броя експонати за участник 
* великденски козунак 
-възраст на  участниците: над 18 

години
-техника: по избор на участника /

свободна/

-до 2 броя експонати за участник
Данни придружаващи експонатите: 

име, презиме, фамилия, ДГ, училище, 
клас, град /село, телефон за връзка, 
описание на ползваните техники и 
рецепти. 

Бонус при класирането ще има и за 
познаване и ползване на традицион-
ните техники, и за нови, оригинални 
идеи на авторите.

Не се допуска колективно участие.

2. Срок за получаване 
на творбите в ЦОП – гр. 

Стралджа 
– до 16ч. 30мин. на  02.04.2017г.
На 03.04.2017г. от 16.00часа в ЦОП – 

гр. Стралджа ще бъде открита изложба 
с експонатите. 

Най –добрите във всяка от катего-
риите и възрастовите групи  ще бъдат 
отличени и наградени.

За допълнителна информация тел: 
04761: 6467 и 04761: 6468

Заседание на Комисията по закрила на детето

ВНИМАНИЕ И ГРИЖА КЪМ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ!
БМЧК – Стралджа дава пример 

в."Стралджански вести" 
- гр. Стралджа
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РЕШИМОСТ ДА НАПРАВИМ 
ЖИВОТА НА СЕЛО ПО-ДОБЪР

За осигуряване достъп до не-
обходимите пощенски услуги въз-
растните хора от Люлин получиха 
уверение, че общината ще съдейства  
за преместване на пощата на първия 
етаж.  Наличието на голям брой 
пчелари в Първенец продължава 
да бъде проблем. На приемния ден 
беше споделено безпокойството от 
неизпълнение на направени пред-
писания към пчеларите. В грижата 
си за поддържане на чистотата 
хората от това село  настояват за 
осигуряване на повече контейнери. 
В Иречеково основният проблем си 
остава състоянието на ВиК мрежата 
и това бе основна тема за разговор 
на откритата приемна. Добра на-
дежда даде уверението, че общината 
работи по въпроса, има подготвен 

проект, който очаква финансиране. 
Дере, което изолира една от маха-
лите, продължава да бъде проблем. 
Жителите предлагат да се разшири 
водостока и да се осигури връзката 
им със селото. За безопасността на 
деца и възрастни е предложението 
за изграждане на пешеходна пътека 
на главния път, който преминава 
през Иречеково.  

Всеки от зам.кметовете и секре-
таря на общината, които по график 
посетиха селата, търпеливо изслу-
шаха посетителите, една част от пов-
дигнатите проблеми бяха решавани 
в момента, за други е предприето 
проучване или разпореждане за 
решаване. 

Откритите приемни продъл-
жават. 

/от страница1/
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Съвсем не е шега! Ако искате да 
наследите майсторство в пригот-
вянето на погачи, баници, кексове, 
сладки, торти и всякакъв вид дру-
ги вкуснотии, питайте жените от 
клуб“Дълголетие“. Защото те са 
неизчерпаеми. Страхотни майсторки, 
които и на Осми март изненадаха 
дори самите себе си с това, което 
подредиха на масите. Празнуваха  от 
сърце. С възторжени стихотворения 
за жената в изпълнение на  Маринка 

Колева и Димка Каравичева, със сло-
ва за възхвала на нежната половина 
на човечеството от Донка Жечева, с 
артистичното присъствие на Стойка 
Велева, с дарителския жест на Димка 
Пепелова… Като подарък за дамите 
прозвучаха специално написаните 
стихове от Георги Александров и 
рецитацията на Стефан Боянов. Така 
празнуват в клуб“Дълголетие“. И 
привличат все повече гости на тези 
събития.

Дни преди народният пролетен  
празник  Клуб „ Традиции“ по проект 
„ Твоят час“ с ръководител Грозданка 
Атанасова при ОУ „ Св. Св. Кирил 
и Методий“ гр.Стралджа представи 
ритуала „Лазаруване“. Преди това 
учениците бяха подробно запозна-
ти с традицията и  значението на 
лазаруването. Песните и танците, 
които изпълниха  децата, са събрани 
и съхранени от „славеят на Стралджа“ 
- Ойка Пенева.  

З А  О Б Щ Е С Т В Е Н О  О Б С Ъ Ж Д А Н Е  Н А 
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН 
ПЛАН НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА И ДОКЛАД 
ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА И ОЦЕНКА НА 
СЪВМЕСТИМОСТТА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ 
НА ОУП НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

Община Стралджа уведомява всички заинтересо-
вани физически и юридически лица, че организира 
обществено обсъждане на Предварителен проект на 
Общия устройствен план /ОУП/ на Община Стралджа 
с Доклад за екологична оценка с всички приложения/ 
вкл. и Доклад за ОСВ върху защитените зони от Натура 
2000/и оценка на съвместимостта към разработките на 
плана и доклада.

Общественото обсъждане на Предварителния проект 
на ОУП на община Стралджа ще се проведе на основа-
ние чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, а обсъждането на Доклада за  
Екологична оценка на Общ устройствен план на общи-
на Стралджа е по реда на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка 
на планове и програми / Наредбата за ЕО/.

Срещата за обществено обсъждане ще се състои на 
17.04.2018 г. /вторник/ от 11.00 часа в залата на сградата 
на Центъра за Обществена Подкрепа, гр. Стралджа, ул.   
„ Георги Станчев“ №2а.

Докладът за ЕО, Предварителния проект на ОУП 
на Община Стралджа и приложенията към тях са на 
разположение на интересуващите се всеки работен ден 
от 9.00 до 16.00 часа в сградата на Община Стралджа – 
Техническа служба, както и на интернет страницата на 
Община Стралджа – http:// www.straldzha.net.   Становища 
и мнения по ОУП и ЕО могат да се депозират в сградата 
на Общинска администрация или на електронна поща 
straldjainf@yahoo.com.

За контакти по общественото обсъждане от страна 
на възложителя : инж. Петя Ангелова – мл. Експерт в 
отдел „ Териториално и селищно устройство, екология 
и проекти“ към община Стралджа – тел. 0897049672.

Велчо Тончев е един от най-
продължително заемалите ръ-
ководен пост в управлението на 
община Стралджа. В периода 1961-
1968г. председател  на тогавашния 
Изпълнителен комитет е  Тяна 
Толева, а Велчо Тончев е  секретар 
в екипа. Следващият мандат 1968-
1971г. отново е в управлението, 
вече като  заместник  на  Курти 
Илиев, който оглавява община-
та. Продължава в трети мандат 
като зам.председател и на Божил 
Димитров в периода 1971-1976г. 
както и при Иван Димитров, който 
кметува от 1976-1982г. По времето 
на Александър Станчев /кмет през 
1988-1990г./ Велчо Тончев вече е се-
кретар. Така събира в управленския 
си трудов стаж  цели 25 г. Време, кое-
то посвещава изцяло за развитието 
на родния град и общината. Велчо 
Тончев неизменно е член на БЗНС. 
Признава, че основните принципи 
в управлението по онова време са 
единство, законност, честност, от-
критост, дисциплина, ред.

Роден е  на 20 юли 1931г. Завършил  
е АОНСУ в София, Работил  две го-
дини в Дърводелския цех Стралджа 
и след това е поканен в екипа на Тяна 
Толева, за да остане в управлението 

на Стралджа до пенсионирането си.
Баща на двама синове, трима 

внуци и двама правнуци.

- Г-н Тончев, какво си спом-
няте за началото на Вашата работа 
в управлението на Стралджа?

