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УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Щастлив съм, че отново 
мога да се обърна към 
всички вас чрез нашия 

в.“Стралджански вести“! Щаст-
лив съм, че отново разговарям 
с Надя Жечева, гл.редактор 
на вестника, която преди една 
година започна тежка битка за 
здравето си. С изключителна 
радост отбелязвам нейното 
завръщане и я поздравявам 
с „Добре дошла!“ отново при 
нас! Стискам й ръка за нейната 
смелост, борбеност и упоритост. 
От мое и от ваше име поднасям 
поздравления  и изразявам 
радостта, че отново ще имаме 
своя вестник.

Цяла година всички ние усе-
щахме липсата на „Стралджан-
ски вести“. Трудно бих могъл да обобщя всичко, което се случи 
през това време, но категорично мога да призная, че това беше 
най-тежката година в живота ми като човек и като кмет. Всич-
ките ми мисли бяха насочени към оцеляването ни. Преминахме 
през много етапи на недоверие, заклеймяване на твърдението, че 
пандемията е лъжа, че вирус няма, но когато най-лошото ни връх-
летя, когато си отидоха наши близки, роднини, приятели нещата 
се промениха и благодарение на всички, които спазваха мерките, 
допринесохме да има по-малко жертви. Да благодарим на нашите 
лекари от града д-р Дора Йовчева, д-р Таня Георгиева, д-р Валя 
Банова, д-р Стоянка Митева, на лекарите, които обслужват селата 
на общината  и на тези от Областната болница в Ямбол,  на екипа 
на Спешна помощ в Стралджа и Войника– фелдшери, мед.сестри, 
санитари, шофьори, на фармацевтите от Стралджа и общината. 
Всички тези хора бяха на първата линия и помагаха да преодоле-
ем кризата. Дано по-бързо да приключи, защото така трудно ще 
издържим да живеем!

По отношение на изминалата една година в общината, мога да 
кажа, че съм доволен от постигнатото, въпреки че, заради КОВИД 
епидемията, не можахме да изпълним начертаните приоритети. 
Вирусът категорично измести планираните социални дейности, 
инфраструктурни проекти, отложи културни събития, празници, 
чествания... Естествено това генерира разходи, които спестихме 
и само в аванс/приключването на  годината предстои и затова 
информацията за финансовото състояние на общината ще публи-
куваме в следващия брой /  мога да кажа, че  общината е в отлично 
финансово състояние. Отново имаме голям преходен остатък, който 
да насочим в дейности полезни за града и селата. Дай Боже през 
това време ваксинирането да изиграе своята роля! Защото трудно 
е за един ръководител да харчи пари при несигурно бъдеще. При-
оритетите ни в началото на годината са ясни: здравето на децата 
ни, оцеляване на хората, спокойствие и сигурност за всички.

Мога дълго да разказвам за пропуснатото, за това, което пред-
стои, но всичко по реда си! Знам, че се вълнувате от много въпроси 
относно случващото се в общината, но ви обещавам ,че ще имате 
отговор на малко по-късен етап. Знаете, че винаги съм бил откровен 
и не съм премълчавал истината!

На всички вас, уважаеми съграждани, пожелавам  да бъдете 
живи и здрави, да оцелеем в тези трудни времена и по-скоро да 
дойде денят когато усмивките ни няма да бъдат скрити зад маски!

Обръщение на атанас КирОв, 
Кмет на Община стралджа

Венци в знак на призна-
телност от Общински съ-
вет-Стралджа и кмета на 

общината бяха поставени пред 
паметната плоча на Панайот Хи-
тов в местността „Мараш“ край 
града на 20 януари. Паметникът, 
построен точно преди 50 г. от ро-
долюбиви стралджанци, и днес 
напомня за героични битки, за 
подвизи в името на род и родина, 
за мъжество и преданост.

Историята сочи, че изтерзаните 

от настъпленията и мародер-
ствата на турските части жители 
на Стралджа, усещат свободата 
след пристигането на  войводата 
Панайот Хитов на 8 януари /стар 
стил/ 1878 г., който с доброволче-
ската си чета остава в тогаваш-
ното село 9 дни, изпълнявайки  
разузнавателни задачи в района 
на Марашкия проход. Така запаз-
ва Стралджа от изстъпленията 
на отстъпващата по това време 
турска армия и башибозушките 

банди. В този период на път за с. 
Деветак доброволческата дружи-
на води сражение с черкезите в 
местността Орешака.

Историята учи, историята въз-
питава, дава самочувствие, пре-
дизвиква гордост. Ако искаме да 
вървим напред трябва не само 
да помним и пазим миналото, но 
и да се връщаме към него, за да 
изразим почит и уважение към 
героите, които ни оставиха своите 
завети и примери за патриотизъм.

143 години от освобождението на стралджа от турско робство

ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ 
ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

„Българска съкровищ-
ница“ е двуезично из-
дание на български и 

английски език, което се разпрос-
транява у нас и в чужбина. Гордост 
за нас е, че заедно с най-харак-

терните исторически богатства и  
забележителности на България, 
издателите са включили и снимка 
на красивите стралджански буе-
нечки като символ на българските 
традиции. Това е признание за 

Стралджа като един оазис на духо-
вността, а стралджанци - пазители 
и разпространители на български-
те народни носии, песни, танци.

Луксозното издание струва 59,90 
лв. и може да се поръча онлайн.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Днес вие държите в ръцете си поредния брой на в. “Страл-
джански вести“, първи за новата 2021 г. Това се случва 
след една година принудителна пауза, която ни показа 

колко много всъщност е необходим вестникът за всеки от нас. 
За мен самата дългите дни на лечение бяха истинско изпитание. 
И ако сега продължаваме заедно напред, то е заради чувството 
на дълг и отговорност пред всички вас, любовта към работата в 
редакцията и израз на признателност към оценката на постиг-
натото до момента. Благодарна съм на общинското ръководство, 
на кмета на общината, който лично ме покани да продължа да 
работя, благодаря на всички, които ме подкрепяха по време на 
тежкия период, който преживях, благодаря на тези, които ми се 
обаждаха по телефона, мислено бяха с мен.

Животът съвсем не е само усмивки и настроение, има дни на 
изпитания, на страдание, на болка. Всеки преминава през такива 
периоди. Важно е да успеем да ги преодолеем, да научим уроци-
те, които ни се дават, за да продължим напред с още по-голяма 
енергия и воля за добротворство.

Имаме много добри идеи за вестника, има събития, за които да 
разкажем, има интересни хора, които трябва да представим, има 
таланти, които чрез страниците на „Стралджански вести“ ще ни 
дадат своите примери за упоритост в постигане на мечтите... Ще 
се радваме на вашите предложения за тематично обогатяване на 
вестника. Пишете ни, обаждайте се! Нека заедно направим нашия 
вестник още по-богат, желан и очакван!

   Бъдете здрави!

БУЕНЕЧКИТЕ НА СТРАЛДЖА 
В ЛУКСОЗНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ

ГОст на брОЯ стОЯн варналиев

КОГАТО ВЛОЖИШ ДУШАТА СИ В ПЕСЕНТА
Стоян Варналиев е роден 

на 19 ноември 1968 год., в 
с. Ген. Инзово, Ямболско. 

Завършва средното си образо-
вание в Ямбол, а висше - в  СУ 
„Климент Охридски“  София , 
специалност „Музика“ и магис-
тър „Начална училища педаго-
гика“. Работи в 3-то СУ „Марин 
Дринов“ гр. София. Дарбата му 
на народен певец се проявява 
още когато е на 6 год., наследе-
на от родителите, най-вече по 
майчина линия. В репертоара 
си има над сто песни, предимно 
от Ямболския край и песни от 

Беломорието. Еднакво добре се справя с бързите, весели народни 
песни и с бавните, които изискват по-голямо майсторство. Като 
ученик на Вълкана Стоянова в периода от 1987 – 2009 год., усвоява 
майсторството на голямата и обичана певица, за да се превърне 
в посланик на нейното изкуство, разпространител на песните й. 

Стоян Варналиев е единствения носител на Специална награда 
за „Стил“ от Конкурса „С песните на Вълкана Стоянова“, дарител 
на Историческия музей в Стралджа, от 2009 год., е член на журито 
на конкурса. От средата на миналата година работи активно с 
екипа на кавалджията Живко Желев – Музикален ръководител на 
ФА „Добруджа“, ръководител на оркестър „Бисери“ и приятели – 
Добрич и жъне голям успех с новозаписаните песни. 

