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НЧ“ПРОСВЕТА 1892“ ОТКАЗВА ОБЕДИНЯВАНЕ
НА КУКЕРСКИТЕ ГРУПИ В СТРАЛДЖА
Кукерската група при стралджанското НЧ“Просвета 1892“
отказа обединяването с групата на НЧ“Стралджа 2016“
за участие в общи кукерски
игри в града.
Припомняме, че общинското ръководство апелира към
обединяване, направи всичко
възможно това да се случи
в интерес на целия град, но
предложението не беше прието
от НЧ“Просвета 1892“.

КОЙ СТОПИРА ОБЕДИНЯВАНЕТО
КУКЕРСКИТЕ ИГРИ В СТРАЛДЖА?
ОЩЕ ПО ТЕМАТА – НА СТРАНИЦИ 2 И 3

Блиц интервю с Нели Тончева
Кавалджиева, председател на
НЧ“Стралджа 2016“

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АТАНАС КИРОВ, КМЕТ НА
ОБЩИНА СТРАЛДЖА:

ИСКАМ КУКЕРИТЕ
ДА ИГРАЯТ ЗАЕДНО!
Уважаеми съграждани,
Напоследък се налага често да се обръщам към вас чрез страниците на в.“Стралджански вести“. С това ни най-малко не целя
да политизирам личността си, но има теми, които трябва да бъдат
поставени на масата, тези, за които трябва да знаете ИСТИНАТА
от моята позиция като кмет на общината и като съгражданин.

Темата този път е ЧИТАЛИЩЕТО.
Както в предишния брой ви запознах със събитията около ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа така и сега ми бе определена ролята
и ангажимента като кмет по волята на вашия глас, да ви разкажа
какво всъщност се случва в читалището на Стралджа.

РАЗЕДИНЕНИЕТО
НА КУКЕРИТЕ Е
ПОГАЗВАНЕ ПАМЕТТА
НА ТОНЧО ТОНЧЕВ

ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦА 3
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НА СТРАНИЦА 2

ОБЩИНА СТРАЛДЖА НЯМА ВИНА
ЗА УВЕЛИЧЕНИЕТО ЦЕНИТЕ НА
АВТОБУСНИТЕ БИЛЕТИ!

С

читано от 1 май т.г., по повод постъпило предложение за промяна на тарифната ставка на
пътникокилометър, Община Ямбол прекрати
договорните си отношения с превозвачите , обслужващи автобусни линии от Републиканска пътна мрежа
и Областна транспортна схема. Потърпевши от това
решение се оказват и жителите на община Стралджа.
Увеличението цената на билетите не се дължи на местна
общинска политика! Квотите на автобусните междусе-

лищни превози са изцяло на община Ямбол. Община
Стралджа няма договор с превозвачите.
Общинското ръководство апелира към политическите
партии да не хвърлят вина върху кмета на общината и
да търсят политически дивиденти при положение, че
всички техни представители са запознати до подробности
с проблема.
За да се урегулират новите взаимоотношения и в изпълнение на законовите правомощия ръководството на

общината веднага предприема конкретни мерки. След
изясняване на ситуацията и с цел недопускане на транспортен вакуум, Община Стралджа поема отговорността
за провеждане на процедура по промяна на Областната
транспортна схема. Предстоят и разговори с превозвачите за сключване на Споразумение за прилагане на
Европейския регламент и частично бюджетно компенсиране на техните транспортни разходи с цел запазване
цените на билетите.
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КОЙ СТОПИРА ОБЕДИНЯВАНЕТО
КУКЕРСКИТЕ ИГРИ В СТРАЛДЖА?
АКЦЕНТИ ОТ СРЕЩИТЕ:
Гроздан Иванов, зам.кмет на община Стралджа:

„НЕКА ГРУПИТЕ СЕ ОБЕДИНЯТ!
Ясно е , че това е политически инат. Някой хора не успяха да
преодолеят загубата на власт, било то общинска, било то учи-

Янко Стоянов, секретар на НЧ “Просвета 1892“
Стралджа:

Нели Тончева Кавалджиева, председател на НЧ
“Стралджа 2016“:

„Аз
съм готов за обединение на групите, но не
зависи от мен. Трябва да
попитам…“

„С
две ръце съм за обединяването на групите!
Такъв беше и заветът на
баща ми Тончо Тончев!“

Андон Христов, ръководител на кукерска група
при НЧ“Просвета 1892“ :

„Ние хубаво ще се
обединим…, но как ще
разделим парите?“

Васил Пенев, ръководител на кукерска група
при НЧ“Стралджа 2016“:

„Не
политизирайте
кукерските игри! Аз съм
за обединяване на групите.
Нямам условия към другото читалище!“

КАКВО МИСЛЯТ ВЕТЕРАНИТЕ:
Богдан Богданов:
„Кукерите трябва да се обединят! Една шепа град сме!
Разделението не води към нищо добро.“
Куни Ставрев:
„Рредно е, задължително е групата да е една! Така както навремето я създаде Тончо. Трябва в града да има една кукерска

лищна. Ще докарат нещата до там родители да не видят децата си
облечени като кукери, защото трябва да играят в друг район!“

група! Няма за какво да се делят! За
смях станахме!“

то по-добре е въобще да няма кукери. Ще развалят празника
с тез кавги!“

Георги Митев:
„Една обща група трябва да е !
Няма никакъв смисъл от две.какъв
кукеровден е с такова разделение?
Това е подигравка с традицията. Че

Кунчо Катранджиев:
„Туй дето го правят днес не е нормално! Детинщини и
глупости! Как ще играят разделени? Да се обединяват щото
достатъчно разгневиха хората!“

Блиц интервю с Нели Тончева Кавалджиева, председател на НЧ“Стралджа 2016“

РАЗЕДИНЕНИЕТО НА КУКЕРИТЕ Е ПОГАЗВАНЕ ПАМЕТТА НА ТОНЧО ТОНЧЕВ
- Г-жо Тончева, напоследък темата „кукери“ измести всички
останали в Стралджа, хората се
вълнуват от липсата на желание
за обединяване на двете групи.
Вие как преценявате тази ситуация и защо се стигна до нея?
- Признавам, че ми е болно да
говоря. Защото всичко, което
се случва тук с кукерските игри
приемам като неестествено. Не
мога да не си спомням за моя
баща Тончо Тончев, който през
60-те години на миналия век е