- Хубаво е, че връщаме годи-
ните назад, защото от там има какво 
да се научи. Аз започнах работа като 
секретар при Тяна Толева на 8 март 
1966г. Тя остава единствената жена 
ръководила нашия град и общината, 
но не я давам на никой мъж. Защото 
беше дисциплинирана, борбена и не 
се огъваше пред никакви трудности. 
Работехме в екип, уважавахме се, 
вярвахме си. И постигахме целите 
си. През 1969г. Стралджа стана град. 
Трябва да призная, че най-голям дял за 
това имаше Иван Шолев, чиято дума 
се чуваше в Президиума на ръковод-
ната партия тогава. Той беше секретар 
на Министерския съвет, с него воде-
хме разговорите  за очаквания Указ 
и наистина помогна. Заседанието по 
този въпрос течеше, ние се свързвахме 
по телефона с него, за да разберем 
накъде наклоняват везните. Голяма 
радост беше като разбрахме, че сме 
утвърдени. Но затова пък после 
проблемите станаха много. Имаше 
трудности, но… справихме се.

- Какви методи прилагахте 
в управлението?

- Нямаше време да умуваме, 
да търсим челен опит, просто трябва-
ше да се вземат решения и ние поемах-
ме отговорността за това. Необходима 
ни беше помощ, установихме връзки 
със стралджанци работещи в София 
– лекари, ръководители на институ-
ти, селскостопански специалисти…
Подкрепиха ни с готовност, знаехме, 
че на тези хора можем да разчитаме. 
Въпреки трудностите в тогавашните 
телефонни връзки , намирахме начин 

да контактуваме. И започнаха години-
те на градеж!

- Разкажете за тях.
- Убедени бяхме, че селището 

трябва да придобие градски вид. Още 
през 1966г. започна широк строителен 
фронт. Сериозна помощ ни оказа ОНС 
Ямбол, който одобри обектите – пет 
типови краварника за по 108 крави, 
фуражен цех, плодохранилище за 
400 т. плодове, асфалтови площадки 
10 дка, пет 20-тонни мостови кан-
тари… Разполагахме с достатъчно 
строители които съвестно изпълни-
ха задачите си.  През 1966г. главни 
обекти бяха водоснабдяването на 
Стралджа, Лозенец и Воденичане. 
Истински подвиг беше да се справим. 
Изградихме два водоема, но трябваше 
да търсим още вода, да пуснем тръби 
във всеки квартал. Наложи се да ходим 
до Димитровград с писмо от Ямбол 
за да осигурим тръбите. Щяха да ни 
върнат, но срещнахме земляк, който 
много помогна. След пет дни Яни Янев 
ни съобщи , че към Стралджа пътуват 
вагони с тръби, разнесохме ги по 
кварталите, от Елховско осигурихме 
трактор, срещнахме активна подкрепа 
и от ВиК Ямбол, техн.ръководител 
Граматикова, хората от Стралджа 
също се включиха  и  направихме 
цялото тръбополагане. Първо имахме  
3-4 чешми, а после и във всеки двор. 
Наша грижа беше  изграждането на 
уличното  осветление в Стралджа и 
Маленово,  пътища и паважи, трото-
арни настилки, довършване на банята 
в Стралджа…Имаше остра нужда от 
услуги за населението. Така се роди 
идеята за изграждане на Битов комби-
нат. Намерено беше подходящо място, 
след изграждането  привлякохме 
повече млади хора в областта на ко-
муналните услуги и занаятчийството. 
Имаше бръснаро-фризьорство, кожар, 
обущар, стъклар, дамско и мъжко 

шивачество… Хората бяха доволни. 
А ние продължавахме да гоним нови 
цели. Проведохме срещи с министер-
ства, настоявахме за финансиране. С 
общи усилия разработихме животно-
въдството, овощарството, оранжерий-
ното производство. Ако започнем да 
говорим с цифри  няма да повярвате 
какво производство даваше Стралджа, 
колко вагони продукция пътуваше към 
морето и към столицата. По-късно 
изградихме зеленчуковите оранжерии 
60 дка и цветна оранжерия. Това е пе-
риода и на засаждането  нови винени 
лозя край Стралджа.  Разработихме 
и промишленото производство. 
Промкомбината с всички цехове – 
металообработване, дърводелство,/
само в Стралджа дърводелците които 
работеха в него бяха 120 , а имахме 
такъв цех с още 30-тина работници 
и в Зимница/ тъкачество, бояджий-
ство…даваше се работа на мнозина. 
В Зимница имахме още  асфалтова 
база, шивашки цех, цех за сладолед 
– това, казано простичко, означава 
работа  и сигурност за местните хора. 
В Стралджа също изградихме бетонов 
център. И не спирахме да мислим 
за нови работни места. Търсехме 
приятели на различни нива, близки, 
роднини, всички, които могат да по-
магат. Разчитали сме на хора, които 
познаваме и те разбираха това. Не е 
лесно, но е възможно. Така изградихме 
ж.п. подлеза и запазихме квартала зад 
ж.п. линията.

- Имаше ли интересни мо-
менти в този период?

- Разбира се, че имаше. И те не 
бяха един и два. Но най-любопитното 
беше откриването на минералната 
вода  през 1968г. Тя бликна на 12 май  
в 17,30 ч. с дебит 180 л в минута. И 
температура 44 градуса,  в основата на 
извора – 55 градуса. Радостта на всички 
ни беше голяма , виждахме в мечтите 

си Стралджа като балнеокурорт…
- Как се развиваше култу-

рата?
- Богато! Имаше ентусиазъм 

и колективизъм. Читалищното ръ-
ководство развиваше бурна дейност, 
изнасяха се театрални пиеси, органи-
зираха се прегледи на художествената 
самодейност, стралджанските танцови 
състави получаваха признание на 
различни фестивали и събори, много 
дейни бяха учениците от ССТ, орга-
низираха се двубои, туристически 
походи, спортни състезания.  Можете 
да потърсите статистиката която сочи 
че за една година в Стралджа са изна-
сяни по 20 концерта и 12 театрални 
представления. Тази младежка ак-
тивност стана причина през 1968г. да 
започне подготовката за създаването на 
Младежки дом в Стралджа със сред-
ства от ТКЗС и местните предприятия. 
В краят на 60-те е и изграждането на 
първата музейна сбирка в Стралджа. 
Построихме 3 квартални клуба, където 
хората се събираха не само за културни 
мероприятия, но и за срещи на които 
давахме отчет за работата си, поддър-
жахме диалога с тях…

- И това, разбира се, съвсем 
не е всичко за което може да се раз-
казва от онова време?

- Да, така е. Защото времето 
наистина беше богато на събития, 
имахме отговорността и късмета да 
градим, да виждаме плодовете на своя 
труд, затова днес ми е трудно като 
гледам как опустя пощата, как изчез-
наха комуналните услуги, как се затри 
промишлеността и  запада селското 
стопанство… Но всеки с времето си 
и съдбата си. Дано вие, младите, ус-
пеете да промените настоящето. Ако 
мога да дам съвет то той е да бъдете 
единни, защото само тогава се раждат 
успехите!

- Благодаря ви!

ЕДИНСТВОТО В РЪКОВОДСТВОТО РАЖДА УСПЕХИТЕ!
Велчо Тончев, дългогодишен зам. кмет на Община Стралджа:

Предизвикваме ви

ОБЯВЛЕНИЕ

ЛАЗАРУВАНЕ В ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ СТРАЛДЖА 

Предпролетно

ИСКАЙТЕ РЕЦЕПТИТЕ 
НА „ДЪЛГОЛЕТИЕ“!

ПРЕД 50Г. ОТ ОБЯВЯВАНЕ НА СТРАЛДЖА ЗА ГРАД
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ИСТОРИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ДАВА НОВИ НАДЕЖДИ

Легендарното Туристическо дружество „Кале“ Стралджа, 
което има в историята си  десетилетна организирана дей-

ност и безброй успехи, проведе своето отчетно събрание на хижа 
„Люляк“. Председателят Едрьо Шедерски, един неуморим ентусиаст 
и природозащитник, направи не само обзорен анализ на дейността на 
дружеството, но и исторически преглед, който накара присъстващите 
да си спомнят множество инициативи.