– Г-н Варналиев, започнахте 
2021 год., с летящ старт, както 
се казва. Това продължение от 
миналата година ли е или изпъл-
нявате предварително начертан 
план?

– План? Такъв няма. Предре-
чено! От средата на миналата 
година работя с Живко Желев, 
Петър Петров и оркестър „Бисери“ 
и приятели. Невероятен екип! От 
години каквото захвана, свързано 
с творческата си работа, все се 
случва точно около определени 
дати. Така беше и този път – 14 
юли, денят след рождения ден на 
Вълкана Стоянова. Живко Желев 
се обади и каза, че започваме 
съвместния си проект.   Записахме 
три писни, две хороводни и една 
бавна. Работата вървеше с лекота, 
резултат от перфектния творчески 
комфорт, осигурен от Живко Желев. 
Още не бяхме приключили с пър-
вата серия песни, стана ясно, че 
това ми е мястото и екипа, с който 
искам да работя и докато записвах 
последната песен, мислех за след-
ващата ни среща. 

Продължава на 4 стр.
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Пред погледа на  Областния управи-
тел Димитър Иванов на 20 януари  
т.г. стартираха възстановителните 

дейности на някой от засегнатите участъци, 
нарушени и компрометирани след обилните 
валежи на територията на община Страл-
джа.  Дейностите са по  искане на област-
ния управител  като по най-бърз порюдък 
ще бъдат възстановени   компрометирани 
участъци по поречието на реките Мараш и 
Касаплийска , от Напоителни системи ЕАД 
клон средна Тунджа.    Г-н Иванов, заедно с 
инж. Стоян Стоянов от Напоителни системи, 
на място се запознаха с хода на работата по 
възстановяване на нарушените участъци на 
реките Мараш и Касаплийска в района на 
село Лозенец. След обилните валежи река 
Мараш излезе от коритото си и заля големи 
площи в близост до селото. В резултат на 
това се стигна до  няколко подкопани учас-
тъка от дигата, до моста на селото. Специа-
листите установиха, че няма скъсване, но 
подкопаната дига, след оттегляне на водата 
трябва да  бъде  подсилена. В огледа на 
Лозенец се включи и заместник кметът на 
общината Гроздан Иванов.

Започна  и възстановяването на скъсаната 
дига на река Касаплийска.  Т.нар. „временно 
възстановяване“ има за цел да  осигури  спа-
дане нивото на водата в реката. Следваща-
та стъпка е  и същинското възстановяване 
целостта на дигата със специализирана 
техника.

Областният управител Димитър Иванов 
коментира, че след установяване на други 
проблемни места по поречието на реките, 
в извън урбанизираните зони, ще бъдат об-
следвани и осигурени средства от бюджета 
на Областна администрация за възстановя-
ване и почистване.

В брой 101/27.11.2020г. на 
Държавен вестник е обна-
родвана Наредба № 13 от 

2016г. за мерките за опазване на 
пчелите и пчелните семейства от 
отравяне и провеждане на расти-
телнозащитни, дезинфекционни 
и дезинсекционни дейности. С 
нея се регламентира нов начин 
за уведомяване на пчеларите 
за предстоящи третирания с 
препарати за растителна защита 
на земеделските култури, чрез 
нарочно създадената Електронна 
платформа за оповестяване на 
растителнозащитните, дезин-
фекционните и дезинсекционните 
дейности /ЕПОРД/, поддържана 
от Българската агенция по без-

опасност на храните /БАБХ/.  В 
тази връзка всички пчелари и 
земеделски производители, об-
работващи площи със земедел-
ски култури, трябва да направят 
регистрация в платформата до 31 
януари 2021г. В срок до 28 февру-
ари т.г. в случай на третиране на 
земеделски площи, уведомяване-
то ще се извършва по досегашния 
ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021г. уведомяването 
ще се осъществява само чрез 
ЕПОРД.

На сайта на Българската аген-
ция по храните  е публикуван 
линк за достъп до Електронната 
платформа за оповестяване на 
растителнозащитните дейности.
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след валежите

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЗАСЕГНАТИ УЧАСТЪЦИ

Януарските 
наводне-
ния в ра-

йона на общината 
не са изненада. 
Периодично ва-
лежи над норма-
та предизвикват 
преливане на ина-
че тихи и кротки 
реки като Мараш 
и Мочурица, раз-
ливите потопяват 
земеделски на -
саждения, водата 
нахлува в мазета 
и приземни етажи.

И тази година 
не направи изклю-
чение. Паднали-
ят  над 80 л./кв.м. 
дъжд в рамките 
само на три дни   

Мария Цветкова, народен 
представител от ВМРО при 
31 ЯИР посети засегнати 

от наводненията села в общината. 
Заедно с Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, направиха обход 
на най-пострадалите от обилните 
януарски валежи райони. Бяха на 
мястото в Лозенец където само 
преди дни р.Мараш излезе от ко-
ритото  си и остави под вода земе-
делски земи. Посетиха и Каменец, 
където р.Боадере в някой участъци 
застраши със заливане и къщите. 
Потвърди се констатацията , че 
има необходимост от почистване 
коритото на реката и изграждане на 
нови мостови съоръжения.

Г-жа Цветкова проведе разговор 
и с Иван Митев, председател на 
ОбС с уточнение за вземане на 
конкретни решения.

важнО За ПЧелари и 
ЗемеделсКи стОПани

ДЕПУТАТ ПОСЕТИ ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ НАВОДНЕНИЕ СЕЛА

Първата половина на месец 
януари ни донесе трикра-
тен месечен  размер на 

януарските валежи. При месечна 
норма от 38 литра, до сега за 
януари в Стралджа имаме 112 
литра/кв.м, като само в рамките 
на периода 8-12 януари падна-

ЗА ВАЛЕЖИТЕПРИРОДАТА ОТНОВО ПОКАЗА СИЛАТА СИ
беше достатъчен, за да препълни 
р.Мараш, която се спусна  в буен 
бяг към р.Мочурица.  Имаше скъ-
сани диги на р. Касаплийска край 
Лозенец и на отводнителен канал 
Дермендере край Атолово, има-
ше наводнени земеделски площи 
в районите на тези села както и 
в землищата на  Стралджа, Во-
деничане  и др. Обилният дъжд 
създаде проблеми и в останалите 
села на общината, но пострадали 
хора и животни няма. Под ръко-
водството на общината, заедно 
с кметове и км.наместници по 
места, хората се обединяват 
за решаване  на проблемите. 
Междувременно времето  се ук-
роти, дъждът спря и много бързо 
започна отдръпването на водите.

Под наблюдение остават както 
реките в общината, така и язо-
вирите.

лите валежи достигнаха 102л./
кв.м. Всичко това се случва и след 
значителните валежни количе-
ства през месец декември, тогава 
за нашият град бяха отбелязани 
97 литра/кв.м. За периода 8 де-
кември – 12 януари падналите 
валежи в Стралджа достигнаха 
значителни стойности – 209 ли-

тра/кв.м.
Да припомним обаче, че това 

се случва след рекордно сухата 
2020 г., за цялата изминала годи-
на в Стралджа имаме 417 литра/
кв.м., при годишна норма от 550 
литра, ако изключим валежния 
декември, за периода януари – 

ноември 2020 г., валежите за тези 
11 месеца са едва 320 литра. 

Тази тенденция за неравномер-
но разпределение на валежите,  
редуващите се дълги периоди на 
суша и такива с обилни валежи 
стават все по-утвърждаваща се 
закономерност на променящия 
се съвременен климат. 
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Започнахме я с надежда за добро. Но, тайн-
ственият КОВИД обърка всички планове. 
Необичайното затваряне по домовете, прину-

дителните маски дойдоха с уверението, че това ще 
опази здравето ни. И видяхме туй, което и в сънищата 
си не си го представяхме дори. Опустели улици, за-
творени училища, страх от заразата, ограничаване на 
контакти с възрастните родители, пусти заведения, 
празни пазари, магазини, кафенета...

„Всяко зло, за добро!“, твърди народът. Останали 
у дома, семействата се видяха заедно за толкова 
дълго, че родителите най-сетне имаха достатъчно 
време да поиграят с децата си, да общуват. Осъз-
нахме празнотата, която допуснахме с вечното си 
бързане и пренебрегване на ред дребни  щастливи 

мигове с хората, които обичаме. И създадохме спо-
мени, които топлят. Само че и това омръзва. И все 
повече се размечтавахме за богатия, разнообразен 
живот навън, осъзнахме плюсовете, но и минусите 
на онлайн обучението, замечтахме се за концерти, 
театър, спорт... През лятото забравихме за мерките, 
полудувахме на воля, но есента дойде с новите 
КОВИД мерки и страх от заболяването, което взе 
жертви и от нашата община.