създал кукерската група като
група на Стралджа и ги превърна в една обичана традиция за
всички. А какво се случва днес?
При срещата с представители на
двете читалища очакванията ми
бяха за обединение на кукерските
групи. Какво се оказа? Тези, които
представят НЧ“Просвета 1892“ не
могат да вземат самостоятелно
решение , предявиха претенции
за избора на булка и годеник, обсъждаше се и броя на кукерите в
двете групи, неща, които донякъде
мога да преглътна, но
от разпределението
на събраните пари се
почувствах огорчена
и омерзена! Вече
бях споделила предложението дарените
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за градеж на чешма,
но не бе прието. Не

в."Стралджански вести" гр. Стралджа

искам да повярвам в това, че
някой налага решения, не искам
да вярвам, че има и политически
привкус. Защото традицията при
нас винаги е била по-силна от
закон! Да, можеше въобще да не
се стигне до всичко това. Но не у
нас е вината. Ние още в началото
изявихме желание групите да
се обединят, потвърдихме го на
срещата при зам.кмета Гроздан
Иванов.
- Вие бяхте и на последваща
среща , как премина тя?
- Отидох с очакването да се
разберем, да се обединим и да зарадваме хората с това си решение.
Срещнах хора, които познавам
отдавна, хора, които са работили с баща ми, взели са от него
всички умения за подготовката
и изпълнението на традицията
„кукерски игри“. Това още повече
ме обнадежди. Но още в първите
пет минути , срещата приключи.
Беше ми дадено да разбера , че

нищо не е в състояние да промени
решението на НЧ“Просвета 1892“
и никакво обединение няма да се
случи. Не скрих, че съм натъжена.
- Какво ще правите от тук
нататък?
- Времето ще покаже какви ще
са последствията. Нещата могат
да се променят при желание от
двете страни. Насила хубост
не става! Градът ще страда, ще
има коментари…Но мегдан в
Стралджа не бива да се дели!
Най-лошото е , че се изкарват на
преден план събраните пари и
тяхното разпределение. Мога с
чиста съвест да заявя, че в нашите
кукерски и лазарски групи ние
преброяваме събраните средства
пред очите на всички, давам
отчет за тяхното изразходване.
А сме чували, че при другата
група всичко е ставало без информация за самите участници.
Това настройва хората и не е
демократично!

3							

РЕПОРТЕР 		 				

ИЗЯВЛЕНИЕ НА АТАНАС КИРОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА:

ИСКАМ КУКЕРИТЕ ДА
ИГРАЯТ ЗАЕДНО!
/от страница1/

Хората искаха промяна, настояваха за това. За
мен беше трудна тема защото не само читалището , но и управлението на общината тежеше
на плещите ми. Далеч съм бил от мисълта да
владея читалището! Нито народни танци мога
да играя, нито брат ми щеше да бъде секретар
на читалището, нито родителите ми щяха да
бъдат членове на читалищната общност. Това
са неща, които трябва да се знаят както и че
мотивите ми за намеса бяха отново под натиска
на избирателите, които искаха промяна не само
в кметството, но и в читалището.
Промяната беше да се смени читалищното
настоятелство/ЧН/ и в него да влязат хора, които
действително милеят за културната дейност на
Стралджа, а не целия партиен елит на БСП. Да
припомня какъв беше
СЪСТАВА на ЧН при НЧ“Просвета
1892“ и какъв избраха гражданите за
НЧ“Стралджа2016“
Мария Толева
Нели Тончева
Митко Андонов
Мара Загорчева
Атанаска Кабакова
Галя Ганчева
Валентина Маринова
Живка Йорданова
Андон Христов
Васил Пенев
Живка Илиева
Валентина Маринова
Цветелина Тончева
Парушка Узунова
Нели Тончева Кавалджиева Стойка Колева
Стефан Гашев
Димитър Стоянов
Платен секретар на читалището с брутна
месечна заплата от 862 лв. за 4-часов работен
ден/справка 2016г./ беше Виолета Андонова.
Между другото, г-жа Андонова има 8-часов
работен ден като пом.директор в ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа, където е
получила годишна/ м.януари – август/ брутна
работна заплата от 21 400 лв. в т. ч. 8 126 лв.

за неизползван годишен отпуск от над 50 дни/
справка 2017г./ През м.септември- ноември е
в болничен отпуск, за което НОИ/Национален
осигурителен институт/ й брои още средства.
Допълнително е получила други 3 708 лв. по
проекти. Остава загадка колко е получавала
и като председател на СБУ/Синдикат на българските учители/. Това може да каже г-жа
Янка Такева от СБУ. Така Виолета Андонова
се оказва личност, която има уплътнен работен
ден минимум от …12ч.! Дали това е възможно
всеки може сам да прецени.
Именно тези факти /партиен елит в ЧН, лично
облагодетелстване на определени фигури от
семейството на бившия кмет/ хората не одобряваха, идваха при мен с настояване за промяна.
Искам да припомня
САГАТА с отчетно-изборното събрание на
читалището, което се проведе през 2016г. когато
т.н. „верни“ членове на читалището бяха вътре в
залата, но не се регистрираха, за да няма кворум,
водени лично от Митко Андонов, който беше
също вън от залата и броеше хората без да се
регистрира самия той. Беше казано на всички
„техни“ хора да не идват на събранието като
по този начин попречиха на един демократичен
избор на настоятелство. Така не ни достигнаха
12 гласа, за да се проведе и тук е мястото да
кажа, че съжалявам, че не се възползвах от
правото си на кмет, а го ударих на чест и не се
заех в едночасовия срок, който дава закона, да
открия необходимите бройки за кворум. И сега
всичко щеше да е приключило!
Моето желание беше да има един
НЕЗАВИСИМОРГАН,какъвтоеЧиталищното
настоятелство, в състав от хора, тясно свързани
с културата, хора, дали живота си за развитие на
духовността в Стралджа, обединяващи и авторитетни личности, а не политически. Жалкото е ,
че т.н. „техни“ хора постоянно са манипулирани
за това колко съм лош, некадърен, некомпетентен и че не заслужавам доверие. Обиждан съм
от г-жа Андонова и с други епитети, които , от
срам пред децата ми, няма да спомена.
И ми е болно когато чух, че няколко момчета от тяхната кукерска група са обидени на
етническа основа. Така и не разбрах от кого,
но ако е било така, лично аз им поднасям извинението си от сърце, защото всички вие добре
ме познавате. За мен няма черни и бели, няма
бедни и богати, няма мои и твои. Аз деля хората
единствено на добри и лоши.
Когато казах, че народни танци не играя,
държа да призная, че кукер съм играл. И ми
е мъчно, че нещата около кукерските групи
стигнаха до тук. Искам да задам един въпрос
на всички:
КАКВО ЩЕШЕ ДА СЕ СЛУЧИ АКО
КУКЕРСКИТЕ ГРУПИ ИГРАЯТ ЗАЕДНО?
Може би щях да стана по-хубав, по-добър или
някой щеше гласува за мен?...
Разочарован съм наистина дълбоко от личното отношение на Янко Добрев, секретар на
читалището, който говореше пред мен, че е
за обединението, а действията му показаха за