Възстановяването на дружеството всъщност започва през далечна-
та 1958г., когато под ТД“Кале“ се обединяват активисти от Стралджа. 
Три години по-късно създадената към тогавашния Селскостопански 
техникум туристическа секция се заема със строителството на 
туристическия заслон в Мараш, което е и началото  на строител-

ството на емблематичната хижа „Люляк“. Дали защото членовете на 
дружеството са хора, които ценят и обичат природата или духът на 
пътешествията владее всички, но в последвалите 30-40 г. дружеството 
развива огромна и много разнообразна дейност, привлича млади и по-
възрастни в редиците на туристите, редят се успехи на колотуризма, 
водния туризъм, пеши туризъм, ски подготовка хижа  Чумерна, гребна 
база на язовир Скала,  туристическо ориентиране, осъществяват се 
маркировки от хижата до Карандила, от Лозенец до Събкина чешма 
…В доклада е отделено достойно място на  хора, които имат специа-
лен принос за развитие на туристическата дейност – Георги Мечков 
и Петър Ковачев, истински апостоли  на стралджанския туризъм, 
вдъхновители и инициатори за безброй прояви, Йордан Крумов, който 
дава идеята за първия воден поход по р.Камчия, всички тогавашни 
учители, които приемат присърце идеите на дружеството и редица 
други чиито имена остават в историята. Свое достойно място имат 
и жените, които,  след първия женски поход  в началото на 70-те 
години, упорито поддържат тази инициатива и до днес. Хубавото е, 
че миналата година се обособи и малка туристическа група, която 
осъществи поход с маршрут Ком-Емине и тази година продължава 
с туристическите преходи. 

За съжаление през последните 10-12г. с това се изчерпва дейността 
на дружеството. Липсата на финансиране довежда до непосилно 
поддържане на хижата, а за дейност е трудно да се говори. Държавата 
и БТС са преустановили всякакво субсидиране на туризма, няма сред-
ства за заплати на хижарите. Взривовете в базата  „Берета трейдинг“ 
допълнително усложняват ситуацията и обричат на мъртъв период  
любимите  хижарски  срещи в красивата местност…

След този анализ и направените изводи присъстващите едино-
душно взеха решение хижата да се предостави безвъзмездно на 
общината. Това предполага разработка и реализация на проекти, на 
преден план - за така необходимия водопровод  до хижата, за който 
има и одобрен ПУП.

В хода на събранието делегатите приеха и план за бъдещата работа. 
В Управителния съвет са избрани проверени хора, доказали своята 
готовност да работят за туристическото дружество като Митко Димов, 
Христо Стойнов, Георги Йорданов, Велчо Атанасов. Единодушно 
е решението председател на Сдружението с нестопанска цел да 
остане Едрьо Шедерски. След едно загрижено стопанисване на 
базата от страна на общината, остават очакванията за възраждане на 
туристическата дейност и събуждане на интерес сред младите хора- 
новите последователи на туризма и пазители на природата, които ще 
продължат историята и славата  на ТД“Кале“ напред във времето.

Конкурс, екскурзия и приключение

„Който не обича свободата и истината, може да 
стане могъщ човек, но велик – никога“ Волтер 

България е вселена, свят, отечество; стряха, приютява-
ща хиляди смели чеда, родител на Героизма, покровител 
на онова непреходно чувство, което ни кара да усещаме 
кипеж във вените, да спрем на място, да поднесем венци 
на юначните ни герои и да се любуваме на всичко свое, 
подарено ни от ръката на мъдрата природа.  

Защо казвам това? 
Тепърва ще разбереш… 
Миналите епохи от родната ни история, пропити с 

перипетии под безстрашните звуци на възходи и падения, 
са убедително доказателство, че трябва да се гордеем с 
достойния си произход. Народностното име „българи“ 
стоически е устояло тежката проверка на взискателното 
време, понесло е жестоки камшични удари от безпо-
щадни врагове, следи от които личат и до днес, било е 
на милиметър разстояние от вечното си изчезване, но се 
случва преломно събитие, което го избавя от угрозата на 
тоталното унищожение. 

Това е Свободата – сакрална дума, чието значение нами-
ра яркото си отражение в хиляди изписани страници. Тя е 
жива, обгърнала ни в бялата си пелерина. Всеки истински 
българин е осмислял величественото ѝ раждане, усещал е 
вибрациите ѝ в сърцето си и си е представял гърмежите, 
виковете и кръвопролитията. Разстоянието от минало до 

настояще всъщност не е толкова голямо – времето е порив 
да разбираме и да бъдем разбирани, да отсяваме важното 
и да забравяме ненужното. 

Италианският писател Алесандро д‘Авения твърди, че: 
„Свободата ни позволява да мечтаем, а мечтите са кръвта на 
нашия живот.“ Кои сме? Просто един анахронизъм, оцелял 
в помитащата вихрушка на сляпа гонитба на безконечни 
триумфи? Отрязък от отдавна стихнало величие? Синоним 
на нещо, което линее? Живеем ли пълноценно и търсим 
ли Истината? Браним ли стойностите, които ни формират 
като еманципирани, разумни и неограничени личности?   

Историята е онова, което наистина се е случило, а не 
онова, което някой ни кара да мислим, че е. *

Нейният мъдър повей напомня за народ, съградил 
величествените основи на Златен век и разпрострял дър-
жавните си граници до три морета. Издържал на натиск от 
различни племена, кове великолепни победи, пред които 
се прехласва целият средновековен свят. Нима Самуил 
не „грабва венеца на Рим“ през 986 година? Не рухва ли 
митът за несломимите латински рицари под властната 
десница на цар Калоян? Каквито и суперлативи да изрека 
и напиша, ще изглеждат миниатюрно пред сторените дела. 

Истината и Ценностите в претрупаното ни с информа-
ция битие сa съсредоточени в Знанието, което никога не 
би ни изневерило. 

/продължава на стр.5/

ИСТИНАТА ЗА СВОБОДАТА

Атанас Симеонов от Лозенец:
Не съм планирал съдбата си. Но, 

случи се  от родното с.Лозенец, да 

прелетя през океана, да живея и работя 
в САЩ, да посетя интересни и екзо-
тични места на планетата, да натрупам 
безброй впечатления, които сега, от-
ново в Лозенец, да прехвърлям през 
съзнанието си. И да ги споделя с вас!

Когато се озовах в древния град 
Петра изобщо не знаех какво да 
очаквам. Първото впечатление беше 
екзотичната красота на  Роуз Сити. 
Древният град между Червено море 
и Мъртво море, бивша столица на 
Набатейското царство, бисерът на 
пустинята, ми се откри по най-необи-
чайния начин. Преди да се запозная 
със забележителностите срещнах 

магнетичните очи на забулена сома-
лийка, която продаваше на пазара. И 
останах пленен от маслиненочерния 
блясък, който разпалва пожари, 
въображението избухва и…забра-
вяш къде се намираш. Стоях пред 
нея и купувах – обеци, изработени 
със завидно майсторство, които не 
помнят годината на създаването си,  
керамичен съд и медни пластинки, 
части от древна бижутерия, които 
можеше да бъдат и от времето на 
Соломон…Всеки от предметите за 
мен беше част от богатото минало 
на този район от света, съкровища, 
които носят белега на древни времена 

и хора. До днес тръпки ме побиват 
като си помисля, че чрез тях „държа“ 
в ръцете си  моята Петра, която никога 
няма да забравя. Пак от там донесох 
пустинно цвете и скорпиони, които са 
задължително присъствие в пустиня-
та. Запазих в паметта си невероятно 
красивата гледка на каменния град с 
уникалната техника на строителите 
– набатейци. Да, скритата перла на 
Арабската пустиня повече от 2000 г. е 
историческа строителна загадка. Как 
и защо  Казнех – Хазната на фараона 
се оказва мегаструктура, изсечена 
направо в скалата, при това отгоре 
надолу, като началото е на височина 

от 39 метра. Пустинните номади при 
това са използвали прости ръчни ин-
струменти. Но се оказват гениални. 
Можеш да гледаш колкото си искаш, 
да разсъждаваш, да се чудиш и накрая 
задължително ще останеш пленен от 
това изкуство…

Там, в Петра, разбрах колко е дребен 
човек пред природата и колко велик 
е неговият ум, за да сътвори такава 
красота!