Промени настъпиха неизбежно в социалния живот, 
в обществените събития, в обслужването, в начина 
на контакти на всички нива. Въпреки трудностите 
Община Стралджа продължи работата си с изпълне-
ние на основния дълг в полза на гражданите. Макар 
с променени приоритети ред задачи са изпълнени, 
направени са положителни промени, които радват.

Вирусът „КОВИД“ стана причина за пълен контрол 
на живота в общината. Имаше заповеди за вечерен 
час на лицата до 18 г., имаше затваряне на оби-
чайния пазар в града, филтриране на посещенията 
в учебните заведения, а при появата на повече 
заразени в района и затваряне на училища и детски 
градини,  масовите мероприятия  бяха отложени, тра-
диционни културни и спортни  събития  - замразени 
до подходящо, по-здраво време.

С грижа и внимание към  възрастните хора, най-
уязвими от коронавируса, Община Стралджа реа-
гира светкавично и обяви готовност   да помогне на  
нуждаещи се  възрастни, самотни и трудноподвижни 
жители, като осигури екипи, които да посетят адреса 
и да приемат и извършат поръчка за покупки.  По 
същия начин бяха подпомогнати и хора от селата 
чрез връзка с кметовете и кметските наместници.

Междувременно обстановката породи добротвор-
ство, което ще се помни. Още в началото на годината 
стана ясно, че  собственикът на фирма “Феерия-98”  
Зимница - Милен Драгоев, е  дарил дезинфектанти 
за ръце и спирт. Предоставеното дарение обезпечи 
потребностите от хигиенни материали на кметствата 
и кметските наместничества в селата, намиращи се 
на територията на общината.

Добрият пример бе последван и от други. Даре-
ние за звеното на Спешна помощ направи аптека 
„Авицена“.

Колективът на ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ 
Стралджа с директор Нели Шидерска организира 
благотворителна акция. Поздравления за колектива 
на училището, който отдели средства от месечните 
си възнаграждения, за да зарадва хора в нужда.

Десетки възрастни хора, потребители по проект 
„Патронажна грижа за нуждаещи се лица в Община 
Стралджа и Община Болярово”, получиха картички 
изработени от деца. Идеята бе на педагозите Вили 
Тодорова и Светлана Колева от детска градина 
„Здравец” в Стралджа. С помощта на  работещите 
по проекта желанието  над 40 възрастни и самотни 
хора получиха радост с  детските картички. Според 
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Стефка Балтова, координатор по проекта, тези ини-
циативи ще продължат.

 Армейците  от града се организираха в инициатива 
да пръскат срещу кърлежи в Стралджа. Момчетата 
почистиха района около хижа „Люляк“, лакираха 
пейките.

Красива и романтична идея на общинския съвет-
ник Янко Добрев стана повод за поздравления и 
пожелания. Той избра да предложи брак на своята 
любима Жечка Ганчева на най-високия връх  в 
България и на Балканския полуостров – Мусала.  
Да се радва на щастливи дни и сбъднати мечти  
влюбената двойка!

Деца от детските градини в град Стралджа госту-
ваха в кабинета на кмета по повод Деня на детето. 
Малките Благовеста, Елиза, Иван и Николай, освен 
че демонстрираха част от наученото в детските 
градини, дадоха и своите насоки в управлението на 
община Стралджа. Малката Благовеста изненада 
приятно всички като заяви желанието си  като пора-
сне да стане кмет.

Промяната в общината продължи успешно.
Община Стралджа сложи началото на проект 

по „Програмата за развитие на селските райони 
2014 – 2020 “ с откриване на строителна площадка 
в най-голямото училище в общината-СУ”П.Яворов”. 
Стойността на проекта възлиза на 1 170 073.36 
лева с ДДС, като след процедура за изпълнител на 
проекта бе избрана фирма „ ИНКОМ ПВ “ ООД град 
Ямбол с управител инж. Васил Горнаков. Ремонтът 
включва  подмяна отоплителната инсталация ,ремонт 
на стълбищните площадки, подмяна на осветителни 
тела, цялостно обновление на  санитарните. След 
приключване на ремонтите по вътрешната част  - 
саниране и боядисване сградата на училището и 
столовата. Провеждат  се и частични ремонти по 
канализацията и водопровода на учебното заведе-
ние. Срокът за изпълнение на проекта е 180 дни.

Не малко са средствата, които общината насочи 
за ремонти на пътища и улици.

Преасфалтирана беше една от най-използваните 
улици в града - „Александър Стамболийски“. Обнове-
на е и ул. „Св.Иван Рилски“, както и компрометирани-
те участъци по други улиците в Стралджа, Воденича-
не, Зимница, Джинот. С технология“печматик“ бяха 
запълнени дупките в участък на пътя Стралджа-Ма-
леново, както и участък от път „Воденичане-Иречеко-
во“. Подписани са договорите по „МИГ-Стралджа“ за 
ремонт на над 20 улици във всички населени места 
в общината, които ще се изпълняват тази година.

Жителите на пети квартал в Стралджа се радват 
на обновената и озеленена  градинка между улиците 
„В.Левски“ и „П.Кабаков“/до църквата/, която много 
бързо се превърна в любимо място за отдих на деца 
и възрастни.

Със средства на общината бяха ремонтирани 
помещенията в Поликлиника Стралджа. Сега пациен-
тите чакат пред кабинетите в една съвсем различна 

и приятна обстановка.
Четиридесет лица от община Стралджа, регистри-

рани като безработни в Бюрото по труда, участваха 
в  обучение по проект на „МИГ – СТРАЛДЖА 2016г” – 
„Местни инициативи за заетост за търсещите работа 
и неактивните лица“. Инициативата имаше за цел 
да се подобри достъпът до заетост, като се осигури 
интегриране на пазара на труда. Дейността на про-
екта е насочена към активирането на лица от целеви 
групи със завършено средно образование, както и 
включването им в професионална квалификация по 
професиите „Охранител“,“Спасител при бедствия, 
аварии и катастрофи“, „Търсене, спасяване и из-
вършване на безаварийно възстановителни работи“.

Начините за справяне с безработицата в уязви-
мите групи беше основната тема на разговор между 

управата на община Стралджа, заместник-минис-
търа на труда и социалната политика д-р Султанка 
Петрова, преподавателят в СУ”Климент Охридски” 
доц.Георги Бърдаров и проф. Иван Станков – бивш 
министър на земеделието и преподавател в Тра-
кийски университет. Сред обсъдените теми беше 
начинът за създаване на социални предприятия, 
основно в сферата на земеделието на територията 
на община Стралджа.  

Нови табели за вход и изход и изкуствена не-
равност, чрез която се ограничава скоростта на 
движение на моторните превозни средства- с това 
може да се похвали село Атолово. Новите придо-
бивки са осигурени от общинското ръководство след 
настояване на назначения  кметски наместник Стоян 
Стоянов. Новият кметски наместник вярва, че чрез 
поставянето на гумираната изкуствена неравност на 
главната улица, в селото ще се реши един от основ-
ните проблеми – бързото преминаване на колите, 
което е предпоставка за ПТП.

За пета поредна година Община Стралджа осигури 
охрана на землището на село Зимница, доказало 
се като най-голямото за зеленчукопроизводство в 
Общината. Общинска охрана се погрижи за опаз-
ването на земеделската продукция, като обходите 
продължиха до началото на месец октомври. Като 
равносметка на звеното „Общинска охрана“ кражбите 
в Стралджа и общината са сведени до минимум.

Талантливи деца на общината отново постигнаха 
успехи на различни конкурси, състезания, турнири.

Ива Танева от седми клас при СУ“П.Яворов“ се 
класира на първо място , а петокласничката Даниела 
Йорданова – на второ място в Седмия Национален 
ученически конкурс на Регионално управление на 
образованието и Център за личностно и творческо 
развитие на децата на Благоевград.

Добра новина на годината е обединяването на ку-
керските групи в града през м.март, а няколко месеца 
по-късно стана ясно , че е факт и отдавна желаното 
обединение между двете читалища в Стралджа. 
Обичаната и уважавана Нели Тончева Кавалджиева 
оглави новото читалищно настоятелство, което вече 

работи по своя план за представяне  на богатото 
фолклорно наследство на Стралджа, развитие на 
културата, създаване на интерес към библиотечното 
дело, откриване на млади таланти и др.