друго, търсейки отново политическа изява,
поставяйки себе си на политически пиедестал
с цел да бъде харесван с твърдението, че той
искал обединение , но другите не искали. Тук
е въпроса да попитам кои са тези „другите“?
Има две жени с еднаква фамилия, които мътят
водите на читалището , които не можаха да се
примирят с краха от това да не бъдат на власт
и да се разпореждат с волята и желанията на
хората.
Понеже става дума за обединение, а такова
беше моето желание още от първата година на
избора ми за кмет, нека припомня, че лично
аз съм молил г-жа Мария Толева, председател
на читалището , кукерите да играят заедно.
Два пъти съм молил за това и секретаря
Янко Добрев. И двамата отговаряха, че те са
съгласни, но… трябвало да питат. Не разбрах
кого, но май на всички им е ясно! В разговор
с Иван Георгиев, председател на група съветници при ОбС и уважаван от мен бивш кмет,
го запознах с отказа на читалището , за което
и той се възмути.
ПОСЛЕДНАТА СРЕЩА БЕ ФАРС!
Опитаха се да хвърлят кал върху Нели Тончева
Кавалджиева, изкарвайки кукерите виновни,
че те уж не искали да се обединят, че сме поставяли условия за избора на кукерска булка
и годеник и как ще разделим парите, което не
отговаря на истината. Според вас дали аз съм
поставял подобни условия?
ТОВА НЕ Е В МОЯ СТИЛ!
Знам едно: ДВЕТЕ КУКЕРСКИ ГРУПИ
ИСКАХА ДА ИГРАЯТ ЗАЕДНО!
И пак питам: КАКВО ЛОШО ЩЕШЕ ДА
СЕ СЛУЧИ АКО КУКЕРСКИТЕ ГРУПИ СЕ
ОБЕДИНЯТ?
Защото моето желание е като на всички
стралджанци:
КУКЕРИТЕ ДА ИГРАЯТ ЗАЕДНО!
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СТОТИЦИ ХЛОПКИ ОГЛАСИХА ЧАРДА

Невероятен пролетен празник организира кметство,
читалище и кукерска група в
с.Чарда! Повече от 50 малки и
големи маскирани взеха участие в традиционните игри и

привлякоха множество гости.
След традиционната обиколка
във всеки дом с благопожелания за здрава и берекетлия
година на площада групата
на кукерите направи възста-

новка на ритуала по заораване и засяване.
Благословията на кукерската булка зарадва всички.
Междувременно колорита на
празника допълваха весели

УТВЪРДЕН Е БЮДЖЕТ
2019 НА ОБЩИНА
СТРАЛДЖА
Съветниците от Стралджа приеха с одобрение предложението
за новия бюджет на общината
с ясното съзнание, че той ще
осигури по-ефективно и прозрачно управление на общинските
финанси. Според кмета Атанас
Киров предложения проект е балансиран и изпълним, съобразен
с принципите на управление,
целящи постигане на съвременна
образователна среда, бизнес инвестиции, богат културен и спортен календар и не на последно
място висока степен на социална
чувствителност и толерантност.
Общата рамка на бюджет 2019
е в размер на 12 653 090 лв. В

пълно съответствие с приходната
част са и планираните разходи.
Приетата програма за капиталови разходи е в размер на 1 093
725лв.Като приоритети на общината се запазват образованието,
инфраструктурата и социалните
грижи. Субсидиите за спортните
клубове са в размер на 37 500
лв.,читалищата ще изразходват
общо 303 680 лв., 50 000 лв.са
предвидени за изпълнение на
културния календар. Размера на
оклад за храноден в детските градини е 2,50 лв., за ДСП – 2,00 лв.
Във функция „Жилищно строителство, битово комунално стопанство и опазване на околната

среда“ са планирани средства в
размер на 2 083 577 лв. Разходите
обхващат широк спектър от
дейности в комуналната сфера,
благоустрояване и опазване на
околната среда. Така за осветление на улици и площади са предвидени 240 000 лв., за поддържане
и ремонт на уличната мрежа – 632
077 лв., за озеленяване и поддържане на тревни площи – 275 000
лв., за почистване и поддържане
на чистотата в населените места
– 745 500 лв.
Одобрен е индикативен годишен разчет за сметките за
средства от ЕС в размер на 15
132 860 лв.

персонажи като доктор , мед.
сестра, мечкадарин, полицай
и др. Забавлението продължи
с шумното кукерско хоро и
задължителното крадене на
кукерската булка.

Жителите и гостите на с.Чарда
ще запомнят Кукеровден и с
настроението осигурено от
гостуващия Фолклорен танцов
клуб“Оренда“ Ямбол и солистката Донка Бумбалова.