ВЪЛШЕБСТВОТО НА ПЕТРА
Разказите на един пътешественик

Бъдеще за Туристическо дружество „Кале“-Стралджа

Танцьорите от танцова група „Тракийче“ при ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа с ръководител Мария Тенева се представиха достойно на ХVІІІ 
Детски национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ Стара 
Загора. Участниците в тази група са деца от първи до пети клас, наградени за 
добър успех и участие в проекта „Твоят час“. След явяването на конкурса всички 
посетиха Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“, разгледаха и 
други забележителности в града  на липите. Истинска изненада, обаче, се оказа 
посещението на 3D филм „Гномчета в къщи“ – пазители на земята и нейните 
съкровища. За голяма част от децата това беше първо влизане в киносалон и 
приключението ги впечатли дълбоко.

Въодушевени и много радостни учениците се завърнаха у дома, изпълнени с 
желания за нови успехи, екскурзии и приключения.

УЧАСТИЕ НА „ОРФЕЕВО 
ИЗВОРЧЕ“
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Децата от ДГ“Здравец“ са истински творци. Техният талант се провокира по 
най-различни начини. И учителките знаят как да постигнат това. В изпълнение на 
проекта „Новото утре“ в градината 
има обособени различни клубове, но 
като че ли най-популярен се оказва  
клубът „Изкуството и аз“ под ръко-
водството на  Мима Вълкова, Нели 
Тончева Кавалджиева, Ваня Пенева, 
Зоя Вълчева. Основната цел е да се 
стимулира съвместната работа с деца 
и  родители, да се обърне вниманието 
на малките към изкуството, да се раз-
вива естетическото им отношение, да 
се развива усета за въздействието на 
цветовете и предаването на емоции. В този клуб децата от различните групи изра-
ботваха мартенички, заедно с мама рисуваха и апликираха, а  следващите занимания 
са още по- интересни. В групата на Нели Тончева Кавалджиева, например, предстои  
оцветяване на камъни. Като се има предвид колко богата е фантазията на децата може 
да се предполага и какви ще бъдат очакванията.

Проектът“Новото утре“ включва и други клубове, които са не по-малко интерес-
ни. В „Танцувай с мен“ основната тема са празниците и народните танци, децата се 
запознават с музикални игри, гатанки, танцуват. В клуб „Пинокио“ драматизират 
приказки, свободно влизат в различни роли, комуникират. В ателие „Приказки на 
възглавници“ се обсъжда различното отношение към приказките.

При нас всеки ден е интересно, твърдят учителките, които са готови с нови идеи, 
доверието на родителите се увеличава, а малките всеки ден пристигат в своя втори 
дом с огромно желание и интерес. 

ИНТЕРЕСНИ ИДЕИ ПРОВОКИРАТ 
ТАЛАНТА НА ДЕЦАТА 

ИСТИНАТА ЗА СВОБОДАТА

Лесно и простичко е да се обясни как е дос-
тигнала своите 100 години обикновената селска 
жена. Няма формула, няма загадка. Има един 
живот изпълнен с много труд и доброта, има 
непоколебима надежда в утрешния ден, има вяра 
, а заедно с нея безстрашие пред изпитанията на 
времето.

Да поздравят юбилярката днес в дома й бяха 
Атанас Киров, кмет на общината и Милен Стамов, 
кмет на Зимница. Поднесоха й цветя, подаръци, 
торта. Пожелаха й здраве и още спокойни години. 
С уважение поклон й направиха, ръка й целунаха. 
И поседнаха на празничната й трапеза, за да чуят 
мъдрите й думи.Зарафка Колева от Зимница, 
родена на 22 март 1918г., носи необичайното 
име на кръстницата си.  От върха на стоте пра-
ви житейската си равносметка си търпеливо и 
спокойно. Започва от младостта и любовта със 
съпруга: „Взехме се с голяма любов, преживяхме 
дните си в разбирателство и спокойствие.“ Затуй 
когато отива на фронта тя го чака с тревога и 

нетърпение. Разказва подборно за човекът до 
себе си . Тук идва и момента да си припомни, че 
когато си отива от този свят, пожелал да чуе песен 
в изпълнение на Недялка Керанова…. Показва ни 
снимката като булка и годеник. И кротка сълза 
се плъзга по набръчканото лице на някогашната 
красавица. Разказът й продължава с раждането 
и отглеждането на дъщерята и сина, радостта с 
тримата внуци. Щастливо представя 6-те правнуци 
и праправнука. Разбира се, в живота й имало и до-

бро, и зло, радостни и трудни моменти. Възпитана 
в търпение и смирение жената приемала всичко 
като част от живота, без да се гневи. С радост 
посрещала всеки ден. Земеделската работа и 
семейните грижи не давали да изкласят лоши 
мисли. А междувременно преживяла гладните 
години в началото на миналия век, усетила меда 
и жилото на капитализма, социализма, а сега и 
на демокрацията. Пред нея на масата е красив 
пролетен букет. Разпитваме какво обича да хап-
ва, а тя се усмихва. „От нищо не се връщам!“ За 

да обясни предпочитанието си към по-киселите 
храни споменава любимата зелева чорба. „И 
ракия си сипвам, и винце, и кафе не отказвам!“ 
Зарафка до днес сама си прави сутрешния тоалет, 
сама си пали печката. Върви с бастунка,  не носи 
очила, чува, макар и малко по-тежко. Грамотна е. 
От училищните години обаче си спомня повече 
уроците в женски умения. Обичала с ръкоделието, 
с къделята и хурката да се представя. Критична 
към себе си, по селски скромна, естествена, блага 
и весела. Чистулница е. По време на разговора 
току  поизправя снага:“Да ме видите и права!“ 
Продължава да следи новините, да се вълнува 
от съдбата на България и дава своите съвети на 
младите: да се учат, хора да станат, да не се плашат 
от труд, да си помагат един на друг. Мъдри са и 
другите й пожелания: да се върнат в родината тези, 
които я напуснаха, деца да раждат, да се множи 
рода български, да крепне България. 

 100-годишната Зарафка Колева от Зимница, 

единствената сто-
летница от община 
Стралджа и областта, 
даде своя урок за 
щастлив и успешен 
живот – активна ра-
бота, силен дух, гра-
дивни мисли, добра 
душа, постоянна на-
дежда и вяра. Питам 
я от върха на стоте за 
какво мечтае. А тя, 
която прогнозирала 
пред своите, че 110 ще стигне, тихо споделя:“За 
100 г. какво ли не видях, иде вече ред да си вървя, 
но каквото Господ е рекъл, туй ще е! “Една бъл-
гарка, която заслужава поклон.

С подаръци и поздравления при столетницата 
гостуваха и представителите на НЧ"Възраждане 
1926" с.Зимница.

В ДГ“Здравец“ Стралджа

Един век живот за Зарафка Атанасова Колева от Зимница

СИЛЕН ДУХ, ТРУД И ДОБРОТА, НАДЕЖДА И ВЯРА

/продължава от стр.4/
То е вечно напомняне, благодарение на което 

няма да забравим „откъде идваме и къде отиваме“. 
Римският философ Цицерон потвърждава, че: „Няма 
нищо по-сладко от светлината на истината“. Когато 
се намираме на ключов кръстопът и не успяваме да 
направим избор, тя ще ни подаде приятелска длан 
и ще ни поведе към правилната пътека.   