Стралджанци доказаха и отношението си към 
героичното минало. В Деня на освобождението на 
селището от турско робство бяха поднесени венци и 
цветя пред паметника на поборника Панайот Хитов, 
на Трети март цветя бяха поставени пред памет-
ниците загиналите в града и селата на общината, 
а в памет на Апостола на свободата Васил Левски 
общината организира поредното грандиозно факелно 
шествие – поклонение пред паметта на героя.

През 2020 беше проведен Петият Национален 
литературен конкурс „Дървото на живота” на името на 
поетесата Станка Пенчева. В изданието на конкурса 
взеха участие 175 участници от цялата страна в двата 
раздела поезия и проза, като постъпилите творби 
достигнаха  450 . В раздел „Поезия” участниците са 
100, а в раздел „Проза” – 75.

След като разгледа обстойно всички постъпили 
творби журито с председател Христо Карастоянов 
и членове Димитър Бечев и Пенко Пенков присъди  
наградите.

 Специалната награда на Кмета на община Страл-
джа получи Мария Панайотова от с. Памукчий, обл. 
Стара Загора, за стихотворението „Червени сълзи“.

Раздел „Поезия”
– Първа награда на Богдана Калъчева от Карлово 

– за цикъл стихове;
– Втора награда на Ваня Велева от  Ямбол – за 

цикъл стихове;
– Трета награда на Николай Дялков от  Тополов-

град – за цикъл стихове.
Раздел „Проза”
– Първа награда на Майя Виткова от  София – за 

разказа „Impromptu”;
– Втора награда на Явор Цанев от  Русе – за 

разкааз „Дървото”;
– Трета награда на Мадлен Аспарухова от  Видин 

– за разказа „Върни се, ако можеш”.
С решение на ръководството на община Стралджа 

поощрителни награди получиха двама участници от  
Стралджа – Димитър Драганов и Георги Александров.

Макар в различна обстановка от обичайната 
кметствата съвместно с читалищата по селата на-
правиха необходимото, за да поддържат интереса 
към духовността, традициите.

Постановката“ Мъжът на жена ми“ с режисьор 
Мариус Куркински, по текст на Миро Гавран и с 
участието на Мария Сапунджиева, Кирил Ефремов 
и Ненчо Илчев беше представена пред стралджан-
ската публика.  Това бе първият гастрол на театър 
от столицата  в Стралджа от над 15 години, а ор-
ганизаторите от община Стралджа  обещаха пред 
любителите на театралното изкуство, че гастролите 
на театри в Стралджа ще продължат.

През м. март Ойка Пенева навърши своите 100 
години! Народната певица, която десетилетия наред 
събуждаше гордостта на стралджанци с нейните 
изпълнения по сцени и национален ефир, бе поз-
дравена от ръководството на община Стралджа, 
като освен поздравителния адрес от кмета Атанас 
Киров, рожденичката получи и  подаръци, връчени  
от Живка Йорданова, началник-отдел „Хуманитарни 
дейности“ в община Стралджа.

За съжаление на 11 юни  Ойка Пенева, „славеят 
на Стралджа“, се пресели в един друг свят, но остави 
много спомени, красиви народни песни, примери за 
трудолюбие, доброта, обич към родния край.

След боледуване почина Курти Илиев, кмет на 
Стралджа през 60-те и 70-те години на миналия век. 
По време на управлението му селището се развива 
с изключително бързи темпове и е обявено за град.

Простихме се и с д-р Венко Седларски, ерудит, 
бивш зам.кмет на община Стралджа.

Казахме „сбогом“ и на Стоянка Добрева Салла-
кова, дългогодишен гл. редактор на стралджанския 
вестник.

Напусна ни и ветеранът, общественик, краевед, 
автор на няколко книги за историята на с. Поляна и 
участието си в 29-ти Ямболски пехотен полк, родо-
любецът Жеко Дойчев.

През изминалата година се простихме и с Атанас 
Димов, краевед и горещ родолюбец от Зимница.

Отиде си и доц. д-р Калчо Тодоров, преподавател 
в СУ “Кл.Охридски“ и Югоизточен университет в 
Благоевград, автор на учебници по висша матема-
тика. Големият математик от Стралджа, който живя 
и работи в София, пожела костите му да почиват в 
родна и обичана Стралджа.



  бр.1, 28.01.2021 г.        РЕПОРТЕР                          4  

Продължава от стр.1
Получих песните от Живко, слу-

шах ги с огромно вълнение, стру-
еше невероятна енергия от тях. 
Не бяха песни, а жив организъм. 
Докато слушах, реших, че Живко 
ще направи песен по текст на Ни-
кола Ганчев, посветен на Вълкана 
Стоянова, думи, които един голям 
кавалджия беше написал за най-
драгоценната певица. Вълнение! 
Следващата среща стана след три 
седмици, видео на две от записани-
те песни, но чакахме екипа на МГ 
„Добруджа“, а те бяха с  COVID. В 
очакване за по-добро здравословно 
състояние на Стефан Калев, Живко 
ме провокира с пролетен буенек, за 
който не бях готов, но го научих за 
кратко време. Всичко се случи, като 
на сън. В деня, в който телефона 
звънна и видях името на Живко, 

разбрах, че всичко  е готово. Така 
станаха пет песни и два клипа. Днес 
песните се вече десет и в скоро 
време ще имам среща в Добруджа. 
А  Живко вече е нетърпелив: „Кога 
ще се върнеш?“ Песните получиха 
очаквания прием. Интересни и 
добре поднесени, изработени до 
съвършенство. Не зная дали старта 
е летящ, но песните се радват на 
изключително внимание и интерес.

– С  представянето на новите 
песни „Мишки скачат“, „Яна, 
Лазар ходи“, „Червени чизми 
троптяха“, „Прочу ла се хуба-
ва Вивда“ и др. Вие изведнъж 
направихте впечатление на 
любителите на народната песен, 
на медиите, на специалистите. 
Защо точно сега? 

– От доста време не бях записвал 
никакви песни. Тази стъпка дълго 
съм я обмислял, но все нещо се 
случваше и това оставаше на 
страна. Но да търся причина и да 
се оправдавам, нямам това осно-
вание. Понякога дългото мълчание 
генерира много енергия, която 
трябва да излезе на някъде. А моя-
та енергия се изразява в красивите 
песни. Аз съм научен да предста-
вям песните си максимално близко 
до първоизточника. Заложих на 
песни, които на никой не са извест-
ни. Забравени, отлежали, но пълни 
с много обич и топлина. Не съм 
академичен певец, а едно селско 
момче, което е слушало песните 
от баба си, лелите си, баща ми. Та-
кива едни неподправени, но коло-
ритни, чисти като моминската душа 
и енергични като ергенския порив. 

За цъфнала-
та  момина 
градинка, за 
огнено изга-
рящата змее-
ва любов. За 
онова пъстро 
м е г д а н с к о 
хоро, на кое-
то влюбени-
те  си срешат 
очите. Може 
би необхо -
д и м о с т т а , 
жаждата за 
такива песни 
е назряла. Да 
се срещнем с 
позабравени-
те мъдрости 

и поуки на нашите предци.
– Избрахте да работите с ор-

кестър „Бисери“ и приятели и 
вече сте един страхотен екип. 
Защо не се спряхте на тракийски 
оркестър? 

– В година на пандемия има-
ше доста онлайн конкурси, за 
един от тях бях помолен да дам 
консултация за добруджанската 
песен „Димке, Димке“ на Калинка 
Вълчева. Приключих консултаци-
ята, но ми направи впечатление 
оркестъра. Започнах да го слушам, 
търсех други пиеси на Живко 
Желев, оказаха се интересни, с 
много душа и жар изсвирени. Така 
и реших да потърся Живко. Още 
в първото обаждане стана един 
интересен разговор, от тема на 

тема, коментирахме песните по 
принцип. Но когото започна да ми 
разказва за Вълкана Стоянова и 
за творческата им среща, веднага 
в главата ми изплува споменът за 
разказа за този концерт в Добрич. 
Докато разказваше въодушевено 
за нея, за живия спомен, за тези 
топли чувства, които сякаш са били 
вчера  аз не чувах Живко какво ми 
говори, мислех си „Стуене, това 
е което търсиш!“ Така и стана. 
Решението беше взаимно. Не 
беше необходимо да говорим на 
дълго и широко за съвместната ни 
работа, всичко беше точно и ясно. 
А споменът за разказа на Вълкана 
Стоянова ставаше все по-ясен. 
Тогава тя се върна от Добрич, до-
волна от срещата с публиката на 
добруджанския град. Посъветва 
ме, че ако някога имам работа в До-
брич, да потърся кавалджията на 
добруджанския ансамбъл. Това не 
се случи в ония години, бях твърде 
млад и мислите ми летяха в други 
посоки. Но  се оказа предречено от 
голямата певица и ето,че се случи 
след повече от тридесет години. А 
Живко се оказа стихия, неспокоен 
творец, пълен с идеи и зареден с 
творчески порив. Твори в движе-
ние, докато изпея мелодията, вече 
има идея как ще прозвучи песента.  
Това е Живко Желев – името му е 
живот!  Живот за музика. Предре-
чено!  Така е трябвало да стане! Да 
пътувам до Добруджа и да изпълня 

заръката на най-драгоценната пе-
вица – Вълкана Стоянова.