ХАЙКУ УСПЕХ
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ПОЧИТ И ПРИЗНАТЕЛНОСТ
В 20-я ден на януари стралджанци направиха своя поклон
пред паметника на поборника
Панайот Хитов. С признателност
пред родолюбците сражавали
се за свободата на Стралджа. И
с мисълта, че миналото трябва
да се пази, да се уважава, да се
предава на идните поколения. За
да знаем кои сме и от къде идваме. За да имаме здрави корени и
силен връх.
Венци бяха поставени от ръководството на общината и от ОбС.

СТРАЛДЖАНЦИ ПАЗЯТ
СПОМЕНА ЗА ЕЛЕНА ТОТЕВА
Ще бъда и вятър, и шепот сред ниви,
С длани ще милвам златния клас.
Ще бъда със всички хора щастлива,
И зиме, и лете ще бъда със вас!

10 години пенсионерски клуб „Изгрев“

ПРАЗНУВАТ ПАЗИТЕЛИТЕ
НА ТРАДИЦИИ В ДЖИНОТ

Неизчерпаема е стралджанската поетеса Станка Парушева! Новата
година тя започва с нов успех. Журито на VІ-я Национален декемврийски конкурс за хайку „Снежна луна – 2018“ присъди трета награда
на Станка Парушева, а конкуренцията от 80 участници категорично
доказва творческите умения на поетесата. Браво!
снежна луна
никой не познава
другото ми лице

Т

БМЧК ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН РАЗПРЕДЕЛЕНА Е
НАЧИН НА ЖИВОТ
СУБСИДИЯТА ЗА
Доброволците на БМЧК
Стралджа проведоха кампания за Здравословен
начин на живот с ученици
при СУ "П.К.Яворов" гр.
Стралджа. Децата бяха
запознати с основна информация за полезните
и вредните храни, съвременни изисквания за
здравословно хранене,
съвети при пазаруване и
готвене, нарушения на
хранителното поведение
и списък на здравословни
храни. Малчуганите имаха
възможност да приготвят
самостоятелно сандвичи,
спазвайки съветите на доброволците, като най-бързите получиха символични награди. Кампанията
приключи с изпълнение
на физически упражнения
от учениците, водени от
доброволците на БМЧК.
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ЧИТАЛИЩАТА
През новата 2019г. за читалищата в община Стралджа ще бъдат
разпределени 303 680 лв. държавна субсидия при общ брой численост 32
щатни бройки. Решението , взето на заседание на комисията за разпределение на държавната субсидия, в която участват представители на всички
читалища в община Стралджа, е одобрено и от ОбС. Разпределението
е направено на база на Вътрешни правила, утвърдени от кмета на общината и съгласно Механизма за разпределение на средствата, разработен
от комисията чрез точкова система за изпълнени показатели и дейност.
Следят се библиотечно и информационно обслужване, художествена
самодейност и народно творчество, стопанска дейност и поддържане
на материалната база. По този начин нито едно от читалищата не може
да остане пренебрегнато, а разпределението на средствата е справедливо, балансирано и аргументирано. След анализа по точкуването
стана ясно, че в читалищата на Иречеково, Недялско, Маленово и
Чарда има намаление с по половин щатна бройка, които се насочват
към читалищата в селата Зимница, Джинот, Воденичане и Първенец с
доказано повишена активност през годината. Най-много средства - по
42 705 лв., ще получат НЧ“Възраждане 1926“Зимница и НЧ“Просвета
1892“ Стралджа. Те ще имат щат 4,5 бр. Новото НЧ“Стралджа 2016“
ги догонва с 37 960 лв. субсидия и 4 щатни бройки. Четири читалища
– тези във Воденичане, Лозенец, Първенец и Джинот ще изпълняват
своята дейност със субсидия от по 18 980 лв. и утвърдени по 2 щатни
бройки. По 14 235 лв. получават читалищата във Войника, Тамарино
и Иречеково, в Чарда ще работят с осигурените 9 490 лв., а останалите
по-малки читалища ще се побират в отпуснатите по 4 745 лв.

ези, които съхраняват и разпространяват древния народен обичай „Еньова
буля“, които всяка година възстановяват
празници като Игнажден, Петльовден, Великден,
организират чудесния Празник на традициите в
Джинот, предават на децата със завидно усърдие
и много любов автентичното народно творчество, пеят вдъхновено народните песни, отбелязват
всички празници, майсторски подготвят народните
погачи и разнообразни ястия, гостуват със своя
програма на различни клубове, печелят награди
от фолклорни прояви в общината, областта и страната. Същите, които видях прелестно нагиздени с
обици, подарени от тогавашната председателка
Николина Филипова, щастливо ентусиазирани в

подготовката на поредния фолклорен празник. Това
са пазителите на традициите в Джинот – жените от
пенсионерски клуб „Изгрев“ , които преди десет
години сформираха своя колектив и доказаха, че
това е мястото където ще бъдат полезни, ще работят и ще се забавляват, ще възпитават и обучават
младите на родолюбие.
Днес този прекрасен колектив празнува своята
десет годишнина. Традиционно с песни и танци,
с богата народна трапеза, с наздравици и щедри
пожелания. Съвместно с читалището клубът се
наложи като основен участник във всяко културно
събитие както в селото така и в общинския център.
Основното в работата остава любовта към всичко
родно и желанието да бъдат полезни.

Дирята, която остави Елена Тотева в Стралджа е достатъчно ярка.
Това потвърдиха и членовете на пенсионерски клуб „Дълголетие“,
които почетоха паметта на поетесата по свой начин. В месеца на
нейното рождение те се събраха и в присъствието на семейството
й припомниха най-важните моменти от нейния живот, разказваха
спомени за изпълнителката на народни песни и поетесата, един от
учредителите на пенсионерския клуб. Мило прозвуча словото на Тянка
Ташкова за Елена, емоционалния разказ на Георги Александров за
интересни моменти от клубния живот. Мнозина от присъстващите
пожелаха да прочетат стихове от книгите й, прозвучаха и нейни любими народни песни като „Бояне ,либе“, „Снощи отидох“, „Елено,
моме“ и др. Много приятна беше изненадата поднесена от сина
Тодор Тотев, който развълнуван дълбоко от събитието, подари на
всички от стихосбирките на своята майка.
„В своите стихове тя ни поднася поучителен урок за човешка

КОГАТО ТРАДИЦИЯТА ТЕ
ИЗПЪЛВА С ГОРДОСТ
сивите кукерски такъми, нагиздиха
се мъже и деца, танцуваха с мерак
и вдъхновение, посетиха всеки дом,
благославяха за здраве и берекет.
Обичаят по заораване и засяване и
благословия на кукерската булка събра
в центъра на селото не малко гости. И
радостта беше всеобща. „Горди сме, че
поддържаме традицията, че увличаме
в нея всяко семейство, включително
и децата!“, споделя Юлия Маджарова,
председател на читалището- организатор на празника. „Чувстваме се пазители на богатото народно наследство!
Кукеровден ще пребъде и Джинот
всяка година ще показва какво може.
В Джинот дадоха старт на кукер- горещи родолюбци, се подготвяха за Много сме и всички обичаме българските игри в областта. Джинотци, тези празника дни наред. Извадиха кра- ското!“, допълва Митко Митев.