Свободата е състояние на духа, даващо ми правото 
да представлявам самостоятелна част от огромното 
цяло и да поддържам будно самосъзнанието си на 
отделна единица. Тя ме зарежда с витално чувство 
и прецизно избистря гледището ми за околния свят. 
Възприемам я за въплъщение на важни потребности, 
без наличието на които съвременникът не би бил 
пълноценен. 

Според мен нейната същност е вплетена в малките 
детайли на привидно голямото ни и забързано еже-
дневие, в начина ни на държание спрямо околните и 
следите, които оставяме след себе си. Усещате ли, че 
все по-рядко си задаваме универсалния Хамлетовски 
въпрос „Да бъдеш или да не бъдеш?“ и изпускаме 
„ядрото, есенцията и същността“, за които говори 
бразилският поет Марио де Андраре? Обвити в ста-
тичен пашкул, пълзим към идеалите си, а не летим 
към тях – като че ли предпочитаме да изоставим 
възможността, вместо да се борим докрай за нея.

Ставаме безмълвни свидетели на тъжна комедия. 
Лепкавите пипала на страшната самозабрава бързо 
и ловко се домогват до душите на хората, изтръг-
ват идентичностите им и ги заменят с нови. Защо 
българинът не говори за националните си герои и 
безграничната им саможертва? Къде изчезна честта? 
В какво се превърна родолюбивият стремеж към 

признателност? На парчета ли се разби преклонение-
то пред паметта на нашите Братя и Сестри, отдали 
животите си за бъдещите поколения? 

Все тягостни въпроси, чиито отговори будят 
съжаление и носталгия към миналото.

Неутешимият плач на майка България носи 
истината за мъчително извоюваната ни Свобода. 
Тя нажежено пулсира в героичния подвиг на Васил 
Левски, който увисна обесен, в драматичния образ 
на Христо Ботев, останал завинаги на връх Камарата; 
в трагичния избор на Кочо Честименски да отнеме 
живота на най-свидното си, в осанката на революцио-
нера Раковски… В кървавите Батак и Перущица… 

В съвремието. Във всички нас. В мъките и не-
волите ни, в щастието и успехите. В медния гласец 
на песнопойна птичка. В гнева и любовта. В онези 
експлозивни мигове, които ни разтърсват и ни карат 
да се осъзнаем, да извърнем погледи и да благодарим, 
да измолим прошка и да продължим.

Приятелю, свободата е като хвърчащ лист от 
дърво през есента. Днес царува на най-високите му 
клони, а утре е част от жълтата купчина на глухата 
земя. Времето продължава да лети скорострелно, 
сезоните се сменят, но за българския лъв завесите 
падат и светлините угасват, когато заглъхне послед-
ният удар на смелото му сърце. 

 България е Истина без интерес.. **
 Останалото е вятър и безпътица… ***
*от игралния филм „Дякон Левски“, по сценарий 

на Максим Генчев 
**от игралния филм „Дякон Левски“, по сценарий 

на Максим Генчев
*** от игралния филм „Дякон Левски“, по сце-

нарий на Максим Генчев

Необичайно валежен се оказа периодът за последните 6 месеца в 
нашия район, наднормени бяха валежите и в цяла Източна България. 
Според годишната норма, установена от многогодишни наблюдения, 
за периода от октомври до март за нашия район падат средно около 
250л./кв.м., през този зимен период от октомври до март имаме сумарно 
количество над 470л./кв.м., или за последните 6 месеща са паднали 
повече от 220 литра над средните годишни норми. 

Валежният период започна от месец октомври и с кратки прекъс-
вания, продължи и до март. Високият валежен старт беше поставен 
още от октомври с падналите в нашия град 124л./кв.м., при месечна 
октомврийска норма  42л./кв.м. или валежите през този есенен месец 
са три пъти над обичайното. Като изключим ноември, всички зимни 
месеци до сега превишаваха значително месечната норма на валежите. 
Февруари ни донесе 112л./кв.м, което при месечна февруарска норма 
от 35л./кв.м. също надвиши многогодишния стандарт три пъти. Това 
натрупване на валежи от месец в месец, като добавим към него и 
факта, че през зимния период изпарението е слабо, доведе до силно 
преовлажняване на почвата, която през месец март се оказа в състояние 

да не може да приема повече валежите. При това преовлажняване, 
капилярите на почвата са запълнени на 100% с вода и валежите вече 
остават на повърхността, получава се повърхностен отток, който 
пълни с вода дерета, реки и язовири. 

В дните когато очаквахме първа пролет, периода 18-23 март три 
поредни Средиземноморски циклона ни донесоха повече от 60л./
кв.м. валежи в нашия район, с което преовлажняването на почвата 
беше достигнато на максимум. Пролетната изненада беше снежното 
посрещане на първа пролет, което се дължеше на студени въздушни 
маси от северните ширини, достигнали до нашата страна. Именно 
студеният въздух беше причината за формирането на тези валежни 
циклони, които ни донесоха обилни валежи от дъжд и сняг за първа 
пролет - студените въздушни маси от северните ширини, достигай-
ки района на Средиземно море се завихрят и водят до зараждането 
на тази серия от Средиземноморски циклони, в чиято траектория 
попадаше и нашата страна. 

Климатичните справочници дават информация, че средно за 
цяла година в нашия район падат около 550л./кв.м, падналите през 

последните 6 месеца повече от 470л./кв.м. ни показват колко валежен 
зимен период имаме до сега. Всъщност тази тенденция на обилни 
зимни валежи наблюдаваме не само тази година, а такива имахме 
и през изминалите години. През лятото се случва друга крайност, 
липса на валежи със стопанско значение за дълъг период през лет-
ните месеци и формиране на силни летни засушавания. Всички тези 
крайни характеристики на климата, които наблюдаваме напоследък 
ни дават основание да смятаме, че Годишните климатични норми, 
установени от метеорологичните наблюдения през 20 век, вече не 
са актуални за съвременния климат, който ни показва едни нови 
тенденции на годишно разпределение на валежите, с които трябва 
да се съобразяваме.

Валентин Велчев

ВАЛЕЖИТЕ ПРЕЗ ТАЗГОДИШНИЯ ЗИМЕН ПЕРИОД – ДВОЙНО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИЧАЙНОТО



На 17 март на х.“Люляк“ се про-
веде Втората Национална среща на 
радиолюбителите от Югоизточна 
България. На нея присъстваха гости 
от Ямбол, Сливен, Карнобат, Нова 

Загора, Бургас. Имаше представите-
ли и от гр.Лясковец. Организатори 
са Димитринка Георгиева, Димитър 
Рахнев и Едрьо Шедерски.

Радиолюбителството в Стралджа 
се заражда още в началото на 50-те го-
дини  на миналия век, като първи в това 
начинание са Панайот Русев,  Тодор 
Петров и Кольо Йорданов. Много ско-

ро след това  Добри 
Андонов, Едрьо 
Шедерски и Иван 
Динев  като ученици 
стават участници в 
това движение. По-
късно, следвайки 
примера на зимни-
чани Атанас Димов 
и Иван Куртев – 
пуснали в дейст-
вие  първи в района 

клубната късовълнова радиостанция 
LZ1KAK, Едрьо Шедерски и Добри 
Андонов регистрират първата си ради-
овръзка на 17 март 1967г.  с изработен 
от тях радиопредавател с инициалите 
LZ1KWS. 