– Разкажете как правите избо-
ра на песните си, това вдъхно-
вение от Вълкана ли е?

– Големия творец винаги вдъх-
новява. Докосването до книгата, 
слушането на песните е безспор-
ното доказателство за това. С 
подбора на песните е същото. Но 
когато имаш безценните съвети 
на Вълкана Стоянова, якак всичко 
е лесно. За всяка песен има пре-
поръка, как да се изпее, да звучи 
истинска и как да се пренесе духа 
на отминалото време. 

– Прави впечатление звученето 
на песните, автентичността на 
текстовете и мелодията, така ли 
ще продължавате и занапред, 
споделете Вашите планове?

– Моите планове са такива, да 
давам живот на старите песни, на 
онези бисери, които блестят и ще 
блестят във вечността. Текстове-
те и мелодията  да са близки до 
душевността на българина. Не 
забравям съветите, които съм 
получил, да предам с песните коло-
рита, очарованието и красотата на 
родния Ямболски край. А работата 
ми в Добруджа продължава с нови 
песни, нови идеи и нови срещи. 

Аранжиментите са дело на май-
сторския усет на Живко Желев, 
кристалния звук е на Петър Петров 
и всичко е изсвирено от Живко 
Желев – кавал, Стефан Георгиев 

– гъдулка, Дони Колев – гайда, 
Пламен Желев – бас, Десислав 
Здравков – тамбура, Галин Момчев 
– акордеон и Явор Радев - тъпан. 
Видеото е на неуморния Стефан 
Калев – МГ „Добруджа“.

– Като член на журито на Кон-
курса надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова“ обикновено 
винаги имате конкретни пред-
ложения. Как се подготвяте за 
новото предстоящо издание на 
конкурса, което община Страл-
джа по всяка вероятност ще 
посвети на 100-годишнината от 
рождението на певицата?

– Стралджа – на пътя на кръстом 
пътя! Едно много скъпо градче за 
мен, пълно с много топли спомени. 
Този път това ще е най-вълнува-
щия конкурс. Но най-голямото пре-
дизвикателство ще бъде песента, 
посветена на Вълкана Стоянова 
по текст на кавалджията Никола 
Ганчев, както казах. Песен, която 
трябва да изпея по музика на 
Живко Желев и в съпровод на 
оркестър „Бисери“ и приятели. До 
тогава се надявам да имам сили, 
да дам живот на много песни, за да 
не забравяме делото и паметта на 
Вълкана Стоянова. 

– Вашето пожелание към всич-
ки, които обичат българската 
народна песен?

– Да слушат хубавата народна 
песен и да я обичат така, както се 
обича първо либе!

ГОст на брОЯ стОЯн варналиев

КОГАТО ВЛОЖИШ ДУШАТА СИ В ПЕСЕНТА

През януари се навършиха 12 
г. от кончината на народната 
певица Вълкана Стоянова. 

Нейният най-обичан ученик Стоян 
Варналиев обяви това във фейсбук 
мрежата  като я определи с най-
точните думи - „най-драгоценната 
певица“. А Дарина Славчева, друга 
нейна даровита ученичка, споделя 
специално за нашия вестник спо-
мените си за Вълкана:

„Благодарна съм за уроците, 
препоръките и примерът й! 
Щастлива съм, че успях да се 
докосна до нейната личност и 
талант!

Вълкана Стоянова е НЕДОС-
ТИЖИМА фолклорна певица, не 
само заради красивия си глас, 
майсторско ювелирано пеене, но 
и заради богатия си репертоар. Тя 
е от онези певци, които надграж-
дат локалното и се превръщат в 
символ на национални музикални 
икони. Любимка на поколения 
почитатели и изпълнители на фол-
клорна музика. Срещата ми с нея 
даде отпечатък върху моя живот. 
Запознах се с нея по инициатива 
на майка ми след нейно гостуване 
в БНР. Бях ученичка в 9-10 клас 
на Музикалното училище, когато 
за първи път гостувах в дома й в 
София. Впечатленията ми бяха 
на добра къщовница, изкусни 
бродерии и всичко около нея бе с 
усет за красиво. Именно тази точна 
преценка е отразена и в пеенето й. 
Впечатлих се от запазения й тра-
кийски говор, което ме наведе на 
мисълта, че не е прекъснала връз-
ката си с родния край. Тази връзка 

бе и причината може 
би да ме приеме тол-
кова топло (майка ми 
е родом от Генерал 
Инзово, Ямболско), 
отношението към зе-
мляци. На първата 
ни среща запях раз-
лични песни и полу-
чих оценката й - „ти 
си готова певица“. 
Това така ме окрили 
и ми вдъхна кураж, 
че връщайки се в 
Музикалното учили-
ще аз просто летях. 
Даде ми напътствия 
и започнаха нашите 
уроци. Те бяха по-
често по телефона, 
а по време на ва-
канциите й гостувах. 
Живях с дни при нея 
и я опознавах като 
личност - принципен 
човек, знаещ цената 
си и неотстъпчив към 
несправедливостите. 
Събуждахме се, пеехме, хранехме 
се, пеехме, ходихме на пазар и по-
сле пак пеехме. Имах възможност-
та да наблюдавам отношението на 
околните към нея. Познаваха я хо-
рата, възхищаваха й се. Гордееше 
се с Десислава, Стоян Варналиев, 
Венета и учениците й от чужбина. 
Аз не пропусках да я разпитвам за 
песните, за сцените, за живота й 
извън сцената. Нашата връзка про-
дължи през годините, обаждах й се, 
пеех по телефона или й гостувах, 
когато ходих в София. Обсъждахме 

изпълнения и изпълнители. По-
късно, когато книгата й бе готова 
изучавахме песните от нея..

Липсват ми моментите и часове-
те прекарани заедно с личността и 
твореца Вълкана Стоянова! Години 
наред Конкурсът на нейно име в 
град Стралджа е престижно кул-
турно събитие за младите таланти 
на България. Нека помним нейното 
име, делото и завещаното. Както тя 
споделяше: „Обичайте ме и когато 
не мога вече да пея!“ Обичаме те, 
лельо Вълканче!

Стоян Варналиев и Живко Желев

12 ГОДИНИ БЕЗ НАй-ДРАГОЦЕННАТА  

Концерт по случай 80-годишнината на 
н.а. Вълкана Стоянова. НДК, зала 2, 2002 г.

етО и Още мнениЯ За Певицата - 
майстОр на траКийсКата 

нарОдна Песен
НеДеЛЧо ВаСИЛеВ
Най, най, най.. Колкото и да го повтаряме е недостатъчно за нея. 

Недялка Керанова го казва простичко:“Вълкана Стоянова е майката 
на народната песен!“. А по-голямо от майката-НЯМА!“

ЯНКо СТефоВ
Вълкана Стоянова е обявена за най-добрата певица на 20-ия 

век ! И заслужено !

КоСТа ЙоРДаНоВ
Винаги слушам песните на Вълкана Стоянова и се чудя какъв 

глас с каква ясна дикция и нейната незаменима извивка. Тя беше 
прекрасен благ човек с добро приятелско сърце. Вечна й памет

„Обичайте ме и когато няма да пея“

Великата Вълкана Стоянова!
Напусна ни на 11 януари 2009 г.
Родена на 13 юли 1922 г. в с. Люлин, Ямболско
Поклон, Маестра!