доброта, за любов към хората, за тържеството на истината и правдата, на красотата и силата на българското слово, на нашия богат
фолклор!“ Тянка Ташкова

ОБЯВА

Разходни касови ордери: № 369 на стойност 30,00лв. и № 370
на стойност 45,00 лв. от 29.08.2018г., собственост на Атанаска
Атанасова Митева - НЕВАЛИДНИ

КРАТКИ ОБЯВИ
Тел. 04768 26 12 ПРОДАВА ИЗГОДНО едноетажна къща и
дворно място в с.Пъдарево.
Тел. 0885222006 продава едноетажна къща, гараж и дворно
място в Стралджа

11.02. 2019г.						

РЕПОРТЕР 			

				

6

50 г. от обявяването на Стралджа за град

ЗА ВЪЗХОДА НА КУЛТУРАТА
Мара Загорчева, председател на Общински съвет за култура в периода 1982-1997г.:

ТАМ, КЪДЕТО ТРАДИЦИЯТА Е ЖИВА, КОРЕНЪТ НЕ СЪХНЕ!
Мара Загорчева е
родена през 1941 г. в
Стралджа. Завършва
средното си образование в родния град
след което продължава
да учи в Институт
за учители в Бургас,
специалност „Начална
учителка“. Трудовият
й стаж започва в елховското село Златиница.
От 1963 г. е учителка
в НУ“П.Хилендарски“
Стралджа. Пет години
по-късно е директор на
същото училище. Като
педагог има 20 г. трудов стаж. Следва период посветен на културата в Стралджа и общината, който продължава 15 г.- време, което се определя като „златен век“ в духовното развитие
на селището. Десет години е председател на НЧ“Просвета“
Стралджа. От 21 години е пенсионер.Експонирала самостоятелна изложба „Шевиците на Стралджа“.
- Г-жо Загорчева, от онова време изтече доста вода. С
какви чувства се връщате назад в спомените?
- В културата започнах през 1982г. Първите стъпки бяха много
трудни, но вдъхновението и ентусиазма преодоляха всичко. С
много желание и упоритост трупах опит и спечелих признанието
на моите съграждани, които до днес определят този период като
„златен век“ в духовното развитие на селището.
Питате ме с какви чувства се връщам назад в спомените. Днес,
когато си спомням, виждам, че в годините отлетели във времето,
закваската която съм получила в това гнездо на будната съвест –
читалището, ми даде импулси за работа. Мисля си понякога какво
е читалището в моя живот. И ми се ще да кажа думи скромни:
светлина ми даде, на родолюбие ме научи, извиси духа ми към
познанието, ковеше в мен българското, поиска от мен да вървя
по следите на предците ни, да имам памет.
Очевидно голямата ми любов към всичко родно и преди всичко към нашето фолклорно наследство ме доведе в културата.

Когато поех отговорния пост да ръководя културните процеси в
общината си давах сметка ,че трябва да работя упорито и всеотдайно. Първото, което трябваше да направя, беше да възстановим
ансамбъл „Въжички“ и битовия хор, прекъснали дейността си
след пауза затишие. Това постигнах след проведените успешни
разговори с техните художествени ръководители – Тончо Тончев
и Христо Георгиев. Започнахме и резултатите се увенчаха с успех.
За кратко време ансамбълът се възстанови и навлезе в период на
възход. Със забележителното си изпълнителско майсторство е
вълнувал хиляди зрители от различни кътчета на нашата планета
– Полша, Чехословакия, Германия, Турция и др.
Репертоарът се обогатява, редят се „Сватбарска ръченица“ на

Маргарита Дикова, „Трифон Зарезан“ на Методи Кутев, „Трите
пъти“ на Иван Тодоров… Но танците на Стралджа заемат важно
място: „Буенек“, „Сватбарска китка“, „Меденик“, „Панаир“,
„Пеперуда“, „Джиновско“, „Коледари“, „Загарски лазарки“,
„Въжички“ /танца, който даде името на състава/…
Творческата фантазия на Тончев се обогатява от всичко. Често
ще го видим при стари хора да записва песни и стъпки, предания
и легенди, за да ги влее в нови и нови постановки , за да е богата
и многоцветна фолклорната панорама. С голяма популярност се
ползват виртуозът на кавала Добри Милев, достоен приемник
на неговия талант е синът му Матю Добрев - също на върха на
славата, техен последовател е Неделчо Жечков. Богатство на
ансамбъла са гайдарите Любомир Костов, Димитър Койчев,
Георги Тодоров, Иван Тончев, Митко Гочев- Мурад, Йордан
Иванов. На тъпана са Кръстьо Стоев, Христо Христов, Панайот
Тодоров, Йордан Стоянов.
Няма да бъде пресилено и нескромно ако кажем, че пълнокръвното сценично претворяване на фолклора е немислимо без
оркестъра – гръбнакът на ансамбъла. С голяма популярност се

ползват виртуозът на кавала Добри Милев, достоен приемник
на неговия талант е синът му Матю Добрев- също на върха на
славата, техен последовател е Недело Жечков. Богатство на
ансамбъла са гайдарджиите Любомир Костов, Димитър Койчев
и Георги Тодоров. На тъпана е Кръстьо Стоев. Петър Кръстев –