Радиоклубът в Стралджа е открит 
през 1963г.  като в него най-напред 
се подготвят  радиотелеграфисти 
и електротехници. Инструктори са  
тогавашния началник на пощата в 
Стралджа  Михайлов със съпругата 
си. Те преподават по радиотелеграфия, 
а инструктор по електротехника е 
Васил Гайдаров. До 1973г. нещатен 
ръководител на радиоклуба е Едрьо 
Шедерски, след него, вече като щатен, 
е назначен Добри Андонов, който зае-
ма тази длъжност до 1 юли 1973г. През 
този период  радиоклуба се разраства, 
масовизира се радиолюбителската 
дейност, много радиолюбители участ-
ват в републикански и международни 
състезания както и в състезанието 

„лов на лисици“. Получават грамоти 
и медали  в проведените състезания.  
В  радиоклуба се получават хиляди  
QSL картички с които се удостоверяват 
проведените с други радиолюбители 
от целия свят връзки. Радиоклубът 
тогава е  разположен в сградата 
зад общината, бившето данъчно. 
Целият  опасан в антени той е част 
от пейзажа в централната част на 
селището. Добри Андонов придобива 
клас „А“ и въз основа на него пуска 
в действие мощен радиопредавател 
от 1 киловат. По-късно в действие 
влиза и личната му радиостанция  
LZ1ZH. Най-дейни радиолюбите-
ли  през това време са Харалампи 
Попов, Димитринка Георгиева, 
Димитър Рахнев, Живко Едрев, 
Живко Андонов, Таньо Стоянов, 
Тодор Иванов и много други. И още от 
историята: радиоклубът е разкрит по 
времето на ДОСО/Доброволна орга-
низация за съдействие на отбраната/. 
После преминава на подчинение към 
ДКМС ,  към ОВТПН/ Организация за 
военно-техническа подготовка на на-
селението/. Накрая остава към   ОСО/
Организация за съдействие на отбра-
ната/ където, заедно със закриване на 
организацията, е закрит и радиоклуба, 
а техниката е иззета от Ямбол. 

На радиолюбителската среща на 
х.“Люляк“ останалите малко радио-
любители взеха решение да възродят  
тази дейност отново в Стралджа.

Тя е красива, фантастична, артис-
тична, чаровна! Международното 
жури и публика в Банско са едино-
душни в оценката. Малката Зори/7г./от 
Стралджа има всички данни на мини 
звезда. В състезание с претендентки 
от Македония, Бразилия, Индия и 
др.  възпитаничката на ДГ“Здравец“  
убедително печели титлата „LITTLE 
PRINCESS GALAXY 2018“ в зимния 
курорт Банско. В първия  кръг на кон-
курса – „Талант“ детето само избира 
да се представи със стралджански… 
кукерски костюм. Следва явяване-

то  с атрактивен костюм „Галакси“, 
обира аплодисментите и с костюм 
„Фейшън“, за да стигне до последния 
най-важен кръг с официалната дълга 

рокля в розово. Всичко в допълнение 
с едно естествено поведение и добро 
самочувствие. Заедно с титлата Зори е 
определена и за лице на Банско, което 
й осигури среща с кмета на курорта. 
Зори има покана за участие в конкурса 
„Мис Вселена“, който ще се проведе 
в Грузия през април тази година. 
„Много е отговорно, а и свързано с 
доста средства, но …ако Зори пожелае 
ще направим всичко необходимо , за 
да я заведем!“, категорична е майка 
й Ивелина.

Зорница Димитрова вече пише 
своята звездна биография. Тя има 
спечелено първо място  на подобен 
конкурс в Ямбол, а   миналата година 
е лице на Интерсаунд - Созопол. 

Родителите й Ивелина и Димитър 
Иванови много се гордеят с нея, радват 

се на успехите й и ще й помагат да 
постигне мечтите си. На този етап в 
подготовката й за училище са включе-
ни уроци по английски език.

Те са чудесен екип. Работят заедно в интерес, за 
здравето и самочувствието на деца и възрастни  
в неравностойно социално положение. Постигат 
своите успехи с лекота и се радват на уважението 
на потребителите. Става дума за колектива на 
ЦСРИ – Стралджа, които съвместно с добро-
волците от БМЧК, във връзка със Световния 
ден на социалната работа, организираха един 
интересен Ден на отворените врати. Основната 
цел, която си поставиха е популяризиране 
дейностите и услугите, които се предоставят в 
Центъра. Но има и още. Осигуряване на условия  
за  придобиване умения за общуване с деца в 
неравностойно социално положение, създаване 
на приемаща и подкрепяща среда на децата със 
специална нужда чрез съвместни творчески 
дейности, запознаване на доброволците от 
БМЧК с професията на различните специалисти 

в предоставяне на услугите и същевременно 
привличане интереса на младите хора към 
работата в ЦСРИ. Какво се случи в този ден? 
Младите червенокръстци наблюдаваха с интерес 
логопедични сесии, рехабилитационни и физи-
отерапевтични мероприятия , запознаваха се с 
работата на социалния работник и управителя 
на ЦСРИ. За да се окаже в края на деня, че про-
фесията „социален работник“ е не само много 
важна, необходима, но и ценна за обществото. 
И избирайки я всеки млад човек предопределя 
своя път в помощ на нуждаещите се. На всички 
беше интересно да участват и в проведеното 
съвместно групово занятие за изработка на 
великденска украса в ателието за занимателна 
трудотерапия под ръководството на трудотера-
певта. Точно по това време беше и равносмет-
ката, и благодарностите за съвместната работа,  

пожеланията тя да продължи в същия дух. За да 
има Стралджа след време новата млада смяна 
социални работници.
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Като неповторим определиха тазго-
дишния кукерски празник в Иречеково 
домакини и гости. И това не е само 
поради прекрасните кукерски маски, 
многобройната група на маскираните, 
които наброяваха над 50, интересния 
ритуал, но и заради още нещо. Тази 
година особено активно беше учас-
тието на млади момичета. Красиви, 
енергични, смели те танцуваха с 
десетки хлопки  на кръста, техните 
маски бяха  най-интересни, появата 
им във всеки дом се превръщаше в 
празник на надеждата и младостта. 
Затова обраха и наградите накрая. 

Какво ли да очакват иречековци дого-
дина? Може би изцяло дамска кукерска 
група , която ще предизвика мъжете 
да си подготвят рекорден брой хлопки 
и още по-страшни гугли и капашони!

ЗОРНИЦА С ТИТЛАТА 
„LITTLE PRINCESS 

GALAXY 2018“

БЕЗ ГРАНИЦИ В ОБЩУВАНЕТО

В ИРЕЧЕКОВО
АМАЗОНКИ ПРЕВЗЕХА 
КУКЕРСКИЯ ПРАЗНИК

Стралджа има своята 
малка звезда 

Втора Национална среща на радиолюбителите

По свой оригинален начин отбе-
лязаха Световния ден на социалната 
работа в Центъра за обществена под-
крепа – Стралджа. Деца и социални 
работници се събраха, за да обсъдят 
темата за домашното насилие над 
малките. Под формата на игра децата 
бяха провокирани  да определят къде 
започва насилието, как се проявява 
то. Четенето на любими приказки 
като „Златното момиче“, „Тримата 
братя и златната ябълка“, „Вълкът и 
седемте козлета“ се оказа подходяща 
среда за разсъждение на участници-
те в срещата. И много скоро децата 
сами стигнаха до  изводите какво е 
това „насилие“, в какви видове може 
да се прояви, кога едно дете може да 
попадне под домашно насилие, как 
става жертва на това, на кого и как 
да сигнализира за помощ. Разумната, 
деликатна помощ на социалните 
работници не само създаде нужната 

атмосфера за децата , провокира 
тяхната искреност, но им даде и 
самочувствието, смелостта да бъдат 
активни, да проявяват загриженост 
както за себе си, така и за приятелите 
си, да бъдат ориентирани правилно. 