Дар Божи, глас докосващ сърцето... Явление, гений в българ-
ската народна музика, Златният Глас на Тракия!  „Нягол на Милка 
думаше“, „Алтънлъ Стоян войвода“, „Димо на Рада думаше“... - 500 
народни песни, повечето записани в съпровод на кавалджията Ни-
кола Ганчев, с ДАНПТ „Филип Кутев“ за БНР, 50 грамофонни плочи 
- Арфа, Симонавия, Радиопром, Балкантон, песни обичани, познати 
и на световната сцена - „Обичайте ме и когато няма да пея“ 2008 г. 
БНТ филм за Великата Вълкана Стоянова... Бинка Добрева, Стоян 
Варналиев, Дарина Славчева, Мария Колева и други ученици на 
Вълкана Стоянова от Музикалното училище в Котел, Нов Български 
Университет днес са нейни наследници. Обич! Светлината да е с 
нея на небесната сцена!
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Регионален исторически музей – 
Ямбол издаде един прекрасен 
календар за 2021г.  с народни 

носии от региона. Сред тях блести със 
своята красота и пищност лазарски 
костюм от Стралджа, част от фонда на 
музея от 30-те години на XX век.

Традиционният лазарски костюм се 
носи от моми, участващи в пролетните 
лазарски игри, известни в Стралджа 
като буенек. 

Състои се от риза, сукман, пояс, 
гунче, престилка и лазарска шапка. 
Ризата е с туникообразна кройка и е 
изработена от бял памучен домашно 
тъкан плат. Украсена е с разноцветно 
везмо около пазвения разрез, края и 
дължината на ръкавите. 

Сукманът, известен като копринник, 
е от черен, лито тъкан вълнен плат. 
Полите на сукмана са апликирани с 
вертикални копринени ивици в черно 
и червено, свързани с дантела, шита с 
жълти конци. Над тях са пришити коп-
ринени ширити и дантела, изпълнени 
с везани разноцветни фигурки. Върху 
сукмана е завита уица – ръчно плетен 
дълъг пояс от тъмносиня вълнена 
прежда, увит няколко пъти върху кръ-
ста на жената. Задължителна връхна 
дреха е гунчето – безръкавна дреха, 
дълга до под кръста, силно разклине-
на встрани. Изработена е от домашно 
тъкан черен вълнен плат. 

КРАСИВИЯТ ЛАЗАРСКИ КОСТЮМ НА СТРАЛДЖА 
ОБОГАТИ ЯМБОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА 2021 ГОДИНА

Почитателите на Боян Че-
нешев, който преди време 
сам напусна работата 

си като охранител на съдебната 
власт в Бургас, за да се отдаде на 
музиката, днес изненада всички с 
новата си песен по стиховете на 
Иван Вазов. 

След дълга пауза от 5 г. Боби  
за пореден път доказа, че има 

оригинален поглед към музиката, 
че умее да реализира творчество, 
което е близко до младите като ги 
учи  да бъдат смели , да преслед-
ват мечтите си,  да се гордеят, че 
са българи.

Идеята за нов прочит на по-
пулярното стихотворение  е на 
„полицаят -рапър“, както все още 
го определят медиите. За клипа 

На СНИМКаТа: Ру-
мен и неговата съпруга 
заедно с Бъз Олдрин - ве-
лик астронавт и скромен 
човек. Преди повече от 
50 години  той стъпи на 
Луната. „Ние сме горди и 
щастливи да се срещнем 
с Бъз“, споделя Румен.

Елхата пред Рокафелер 
център в Ню Йорк. „Всяка 
година ние ходим да я 
гледаме около Коледа, 
да се наслаждаваме на 

Загорчева и моята 
приятелка Надето. 
Две истински родо-
любки и достойни 
стралджанки. Лю-
бовта и духа, който  
имате за народните 
традиции на Страл-
джа, са невероятни, 
топли, най-искрени. 
Благодаря ви, че ус-
пявате да поддър-
жате живи тези тра-
диции в тези трудни 
времена.! Просто 
ме разплакахте с 
тази презентация на 
книгата. Познавам 
Тончо от съвсем ма-
лък, помня когато 
с буеника  Страл-
джа спечели първо 
място, аз бях 7 го-
дишен и бягах на 
репетициите между 
редиците  на танцу-
ващите и Тончо ми 
викаше да се пазя 
да не ме настъпят. 

Майка ми беше сред танцьорките, 
леля Данка пееше и куп други род-
нини участваха. Просто фамилен 
празник. ... Как да забравя чичо 
Добри Милев, който отказа дру-
ги ангажименти, за да свири на 
сватбата ми, защото с татко бяха 
най-добри приятели от малки... 
Това интервю  по ТВ Диана кабел 
ще го гледам още много пъти, раз-
ровихте ми стралджнската душа. 
Още веднъж, БЛАГОДАРЯ ВИ !

Вашата книга ще разкрие на 
много млади хора традициите и 
обичаите на Стралджа,  вероятно 
ще подбуди много хора да ги след-
ват. Бъдете живи и здрави!

Аз искам да купя 5 книги, едната 
ще е за библиотеката на Ню Йорк, 
другите - за семейството  ми. На-
дявам се да  напишете  и друга 
книга,  за Стралджа  преди 30-40 
г., за хората, за живота. Жадни сме 
за такава информация!   

През изминалата 2020 г. В 
Стралджа сключиха граж-
дански брак 18 влюбени 

двойки. Статистиката отбелязва 
само 11 новородени в общината, 

от които 8 момчета и само 3 мо-
мичета. Предпочитани се оказват 
библейски имена като Авраам 
и  Давид, както и  популярните 
Георги, Ангел. За момичетата 

родителите са избрали Христина, 
Галина и Георгия. Да са живи и 
здрави.

Жалко е, че през годината  по-
чиналите са общо 167.

БОБИ КИНТА С НЕВЕРОЯТЕН 
НОВ КЛИП „АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ“

той пояснява: „ Искам  
всеки българин гордо 
да каже „Аз съм бъл-
гарче! Създадох един 
проект, един по-мо-
дерен и съвременен 
вариант със стихо-
творението на Иван 
Вазов и съм доволен 
от резултата. Допъл-
нително към това съм 
събрал традициите и 
обичаите на България, 
съхранявани от векове 
и до днес“, казва  ра-
пъра и кани всички да 
видят клипа, да се на-
слаждават на изпъл-
нението с обещание за 
нови изненади.

К ат о  ч о в е к  с ъ с 
стралджански корени, 
изнесъл няколко кон-
церта на местна сце-
на,  Боби  има много 
роднини, приятели и 
почитатели на твор-
чеството му в родния 
край. Не отрича че е 
готов отново да пее 
в Стралджа защото 
обича този град и иска 
да бъде полезен.

За тези, които не го 
познават:

Боян Ченешев /Боби 
Кинта/ е завършил 
Спортно училище с 
профил бокс, става 
сребърен медалист в 
Републиканско пър-
венство. Още в осми 
клас прописва стихове 
и прави опит за напис-

ване дори на роман. Артистична 
натура, авантюрист, жаден за при-
ключения, за повече емоции, той 
се пробва в   различни  дейности и 
инициативи. Докато окончателно 
се отдава на пеенето. В момента 
живее във Велико Търново с 
любовта на живота си и това го 
прави щастлив.
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красотата, да съпреживяваме 
момента.  В къщи не сме правили 
елха от две години, не искаме да 
унищожаваме  дръвчета. По тради-
ция в къщи вдигаме тост за всички 
българи в 17 часа тукашно време 
/12 ч. в България/. Тук посреща-
нето на Нова година не е толкова 
популярно както у нас. Много хора 
, различни  традиции и календари, 
всеки си почита своето.  Голямото 
шоу е пускането на топката в12ч. 
от един от небостъргачите на Тайм 
Скуеър / име на площад/. Тогава 
има над 1 милион тълпа от цял 
свят. Но тази година, за съжаление,  
не допускаха хора заради вируса“.

Когато става дума за България 
Румен развълнувано споделя ми-
слите си и за книгата „Традиции, 
личности, памет“:

„Неповторимо, страхотно, уди-
вително представяне на кни-
гата на  моята учителка Мара 

Извитата пазва, ръкавните отвори и 
върховете на клиновете са украсени с 
обтоки от син вълнен гайтан, като на 
места са апликирани малки парченца 
от червено сукно. Престилката е въл-
нена, лито тъкана, едноплата, червена. 
По цялата й повърхност, с бели памуч-
ни конци, са извезани едри геометрич-
ни фигури и по-дребни разноцветни 
растителни орнаменти. На главата е 
закрепена ниска червена цилиндрична 
шапчица с висок заден край, покрит с 
изкуствени цветя, синчано перо / бяла 
манистена украса/ и др. Встрани се 
спускат нанизи с монети – ушенки, 
манистени висулки – мензули, а отпред 
на челото – ред монети. В задната част 
на шапката е закрепена дълга лента – 
край, която се спуска на гърба, заедно с 
разноцветни кордели. От двете страни 
на шапката са алените крайчета – два 
триъгълни края от червена копринена 
забрадка.   