акордеонист, увлече и синовете си Красимир и Симо по същия път.
Истинско удоволствие изпитва човек, когато слуша песните
на фолклорната певческа група. Невероятни са гласовете на
солистките Ойка Пенева, Йорданка Саллакова, Ганка Кесьова,
Мария Димитрова, Елена Тотева, Атанаска Петрова.
Младото поколение успешно поема щафетата. И дори споменаването имената на Светлана Пенева, Симо Петров, Светлана
Парушева, Петър Толев, Велко Иванов, наградени в Конкурса
– надпяване „ С песните на Вълкана“, са достатъчни, за да сме
сигурни стралджанци във непреходността на своето изкуство.
Неуморими са участниците в ансамбъл „Въжички“.
Репетирайки с часове във вечерния здрач получават удовлетворение най-вече при честите си срещи със зрителите. В 40-годишната
си история имат над 1500 концерта, многобройни са участията в
телевизионни предавания, заснети са над 45 ТВ филма.
Освен представителния ансамбъл „Въжички“ имаше танцови
състави към Районен младежки дом, Пионерски дом и СОУ“П.
Яворов“.
Ежегодно се провеждаха Общински прегледи на художествената самодейност. В благородна борба и надпревара , неусетно за
зрители и жури, се редяха колективите , различни по репертоар
и сценична техника, но всички демонстрираха майсторство,
емоционалност и най-важното- рисуваха на сцената творческия
почерк на художествения ръководител.
Журито бе впечатлено от масовото участие на младежите и
децата. За пореден път се уверихме, че там където традицията

е жива, коренът не съхне! Без колебание можем да твърдим,
че успехите са постигнати. И то предимно в онези селища на
общината, в които обществеността и кметствата провеждат
задълбочена, прозорлива, културна политика, без да оставят
въпросите на фолклора като грижа само на читалищата.
Незабравими ще останат в съзнанието на хората лазаруване,
коледарски и кукерски празници, Трифон-Зарезан, , които са една
предавана от поколение на поколение традиция, една изява на
автентичния български фолклор, запазена до наши дни.
С не по-малки амбиции и желание се провежда един чудесен,
своеобразен и неповторим празник – Деня на самодееца.
Текат годините в упорита работа и успехи. Резултатите са документирани в златните отличия на всичките Седем републикански
фестивали на художествената самодейност и на Националните
събори в Копривщица. Особено бе впечатляващо стралджанското
участие в Копривщица 91. Не напразно на нашенци бе отредена
честта за откриване на прякото ТВ предаване. Ето и мнението
на Николай Цочев от БНТ: „За вас репетиции не са необходими.
Вие винаги може да завладеете публиката!“
Стралджанци наистина бяха неотразими.: „Макар, че съставът
е младежки, е запазен фолклорния дух!“ – каза проф. Тодор
Джиджев. А Румяна Цинцарска, музиковед към БНТ, не скри
възхищението си: „Вашият състав като че ли стои на една и съща
възраст. Не остарява!“
Особен интерес бе проявен към кукерите. По мнението на
американския професор по славянска филология във Харвардския
университет Мартин „стралджанските кукери приличат на рицари“, а музиката ни от две гайди, кавал и тъпан, бе определена
като космическа.
И сега, когато оглеждаме изминалите години, те са изпълнени
не само с вълнуващи концерти, извоювани медали и лауреатски
знания, но и с много труд.
Днес живеем и работим в сложно и динамично време. Вярно
е, че привличат внимание лъскавите витрини на кафенета, барове
и бутици, но вярно е и другото, че духовното здраве на един
народ се измерва по любовта му към народното творчество. Тази
голяма любов към народните традиции са съхранили в себе си
членовете на пенсионерския клуб „Дълголетие“ с който имахме
непрекъснат творчески контакт.
Особено впечатляващо е участието на различните възрастови
групи от 8 до 80 години. Децата и младежите играят до своите
майки и бащи, баби и дядовци и това е чудесно, защото дава
възможност на всеки да види как се осъществява приемствеността в народното творчество, да усети неспирния ритъм на
фолклорния кръговрат.

Хубавото е , че през всичките тези години постигнатото се
пази и развива. Заслугите са на всички – на художествени ръководители, на участници, на родолюбиви българи като Руси
Сапунаров, дългогодишен диригент на 4-гласен хор за школувано
пеене, Георги Мечков и Лазура Султанова.
Съществуването на самодейните колективи не би бил възможен
без активната подкрепа и съдействие на местното общинско ръководство. Особен принос в това отношение имат кметове, с които
работех : Михаил Тенев, Александър Станчев, Иван Георгиев
и гл.счетоводител Георги Величков. Въпрос от първостепенно
значение, който не търпи отлагане, беше изграждането на репетиционна зала, тъй като в продължение на 2 г. танцовите състави
не разполагаха със самостоятелно помещение. Проблемът бе разрешен, открита беше новопостроената просторна репетиционна
зала. Извършен беше основен ремонт на читалището в Стралджа.
Налице бяха необходимите материално-технически условия
за развитието на пълноценна културна дейност. Картинната
галерия беше напълно завършена. Предстоеше откриване, но в
последствие бе преустроена в Исторически музей.
С отпуснатите средства бяха изработени прекрасни народни
носии – странджански, тракийски, ихтимански, загарски, 48
буенешки престилки , копринени блузи , модел шантиклер.
Стралджанки винаги са впечатлявали с красотата на своя костюм.
Станаха център на внимание веднага щом се появиха на поредния народен събор в Копривщица. Блестящият и нямащ равен
на себе си по пищност костюм на стралджанската буенечка бе
едно вълшебство оживяло сред дивната копривщенска природа.
- Това е периодът и за обогатяване на народния събор
„Мараш пее“. По това време стартира и Конкурса-надпяване
„С песните на Вълкана Стоянова“. Как го постигнахте?
- И в миналото и днес читалищата имат големи заслуги по
съхраняването и обогатяването на фолклорните традиции.
Надпяването и надиграването у нас съществува от незапомнени
времена : по седенките, селските мегдани и събори. Именно
обичта към фолклора довежда зрители и участници ежегодно на
традиционния събор „Мараш пее“. Щастлива съм, че съборът от
общински прерасна в окръжен, а по-късно в национален. През
1995г. за първи път е с международно участие. Гости на събора
са „Веселите пенсионери“ от Македония. Ето и едно мнение
на акад. Крум Георгиев: „Националният Събор на народното
творчество „Мараш пее“ затваря кръга от събори в Югоизточна
България. Стралджа е естествен център на тракийската песен и
инструментална музика. Тук се събира цветът на тракийските
фолклорни състави. Тук е центърът на един от най-красивите
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БОГАТО МИНАЛО, ИНТЕРЕСНА КНИГА, СЕРИОЗЕН АВТОР
/Отзив за книгата на Атанас Димов „Краеведски записки, спомени и публикации за
с.Зимница“ , издадена от ИК“Жажда“ Сливен, 2018г.
/Продължение от миналия брой/