В ЦОП Стралджа  умеят да работят 
с децата, превръщат всяка среща в 
интересна и полезна. И доказват, че 
да си социален работник е призвание, 
а това е достатъчно, за да постигат 
максимален ефект в работата си.  

ДА СЪБУДИШ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОФЕСИЯТА „СОЦИАЛЕН  РАБОТНИК“
Ден на отворените врати в ЦСРИ

ПРИКАЗКИТЕ ДНЕС ИЛИ КАК ДА 
ОТКРИЕМ СВОИТЕ ПРОБЛЕМИ

20 март Световен ден на социалната работа



Сценарият, който прилагат днес измамниците отно-
во е: „искане за съдействие на полицейски служители 
при задържането на телефонни измамници“. В този 
сценарий гражданинът получава телефонно обаж-
дане от непознат, който се представя за полицейски 
служител, като е  възможно дори да посочи длъжност 
и фамилия. Непознатият обяснява, че телефонът на 
гражданина е обект на телефонни измамници и скоро 
ще бъде атакуван. Малко след това се обажда друг 
непознат, който вече иска пари по различни схеми, а 
понякога за по-голяма сигурност, че ще бъде разпознат 
като измамник, отправя закани и заплахи за живота 
и здравето на евентуалната жертва. Следва повторно 
обаждане от мнимия полицай или от непознат, който 
се представя за прокурор, като в разговора се иска 
съдействието на гражданина за задържането на теле-
фонните измамници. Въз основа на предоставените 
лични данни от евентуалния потърпевш /имена, адрес, 
телефон/  се дават и указания къде и как да бъдат оста-
вени или хвърлени парите и ценностите, необходими 
уж за залавянето на престъпниците. Разбира се има 
и пояснение към съдействащия, че поне определено 
време след даването на парите не трябва да излиза и 
да разговарят с други хора, уж за да не попречат на 
работата.

Уважаеми съграждани, бъдете бдителни! Уверяваме 
Ви, че служителите на реда никога и по никакъв по-
вод не търсят граждани по телефона с настояване за 
даване на пари. 

Помнете: В никакъв случай не изпълнявайте указа-
ния, в които Ви искат пари по телефона, независимо кой 
и по какъв повод отправя искането! Не предоставяйте 
лични и данни на свои близки по телефона! Не пред-
приемайте даване на пари на непознати, представящи 
се за посредници или доверени лица, защото това е 
сигурен знак за измама!

Измамниците използват различни сценарии, дори 
чрез заплахи. Постоянно променят тактиката си, но 
винаги ИСКАТ ПАРИ и то спешно. За да постигнат 
целта си,  те ангажират вниманието на своите жертви 
и задържат телефона отворен до осъществяване на 
престъпното деяние. 

При подобни случаи, опитайте веднага да се свър-
жете с близките си, сигнализирайте на тел. 112 или в 
най-близкото Районно управление на МВР.
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ЗАПОЧВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТИ
С назначаването на комисия от кмета на общината за 

разглеждане на постъпилите кандидатури  и извършване на 
подбор за членове на Съвета на децата на практика в община 
Стралджа се слага началото на процедурата за провеждане 
на този избор. Според препоръките на Държавната агенция 
за закрила на детето/ДАЗД/, в комисията влизат  експерт от 
отдел „Образование“, представител на местните медии, об-
щински съветник, представител на бизнеса и представител 
на НПО и/или социална услуга. Тази комисия, в която до 
24 май  ще постъпват и кандидатурите за Съвета на децата,  
до 30 май ще направи  подбор на членовете по съответните 
критерии. Формуляр за кандидатстване и Мотивационно 
писмо  са изпратени до всички учебни , социални заведе-
ния  и НПО в общината, те са на разположение и в отдел 
„Хуманитарни дейности“.

Децата могат да кандидатстват като членове на училищни 
форми, представители на детски и младежки инициативи 

и програми, на НПО, работещи с деца, , потребители/
доброволци в социални услуги за деца или индивиду-
ално. Избраните от комисията в Стралджа и одобрени 
на областния кръг, ще представляват в Съвета на децата 
гласа на своите връсници от цялата страна при създа-
ването и прилагането на мерки и политики, свързани с 
младите хора.

Съветът за децата е консултативен орган към пред-
седателя  на ДАЗД и работи в изпълнение на основните 
принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето 
и Закона за закрила на детето. Целта  е да се насърчава 
детското участие в процесите  на изработване на политики 
за децата и вземане на решения. Той включва представи-
тели на младите хора от всяка административна област и 
на децата от уязвими групи и им се дава възможност да 
обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат 
с държавни и НПО на национално и регионално ниво. 

КИТНА ПРОЛЕТ Е ДОШЛА!

Днес в дежурната част на 
ОДМВР – Ямбол са постъпили 

няколко сигнала от жители 
на Ямбол, станали обект на 
опит за телефонни измами. 

„Идването на пролетта ни кара да жи-
веем с усещането, че тя навлиза в нашите 
души и нейното пробуждащо, животворно 
въздействие ни зарежда с повече надежди 
и мечти, че лошото е свършило и че ни 
очаква нещо по-хубаво и добро!“ С тези 

мисли членовете на стралджанския клуб 
„Дълголетие“ се събраха в навечерието 
на 22 март, за да отбележат началото на 
белия сезон.

„Добре дошла! Добре дошла!“
Очакваме те с нетърпение, защото 

зимата наистина
Не беше много зла, но много дълга 

беше –
Дотегна ни! Създава отегчение.
Затуй ела ти, Пролет и по-добра от 

зимата бъди,
За да ни станат по-приятни и по-щаст-

ливи бъдещите дни.
На всеки в нас подкрепяш ти доброто,
Животът ни  щастлив ще бъде и по-

красив,
И по-човешки.
По- няма да ги има ненужните и глу-

повати грешки.
Разкрий вълшебната си сила,
О, Пролет хубава и мила!
Пази ни ти от злото, давай ни закрила,
Със здраве крепко ни дари
Животът старчески по-весело и леко 

да върви!
Съвсем в своя стил неуморимия Георги 

Александров подари своето ново стихотво-
рение на всички запролетели свои колеги. 
И запяха заедно старата любима песен 
„Китна пролет“ изпълнявана през 50-те 
години в гимназиалния хор с ръководител 
Петър Петров.  Самата пролет пристигна, 
за да подари усмивки, настроение и цветя 
на участниците в празника. И заваляха 
красиви пожелания, песни, стихотворения, 
танци. Една прекрасна вечер – начало на 
нов сезон с нови надежди.

Цветен празник в клуб „Дълголетие“

Община Стралджа с предложение за свои членове в Съвета на децата

Ученически успехи в областните състезания по 
волейбол и хандбал

Години наред представителите на ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Зимница държат първенство-
то в областните състезания. Години наред доказват 
убедително, че са най-добри в този спорт и нямат 
намерение да отстъпят лидерството. Дали ще бъдат 
домакини или гости резултатът винаги е един и същ. 
Появят ли се зимничани на терена става страшно за 
противника. А емоциите на зрителите изригват като 
вулкан. Така се случи и тази година. По решение 
на Ученическия спортен клуб домакинството на 
областните игри по хандбал приеха ПГСГ“Кольо 
Фичето“ Ямбол. Решаващият мач на Зимница беше 
срещу ОУ“Хр.Смирненски“. Без коментар остава 
резултатът от 11:7. Поредна заслужена победа за 
момчетата и техния треньор Иван Иванов – един 
достоен продължител на дългогодишната треньор-
ска дейност на предшественика му със същото име.

Честита победа, момчета!