Календарът на Регионален истори-
чески музей Ямбол  „Девойко, мари 
хубава“ за 2021 можете да закупите 
като по този начин ще   подпомогнете  
дейността на музеите в България и на 
Фондацията „Живите български коре-
ни“, както и  развитие на  проекти, които  
подпомагат проучването, опазването, 
съхраняването, развиването и популя-
ризирането на българското културно, 
фолклорно и историческо наследство.
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Във време на социална изола-
ция, във време, в което спо-
делеността и прегръдката 

са лукс, във време, в което времето 
ни дава време да се обърнем към 
себе си, към ценностите, към духо-
вността, за да осъзнаем, че винаги 
е време за добри примери.

Библиотеката в село Чарда, 
община Стралджа е открита в сгра-
дата на читалище „Пробуда-1934“ 
през 1970 година. Първоначално  е 
разполагала предимно с партийна и 
художествена литература. Книгите 
са наброявали едва около 100 броя, 
но интереса на младото поколение 
бил голям. Основната цел по това 

време, а и сега е за обогатяване 
и разнообразяване на книжния 
фонд и задоволяване нуждите на 
читателите. Днес библиотеката при 
НЧ“Пробуда-1934“ е самостоятелно 
юридическо лице с нестопанска 
цел. През месец август 2020г.   кан-
дидатства по Проект “Българските 
библиотеки - съвременни центрове 
за четене и информираност“. Про-
ектът е одобрен от Министерството 
на културата, и е подписан договор 
за изпълнение с обща стойност на 
финансовата подкрепа в размер на 
1 186.61 лв. 

В изпълнение на дейността по 
проекта „Закупуване на книги за 

обогатяване на книжния фонд на 
читалищна библиотека към НЧ 
„Пробуда – 1934” с. Чарда” са заку-
пени 90 (деветдесет) нови заглавия, 
различни по жанрове, с доставчик 
книжарница „Хеликон“ АД гр.Бургас. 
Българските автори са 54 (петдесет 
и четири), а чуждите наброяват 36 
(тридесет и шест). Издателствата 
са 41 на брой (четиридесет и едно). 
Сред заглавията са такива попу-
лярни като „Камбаната“ на Недялко 
Славов, „Български хроники“ на 
Стефан Цанев, „Меко казано“ от 
Валери Петров, „Бенковски“ от Яна 
Язова,  „Еничар“ на Токораз Исто, 
както и „На изток от рая“ на Стайн-

бек, „Любов“ на Елиф Шафак...За 
любителите на мемоарната литера-
тура  са книги като „Стефан Дана-
илов Романът на моя живот“, Георги 
Парцалев Хамлет от гр.Левски“. Не 
малка част от новополучените книги 
са за деца - „Пипи дългото чорапче“, 
„Приказки на народите“, „Най-хуба-
вите български гатанки“ и др.   

Закупените книги са вписани в 
Книгата за движение на библиотеч-
ния фонд от инвентарен №10595 
до инвентарен №10695, съгласно 
изискванията на проекта.     „Чита-
лищната библиотека имаше нужда 
от съвременна детска, историческа 
и художествена литература, като 

за нарастване на книжния фонд 
разчитаме главно на дарение и 
проекти. Сега библиотеката раз-
полага с около 6000 броя книги. 
Изказваме огромна благодарност 
на нашета приятелка Мариана 
Вълева, която много ни помогна 
в подготовката и изпълнението 
на проекта. Въпреки, че сме из-
правени пред много предизвика-
телства и трудности в развитието 
си, продължаваме да се борим за 
своето оцеляване, за привличане 
на деца и млади хора в дейността 
на нашето читалище“, споделя 
Калудка Иванова , секретар на 
НЧ“Пробуда-1934“ с. Чарда.

ДОБРИТЕ ПРИМЕРИ НА 2020
Библиотеката при НЧ „Пробуда-1934“ – с. Чарда с обновен книжен фонд по проект 
“Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност

Всеки ден кметът на община 
Стралджа Атанас Киров 
прекрачва прага на своя 

кабинет, за да срещне погледите 
на героите на България, дали най-
добрия пример за родолюбие, 
чест, достойнство, мъжество, се-
беотрицание. На стената са порт-
ретите на Васил Левски, Апостол 
на свободата,  неустрашимият 
Христо Ботев, слял живота си с 
поезията, Петко войвода, защит-
ник на Тракия, Иван Вазов, патри-
арх на българската литература. 
Специално място е отделено и на 

Панайот Хитов, освободителят на 
Стралджа.

Защо атанас Киров избра 
това присъствие?

- Отговорът е много лесен. 
Обичам историята на България, 
познавам добре живота на тези 
силни и смели мъже, възхищавам  
се на делото им и винаги ги прие-
мам като   мой кумир , пример за 
подражание. Общото между тях 
е неукротимата любов към род и 
родина, борбата им за една нова 
държава на мир и справедливост, 
държава на ред и законност без 

компромиси“.
   Всеки, който влиза в този ка-

бинет е респектиран от обстанов-
ката. Не може да не останеш мир-
но пред чистите очи на Апостола, 
който ни завеща: „Дела трябват, 
а не думи!“, изгаря те огнения 
поглед на неустрашимия Ботев, 
който се закани: „Аз ще направя 
ръцете си на чукове, кожата си 
на тъпан, главата си на бомба, 
пък ще да   изляза на борба със 
стихиите!“, респектира величието  
на Петко войвода и в ушите ти 
вълнуващо започва да звучи „Пет-
ко ле, капитанине...“, Вазов държи 
съвестта ти будна и те кара да си 
спомниш неговото топло:“Обичам 
те, мое мило Отечество!....“

„Длъжни сме да  пазим това 
героично минало и спомена за 
героите!Те ни оставиха своите 
уроци за това как се обича роди-
ната, предизвикват ни да бъдем 
честни, прями, всеотдайни в рабо-
тата, справедливи в отношенията 
си!“, споделя г-н Киров, докато 
стои прав пред кумирите си с 
обещанието да следва заветите 
им, да предава тази любов и на 
децата си.

Картините са подарък на г-н 
Киров от колектива на община-
та. Те са дело на талантливата 
стралджанска художничка Росица 
Танчева.

ПОЧИТ, УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ 
ПРЕД ГЕРОИТЕ НА БЪЛГАРИЯ 13 януари е изпълнена с 

висш смисъл на при-
знание пред живота 

и творческото дело на един от 
най-големите поети на България 
- ПЕЙО ЯВОРОВ. Този колос на 
духа, превърнал се в емблема на 
българската литература и исто-

ДОСТОйНИ НАСЛЕДНИЦИ

В деня на рождението на 
българския поетичен гений, 
изпял народните болки, над-

никнал в най-тъмните кътчета  на  
човешката душа,  Стралджа за 
пореден път засвидетелства своята 
почит и уважение към П.Кр. Яворов.

Цветя пред паметника на поета  
постави Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината и заедно с Живка 
Йорданова, нач.отдел „Хуманитар-
ни дейности“  останаха в минутка 
мълчание.

И много точно звучат думите на 
Валери Станков: „Там – в “приоблач-

ния мраз”, изкачил безсмисления 
връх, сигурно ни гледа – скептичен 
към опитите ни да стигнем смисъ-
ла, да намерим хармонията в “две 
хубави очи”, да чертаем с кръвта си 
жертвени кръстове.

От прозореца на битието, на 
границата между тук и там, Яворо-
вата поезия пита тревожно “Кой ще 
назове честта и кой позора?”, “Що е 
ден и мрак?”. Търсачеството е било 
безцелно, без посока, границата в 
безкрая не е намерена, без отговор 
остават “въпросите, които никой век 
не разреши”.  

Колкото да четем и препрочитаме 
Яворов все ще намираме по нещо 
ново, нещо вълнуващо, истинско, 
което се отнася до мен, до теб, до 
всички ни, по всяко време, ще ни 
кара да мислим, да се тревожим, 
да търсим...

Горди сме, че една година от 
живота си Яворов/ август 1898 – 
август 1899/ преживя в Стралджа, 
време напълно достатъчно, за да 
се вдъхнови за написването на  ве-
ликолепни творби като „Градушка“ 
и „Арменци“.

Поклон, поете!

ЦВЕТЯ И ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ЯВОРОВ

рия, на своето историческо време 
и днес продължава да удивлява 
с красотата на своята поезия и 
драматизма на живота си. Обявен 
за личност на №1 на 20 век за 
България, Яворов завинаги остава 
мярка за съизмеримост на бъл-

гарските и европейски нравствени 
ценности и ориентири.