д-р Трифон Стоянов
През 1926 г. в Зимница било създадено (от група ентусиасти)
читалище „Възраждане“, а през 1936 г. кредитно-потребителската
кооперация „Спасение“. И двете организации били показател за
прогресивно, адекватно на времето си, развитие на културния и
стопански живот в селото.
Интересно е да се научат имената на занаятчиите в Зимница –
коларо-железари, дърводелци, кожухари, шивачи, терзии, налбанти.
Авторът задоволява любопитството, като посочва занаятчиите
поименно. Отделено е внимание и на кръчмите, фурните и бръснарниците в селото. Очевидно е, че не е имало занаят, който да
не се практикува в Зимница.
Впечатли ме интересния начин, по който е представено времето
около 9 септември 1944 г.
„За щастие обаче в тази антифашистка съпротива Зимница не е
дала жертви, както и след 9 септември 1944 година, когато имаше
хора засегнати от Закона за опозиционна дейност. Това е един
пример за идните поколения за търпимост и толерантност към
инакомислещите в идейно отношение.“ Това е напълно в духа
на казаното от Шилер: “Страшно е всяко насилие, дори когато е
за правда!“ Зимничани сигурно не са имали предвид точно думите
на Шилер, но по законите на човешкия морал са достигнали до
същите житейски принципи! За тяхна чест!
Времето след 9 септември 1944 г. според автора, се характеризира с подем в развитието на селото: електрификация, доставяне
на кино-машина, изграждане на местна радиоуредба, масова

подмяна на старите къщи от кирпич с нови, изградени от тухли.
Тази първа глава от книгата завършва с думите: “Така Зимница
стана село за показ, благодарение на задружния колективен труд
и трудолюбието на своите стопани.“
В следващите глави са приведени подробности от живота на

КОГАТО БАБИТЕ
ЛУДУВАТ

селото, които потвърждават направеното по-горе заключение.
За църковното дело
Църквата на село Зимница била построена през 1856 г. До
нейния олтар били погребани личности – реликви за селото:
фамилия хаджи Митеви и хаджи Йона, сестрата на хаджи Дани,
починала през 1878 г.
Новост за мен е информацията, че северозападно от селото,
в местността „Типикова курия“, през която минавал пътят за гр.
Сливен, били намерени останки от керамика и камъни, които се
идентифицират (по устно предание) с манастир от XIII – XIV век
и името на цар Иван-Александър. Аз знаех за военните действия,
водени в нашия край по времето на цар Иван Александър, но сега
научавам, че по същото време е имало и църковно строителство.
Друга любопитна информация, свързана с църковното дело в
Зимница е, че през 1879 г., руският генерал Скобелев и майка му
Олга Скобелевна, са направили дарение на църквата в Зимница
- църковни книги и одежди за богослужение.
Подробно описание на храма и историята на неговото изграждане са направени на стр. 312 -317. Пак там е описано, как
църковният храм спасил жените и децата, през 1876 г., когато
селото било бастисано от ордите на Шефкет паша, опустошителят
на Бояджик. Свидетели на това злодейско дело, както ни посочва
авторът, са описаните следи от куршуми и удари от ятаган, върху обкованите с желязна ламарина врати и железните решетки
на прозорците на храма. Те могат да се видят и в наше време.
/продължението в следващия брой/

С БЛАГОДАРНОСТ!

Три служителки от общинска администрация – Стралджа се пенсионираха
след достойно изпълнен дългогодишен труд в общината. Недялка Димитрова,
оглавявала отдел „Хуманитарни дейности“,Мая Димова, досегашен нач.отдел
ИДОС и Мария Стефанова от същия отдел излязоха в заслужена почивка.
Всяка от тях има зад гърба си десетилетия трудов стаж в общината, натрупан
богат професионален и житейски опит. Ще съхраняват в паметта си множество
моменти от работата, срещи с хората, създадени приятелства. На тържеството по
повод изпращането им кметът на общината Атанас Киров сърдечно ги поздрави.
Заедно с топла благодарност за труда г-н Киров пожела на всяка от дамите
здраве, спокойни и ползотворни дни, посветени на семействата.

женски танци „Буенекът“. „Мараш пее“ има законно право да
бъде национален събор по отношение на фолклора!“ На събора
се изявяват както самодейни, така и професионални колективи.
Успяхме, защото именно тук живя и работи хореографът Тончо
Тончев, защото тук имаме неостаряващи състави и защото имаме
публика, която е изключителен ценител на танцовото изкуство.
Искрено се радвам, че неговото творчество е продължено
от талантливата му дъщеря Нели Тончева Кавалджиева, председател на НЧ“Стралджа 2016“, която през последните две
години/2017-2018/ направи невероятно откриване на събора.
Поднесе ни неповторима красота от багри и ритми. Изпълни
и бащината отколешна мечта – откри и ръководи танцов клуб
„Тончо Тончев“.
Достойно доказателство за любовта ни към българското
народно песенно богатство е първия Конкурс-надпяване „С
песните на Вълкана Стоянова“, проведен през 1995г. по идея на
Тончо Тончев. В рамките на два дни компетентно жури в състав:
Вълкана Стоянова, ст.н.с.Михаил Букурещлиев, Елена Огнянова
, писател фолклорист, Виктория Александрова, президент на
Музикална къща „Край огнището“, Крум Георгиев, председател
на Общество за фолклор, Георги Пенев, преподавател в СМУ
„Ф.Кутев“ Котел и Тончо Тончев , хореограф, прослуша повече
от 150 песни.
Конкурсът-надпяване е една великолепна проява, едно събитие, което ангажира много участници: фолклористи, музикални
специалисти, народни певци и инструменталисти. Първият
Конкурс-надпяване е неоспорим културен факт, който тръгна
към бъдещето. Последваха втори, трети, четвърти, та чак до
юбилейния десети.
Мелодичност, красота и голяма любов към народната песен демонстрираха всички явили се . Ще цитирам мнението на Борислав
Геронтиев от БНТ: „Стралджанският Конкурс-надпяване показа
не само колко велика е Вълкана и колко трудно изпълними са
нейните песни, но и колко малко певци могат да бъдат Вълкана
Стоянова.“
Михаил Букурещлиев: „Вълкана е тази, която мери ръст със
световните певчески величини.“
Горда съм, че малка Стралджа стана известна в цялата страна
и, че няма друг конкурс продължил толкова дълго във времето!
/продължението в следващия брой/