ВОЛЕЙБОЛИСТИТЕ – 
ГЕРОИ НА ДЕНЯ

СПОРТЪТ СТИМУЛИРА, ВДЪХНОВЯВА, ОБОГАТЯВА 

Невероятни спортни емоции предизвикаха в Стралджа волейбол-
ните областни състезания за ученици. В рамките само на два дни в 
спортната зала на СУ“П.Яворов“ не просто  бяха изиграни  срещите 
между отборите на училища от общините Ямбол, Елхово, Тунджа и 
Стралджа. Те се превърнаха в един спортен театър, който публиката 
аплодира многократно.

Безспорно героите на деня са юношите  от училището – домакин, 
които грабнаха първото място. С убедителна, силна игра, с множество 
красиви изпълнения, с амбиция, воля и енергия. Браво на Андон, 
Даниел, Калоян, Петър, Ивко, Стилиян, Илия, Мирослав, Христо! 
Това са момчетата от СУ“П.Яворов“ които ще представят общината и 
областта на предстоящите зонални състезания, където ще се състезават  
представители на областите Ямбол, Сливен и Бургас.

Най-голямото общинско училище има повод за радост и от пости-
жението на смелите момичета V-VІІ клас, които се класираха на второ 
място. Адмирации за този амбициозен отбор, който  само за три месеца 
тренировъчна дейност постигна своя успех. Поздравления и за  девой-
ките VІІІ-Х клас, които заеха достойното трето място.

Приносът за постигнатите резултати е на всеки от волейболистите и 
на треньорите Галя и Райно Райнови, които не само обучаваха момче-
тата и момичетата, но и силно ги мотивираха да се борят за победата.

ХАНДБАЛЪТ – 
ЗАПАЗЕНОТО 

ПЪРВО МЯСТО НА 
ЗИМНИЦА 



„МАРАШ ПЕЕ 2018„ - 13 МАЙ 2018 Г.

  29.03.2018 г.      РЕПОРТЕР        8

c

m

y

k

       

СТАТУТ НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА  
НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Желаещите да посетят филма "Нокаут" могат 
да запазят места в ЦОП, цена 3 лв.

Организатор на ТСНТ „Мараш 
пее "2018" e Община Стралджа

ЦЕЛИТЕ НА СЪБОРА СА:
• съхраняване на българското народно творчество в 

неговото многообразие, богатство и колорит;
• стимулиране интереса и любовта към българските 

национални и местни фолклорни традиции;
• осъществяване приемственост между поколенията.

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
12 май 20.00 ч. –  Официално откриване - площад 

„Демокрация” в  централната част 
на гр. Стралджа
13 май 10.00 ч. –  Начало на конкурсната програма - 

площад „Демокрация” в централната част на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :
В Събора на народно творчество „Мараш пее "2018”,  

могат да участват любителски и професионални  танцови 
колективи разпределени в три възрастови групи: 

Първа група –  до 14 г. 
Втора група –  от 14г. до 25 г.
Трета група –  над  25 г.

КОНКУРСНАТА  ПРОГРАМА  ВКЛЮЧВА : 
Раздел І-ви – любителски танцови колективи
• Любителски танцови колективи за  автентичен фолк-

лор - с времетраене на програмата до 10 м.
• Любителски танцови колективи за  обработен фолк-

лор –   блок – програма от сценично разработени  танци с  

времетраене до 15 м. 
Раздел ІІ-ри – рофесионални танцови колективи
• Професионални ансамбли –  с  компактна  музикално  

-  танцова программа - времетраене до 20м.
Заявките да се изпращат на  адрес:  
8680 -  гр. Стралджа
бул.  „Хемус” 12
За ТСНТ  „Мараш пее - 2018”  

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за реда на явяването 
на участниците в Конкурса се определя въз основа на 
заявките изпратени на посочения адрес, но  не по-късно 
от 08.05.2018г 

Регистрацията на участниците  и  запознаването на ръ-
ководителите с реда за явяване се  извършва веднага  след 
пристигането  им на Събора.

НАГРАДЕН ФОНД – 2 000лв. :
• Всички танцови колективи получават  Грамота 

за участие;
• Награда на  Кмета на Община  Стралджа –  -н 

Атанас Киров ;
• Специална  награда;
• Първа, Втора и Трета в различните възрастови 

групи. 
Пътните и дневните са за сметка на институциите,  

които  представят  колективите  и участниците.
За справки и допълнителна информация: тел. 04761/64 

- 67; 64 - 68 факс: 64 - 65

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР   
НА НАРОДНОТО  ТВОРЧЕСТВО „МАРАШ ПЕЕ-2018”

„С днем победы, дорогой прези-
дент Путин!“ написа  Веса Куртева 
в поздравителната си телеграма 
с адрес: Москва, до Владимир 
Путин. Достолепната дама на 87 г., 
която стана известна с това, че вече 
половин век кара такси в Стралджа, 
е почитател на руската история и 
култура и на президента Путин. 
Тя истински се радва за това, че в 
следващите 6 години  „този мъдър 
човек ще продължи да управлява 
една  велика държава с чест и 
достойнство“. За да увековечи съ-
битието дори е решила да си купи 
автомобил Лада – „Весна“. 

7 АПРИЛ ДЕН НА 
ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК 

Нищо,че навън  е зимен студ и сняг покрива пролетните цветя. В 
ДГ“М.Рубенова“ пролетта пристигна с усмивки и много настроение. 
Децата я посрещнаха с песни и  танци. Своите пролетни мисли 
моделираха с пластелин, нарисуваха върху камъчета и направиха 
чудна изложба.

СЛЪНЦЕ ГРЕЕ В 
ДГ“МАТИ РУБЕНОВА“

Благотворителен Великденски 
базар организира в Зимница клуб 
„Надежда, вяра и любов 2015“ 
към НЧ“Възраждане 1926“. Иде-
ята е в навечерието на празника 
всеки да изработи , да дари или 
да купи предмети за/от/ базара, 
който ще бъде представен в чи-
талището на 7 април.  Събитието 
ще бъде съчетано с Великденски 
концерт с участието на  всички 
формации към читалището. Съ-
браните средства ще бъдат даре-
ни за ремонта на православния 
храм „Св.Димитър“.

Благородна 
инициатива в Зимница
„ДАРЯВАЙ С 

ЛЮБОВ!“
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!
Най-сърдечно Ви поздравявам по случай 7 април, Денят на 

здравните работници!
Пожелавам Ви много здраве, лично щастие и професионални 

успехи. Бъдете всеотдайни, милосърдни към човешката болка, 
удовлетворени от благородната професия. 

Честит празник на всички Вас, които спасявате човешкия 
живот,  удължавате дните ни с грижи и постоянство. Вие, които  
умеете  да лекувате , вдъхновители към живот ,  хуманисти, 
бъдете благословени! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
АТАНАС КИРОВ, 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

ТЕЛЕГРАМА 
ДО ПУТИН 
ИЗЛЕТЯ ОТ 
СТРАЛДЖА

ЧАРОВНАТА 
4-ГОДИШНА ЕЛИЗА ОТ 
СТРАЛДЖА С МИСИЯ

Ако за стралджанци е приятна изненада, то за 
организаторите на Националния конкурсен фестивал 
за автентичен фолклор „Странджа пее и танцува“ 
изборът на чаровната 4-годишна Елиза Гочева да при-
съства на рекламния плакат за фестивала е истинска 
находка. Защото със своята артистичност, безспорна 
фотогеничност и очарователна усмивка, в добавка с 
прекрасната народна носия, детето наистина  привлича 
вниманието и предизвиква жив интерес към събити-
ето. Според организаторите на фолклорния празник, 
който ще се проведе това лято в Приморско, малката 
Елиза  е попадение. Снимката е направена в Стралджа 
от майката на детето. Да,  талантливи и красиви  са 
стралджанските деца, а Елиза изпълнява чудесно 
мисията си на рекламно лице. Браво!

Кой представя „Странджа 
пее и танцува“?