По традиция, в знак на прекло-
нение и признателност към живота 
и делото на Яворов, представи-
тели на Ученическия училищен 
съвет при СУ „П. К. Яворов“ гр. 
Стралджа поднесоха венец пред 

паметника на поета в града. „Яво-
ров е и ще си остане символ на 
търсещия дух, на красотата. Бъде-
те достойни наследници на нашия 
патрон!“ – каза г-жа Галя  Райнова, 
директор на СУ „П.К.Яворов“ гр. 
Стралджа.
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2020 - ГОДИНА НА ТУРИСТИЧЕСКО 
РАЗНООБРАЗИЕ, ОТМОРА И ВДЪХНОВЕНИЕ
Никой не е очаквал, че из-

миналата година ще ни 
изненада с вирусна епи-

демия и до известна степен ще се 
окаже „застойна“ след 13 март. До 
тази дата още през януари имахме 
поход до „Събкина чешма“ с група 
от дружеството, което се повтори 
два пъти и през февруари до вр. 
Кръстта и „Залъмова чешма“. С 
група туристи от Ямбол минахме 
по Катърджийския път, Кръстта, 
Терзийско и затворихме кръга до 
„Залъмова чешма“ и газостан-
цията. Отделни групи обходиха 
Сливенският и Айтоският балкан. 
Ще спомена едно име с уважение 
-  д-р Йовчева! Тя се отзоваваше 
на всички наши покани и е една от 
нашите изтъкнати туристи.

След месеците март и април на 
сериозна уплаха от пандемията, 
имахме планове за по- далечни 
маршрути, но те се отложиха за 
лятото. Май, юни и юли се харак-
теризираха с отделни групи из 
Терзийски Балкан, станалата лю-
бима и обичана „Събкина чешма“, 
„Залъмова чешма“, Терзийско, 
вр. Кръста, Катърджийски път и 
други пътеки, които ще посочим 
на указателно табло. Сложихме 
нови табелки и маркировки, ра-
бота, която е постоянна. Една 
група с различен състав обходи 
Странджа планина - водопада 
„Докузак“, Петрова нива, Мишко-
ва нива, вр. Голямо градище, с. 
Бръшлян - екопътеки, екопътека с. 
Младежко. Изключително красиви 
и привлекателни места!  А едно 
прекрасно място за летен тури-
зъм беше Мъглижкият водопад. 
Първата ни крупна проява през 
август бяха двудневните ни походи 

до Смолянските езера, Каньона на 
водопадите, вр. Голям Перелик, 
Дяволският мост, вр. Мусала. 
Незабравима остава срещата 
ни на 12 септември на „Събкина 
чешма“ с повече от 30 човека на 
годишното събрание проведено 

на открито. Веднага след това 
осъществихме и похода Трявна 
- Боженци, хижа и водопад „Бачо 
Киро“, Соколовски манастир. Не 
сме спрели да обхождаме местни-
те пътеки, да опитаме да свържем 
с пътека двете известни чешми 

през крепостта. С по-голяма група 
през октомври минахме по екопъ-
тека Калофер. Някой от нас изка-
чиха вр. Драгойна, бяха на хижа 
„Соколна“, Фотински водопади и 
др. Една прекрасна инициатива 
в началото на ноември ни събра 

ПОВОД ЗА РАДОСТ И ГОРДОСТ

отново на „Събкина чешма“ да 
засадим около 40 дръвчета и хра-
сти, следвайки мисълта на Ралф 
Емерсон - „Не следвайте пътя, 
отидете там, където няма път и 
оставете следа!“.

инж. атанас Балъкчиев

В есенния кръг на осмото издание на 
турнира „Математика без граници“ 
Зорница Димитрова Иванова от 

Стралджа спечели бронзов медал. В със-
тезанието тя трябваше да премери сили с 
останалите 18 200 ученици от 16 страни сред 
които Русия, Румъния, Афганистан, Виетнам, 
Естония, Китай, Малта, Филипините и др.

Медалистката от Стралджа е ученичка в 
трети клас на ОУ “П. Р. Славейков“ Ямбол, 
отделя повече време за математиката, която 
е любим учебен предмет.  

Зори е щастлива и горда от постижението 
си, но иска  повече.  Наградата  подклажда 
любовта й към точната наука и я стимулира 
да продължава  с упражненията, за да има 
нови и по-високи успехи в тази област. 

Успех, Зори!

Траяна Димитрова
СПОМЕН ЗА ДЯДО
Старата пейка на двора
спомени пази за минали дни –
как с усмивка присядаше дядо
и мъдрости тихо реди.
Гласа му още дочувам
като самотна камбана ехти.
Как трудно е да се сбогувам...!
сърцето в мене шепти.
Смехът му дълбоко отеква,
възкръсват щастливите детски игри.
Боли и тъгата не секва,
прегръща ме споменът с топли лъчи.
Сама днес на пейката сядам,
а навред пак пролет цъфти.
Към цвете с надежда посягам,
да видя, дядо, твоите очи...

Стихотворението е в памет на 
Кръстьо Ташков

БЛАГОДАРНОСТ

Ние, учителите - пенсионери, сме 
дълбоко развълнувани и трогнати 
до сълзи от жеста и загрижеността 

на Община Стралджа към нас в лицето на 
кмета Атанас Киров и зам.кметовете Гроздан 
Иванов и Иван Иванов.

В навечерието на новата година всеки от 
нас получи пакет хранителни продукти. При 
връчването лично Гроздан Иванов отправи  
най-топли пожелания за здраве и спокойни 
дни.

Това е поредно потвърждение за отноше-
нието към нас. По най-различни поводи сме 
получавали полагащо се внимание, уваже-
ние, различни награди, поздравителни кар-
тички, концерти... А това радва, чувстваме 
се оценени за добре свършената работа по 
образованието и възпитанието на децата.

Учителят има нежна душа! Трогва се от 
топла дума, стръкче цвете, мил поздрав на 
улицата!

Поднасяме нашата сърдечна благодарност 
към общинското ръководство с пожелание за 
много здраве, щастие и успехи. Нека във ва-
шите мечти, мили хора, има вяра и надежда 
за по-светли бъднини!

Нека общината процъфтява под мъдрото 
ви ръководство!

Успех във всяко начинание!

С уважение: ЙОРДАНКА НИКОЛОВА, 
             АННА ДИМОВА

Кукерите на Джинот отново са пър-
вите, които раздрънкаха хлопките в 
общината и в областта. Тази година 

за първи път участниците в групата, които 
бяха без гугли и капашони  задължител-
но играха с маска на лицето. Групата бе 
съставена само от местни почитатели на 
традицията. За първи път стопаните ги по-
срещаха по-често  не в двора, а пред къщи, 
на улицата, където на масата, заедно с 
виното и мезето, ги чакаше  дезинфектант. 
За първи път наздравиците се вдигаха не 
с обичайното обикаляне на каната, а  с 
пластмасови чашки. „Всичко е в името на 
здравето!“ обясняват организаторите, кои-
то стриктно приложиха всички предпазни 
мерки.

Красиво е зрелището на танцуващите 
маскирани мъже. Оглушителен е познатия 
звън на хлопките. Всяка гугла или капашон 
са изработени с прецизно майсторство, 
богатството на костюмите се допълва от 
тежките кожени колани с хлопките, от за-
веските, везаните ризи, гетите, ръкавици-
те... Джинотци за пореден път доказаха, че 
са достойни продължители на традицията. 
Участието на не малко деца в групата са 
сигурен белег, че приемствеността е жива 
и че утре, каквито и препятствия да пред-

ПО време на ПандемиЯ

КРАСИВИЯТ ТАНЦ НА МАСКИТЕ В ДЖИНОТ

ложи времето, джинотци отново първи ще 
извият кукерското хоро за здраве,  булката 
ще направи щедра благословия, И ще на-
ченат новата стопанска година с по-голяма 
увереност, очаквания за берекет и здраве.

Браво на най-малките участници в група-

та: Николай Събев, на 4 г., Миглена 
Драганова – 3 г. Благодарности към 
най-възрастните: Жельо Желев, на 
54 г. и  Румен Ангелов - 50 г., които 
са живия пример за опазване и 
разпространение на традицията. 
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ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА
Честита нОва ГОдина с

Даная и Тихомир Манол Петър

Ваня и Веселин Живко

Ивана и Петър Ивка и Ванко

Илинна и Светлана Мирослав и Никола