Дни наред се подготвят жените от стралджанско
за отбелязване на Бабинден. Месят погачи, пекат
сладки, наливат от домашния мискет в бутилките ,
обличат народните носии и с китка зад ухото тръгват
за местния клуб. Там е веселбата, там са щуротиите и
пресъздаване на обичая по „бабуване“. С много шеги
и закачки се „изражда“ бебето, полива се на „бабата“,
даряват я, а тя пък благославя щедро за повече
български деца във всеки дом. От там нататък всичко е
веселба, шеги и закачки, песни и танци. Денят, който
е и професионален празник на родилната помощ и
на всички, които имат грижа за майките и техните
рожби, се отбелязва подобаващо във всички села на
общината. Така във Воденичане посещението беше
у баба Радка, където след „раждането“ на момиченце
пророкуваха, че е на берекет. В Джинот бабите

лудуваха край трапезата и изпяха стари песни. В
Първенец представиха своя обичай пред гостите д-р
Юлиян Папашимов, народен представител и Росица
Стоева, общински съветник. В Тамарино показаха
уважение към местния фелдшер, хванаха се на
хорото, а трапезата украсиха с местни специалитети.
В Чарда пенсионерския клуб събра всички, които
искат да си припомнят традицията по Бабинден.
В люлката проплака първото бебе с пожелание да
го последват още. Шарен, богат и красив беше
празника и във Войника. Празнуваха бабите и от
малкото с.Богорово, от където са смелите баби,
които по Йордановден спасяват кръста в ледените
води на реката, майсторят вкусните дърпани баници,
приготвят домашното вино и вдигат наздравици на
пук на годините.

БЛАГОСЛОВ ЗА МАЙКИТЕ
И ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА

„Колкото са семенцата на босилека, толкоз да са децата във всеки дом! Колкото
високо стигат пръските на водата, толкоз да са високи и снажни децата ни!...“
Щедро благослови всички майки в Стралджа „бабата“ Йорданка Джабарова,
сръчно прикади всяка от жените с тамян, а по-късно подреди възможно найбогатата трапеза.
Жените от клуб „Дълголетие“ и тази година организираха празника Бабинден
в който имаше всичко. Маринка Кондова и Димка Каравичева разказаха за
раждаемостта през годините. Димка Пепелова обърна вниманието към старите
акушерки, изродили безброй деца в града - баба Парашкева и Невена Демирева,
припомни древния обичай по развеждането на „бабата“ в каруца. Поднесоени
бяха и благодарности към всички лекари и акушерки работили в града. Последва
пресъздаването на традицията и проплакване на мъжка рожба. Особено колоритни
в ролите си бяха Йорданка Пачова /булката/ заедно със Златка Саллакова, Делка
Куртева и Мария Митева. Поляха на „бабата“, дариха я с кърпи, престилки, писани
терлици. А що песни изпяха и на хорото тропнаха. Бабинден е! Стралджанки
знаят как да празнуват!

11.02. 2019г.
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ФРЕНСКИ ИНТЕРЕС КЪМ
КУКЕРИТЕ НА СТРАЛДЖА

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА
РИСУНКА

„КУКЕРИТЕ СТРАШНИ И
ЗАБАВНИ”
Цел на конкурса: Да запознае децата с традиционните за общината „Кукерски игри”, да
провокира интереса им към богатия фолклор
на нашият край и да даде изява на детската
фантазия.
Условие за участие: В конкурса могат да участват деца от I до XII клас от всички училища в
община Стралджа. Всеки участник може да се
състезава с до две рисунки.

Награди:

c
m
y
k

В

продължение на три дни младият френски фотограф Рено
Морен гостува в Стралджа.
Целта на посещението му бяха кукерските маски, начина на изработка и

орнаментика, традицията по отбелязване
на празника Кукеровден. Гостът, който
проявява интерес към българската култура и народни обичаи, пътува из страната
срещайки се с хора, които поддържат
кукерските традиции и произвеждат
кукерски маски. В Стралджа Рено Морен
посети Историческия музей, срещна се с
представители на кукерската група при
НЧ“Стралджа 2016“, проведе интересен
разговор с Нели Тончева, председател
на читалището. В продължение на

темата „кукери“ беше и посещението
в Лозенец при майсторката на гугли и
капашони Йорданка Минчева. Силно
впечатление на госта направи изработката на хлопки от Тодор Стойчев във
Воденичане. Като финал на гостуването
беше срещата с кукерите на Джинот
и участието в кукерския празник на
селото.
Фоторепортажът на Рено Морен ще
бъде публикуван във френската преса
през следващите месеци.

• Първа възрастова група I – IV клас – първа,
втора и трета награда
• Втора възрастова група V – VIII клас – първа,
втора и трета награда
• рета възрастова група IX – XII клас – първа,
втора и трета награда
Срок за предаване на рисунките 15.02.2019г.,
16.00 часа в „Клуб на пенсионера” – гр.
Стралджа.
На 22.02.2019г. ще бъдат отчетени резултатите
и връчени наградите в „Клуб на пенсионера” –
гр. Стралджа
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

