
C
M
Y
K

e-mail: vesti@abv.bg               Основан през 1956 г.      (бр. 10)  29.10. - 03.11.2021 г.

ГЛАСУВАНИ ПРОМЕНИ 
В ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ

25-то заседание на обс

Гост на бРоЯ

В ЮБИЛЕЙНАТА 2021 ГОДИНА 
ЗА ТД „КАЛЕ“ - РАВНОСМЕТКА ЗА 
МНОГОБРОЙНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ

Едрьо ШидЕрски, доайен на туристическото движение 
в стралджа, удостоен с Почетен златен герб на общината

КУПИ, ЗА ДА ПОМОГНЕШ!
100 Години бМЧК

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ, 

Най-сърдечно ви поздравявам 
по случай духовния празник на 
стралджа – 8 ноември, когато 
почитаме и нашия пазител свети 
Архангел Михаил.

През годините за нас този ден 
се утвърди като символ на родо-
любието и на духовните устои. В 
този ден отваряме сърцата си за 
доброто и за светлото, което очак-
ваме за нас и за следващите поколения.

Във времето на пандемия не може да отбележим  празника  така 
както искаме и така както можем. Но всички сме убедени, че той може 
да се случи не  само на градския площад, а в сърцето на всеки от нас!

Вероятно ще се почувстваме по-добре ако потърсим мъдростта 
от миналото, ако си спомним колко силни, родолюбиви личности са 
оставили диря в нашия край, давали са примери за сила, мъжество, 
достойнство, патриотизъм. Ще се почувстваме по-добре ако потърсим 
и днес  тук, край нас, хората които скромно, упорито и безрезервно се 
трудят в името на доброто, в името на това всички да живеем в един 
по-различен и по-добър свят.

За съжаление заради пандемията и наложените мерки не успяхме 
да проведем редица планирани културни и спортни  прояви, които 
всички очаквахме, но не сме се отказали от тях. искаме колкото 
може по-скоро да отмине опасността за здравето ни и да възстановим 
ритъма на работа.

Тази година есента ни е белязана и от политически събития – избори 
за президент и парламент. Няма как да не отбележим  политическата 
криза, която преживява държавата ни. дано най-накрая политиците 
ни покажат, че се водят от  интересите на народа, а не от  партийни и 
лични. Защото България, в частност стралджа и общината ни, заслу-
жават по-добро бъдеще!  

Нека с кураж и мъдрост да пазим традициите и заедно да работим 
за доброто на нашия роден край!

Надявам се в празничния ден във всеки дом  трапезата да бъде ук-
расена с плодовете на нашия труд. да вдигнем наздравица с нашенско 
вино и ракия  с пожелание за живот и здраве. Нека ни пази и закриля 
св.Архангел Михаил!       

Пожелавам на всички здраве и благополучие!
Честит празник!

Атанас кироВ, кмет на община стралджа

обРъщение на атанас КиРов, 
КМет на община стРалджа

На 25-то заседание, което пред-
седателят  на ОбС инж.Иван Митев 
насрочи за  30 септември, съвет-
ниците приеха предложенията на 
кмета на общината Атанас Киров 
за изменение и допълнение на 
общински наредби. Така  Наредба 
№ 9 за символиката и отличията се 
допълва с нова алинея, според коя-
то „званието „Почетен гражданин” на 
град Стралджа може да се връчи и 
без тържествено заседание на Об-
щинския съвет, на места различни 
от административната сграда, по 
предложение на кмета на общината 
след решение на Общински съвет.“  

„Основният мотив е въвеждането 
на гъвкавост за вземане на реше-
ние при различни обстоятелства 
за различни субекти на визираната 
разпоредба, целяща единствено и 
само възхвала и почит към лица, 
които следва да бъдат навременно 
удостоени със званието, което да 
не бъде поднесено на определено 
по време, място и начин, а по на-
чин, по който в една демократична 
и правова държава може да се 
вземе в условията на ефективност, 
необходимост и бързина. Целта е 
актуализиране на Наредбата с цел 
своевременно награждаване на 
граждани в условията на необходи-
мост, ефективност, бързина и навре-
менност на връчването на званието 
„Почетен гражданин”. Предлаганото 
допълнение е в съответствие с 
нормативните актове от по – висока 
степен, а именно: Конституцията на 

По случай 100 годишнината на 
БМЧК, доброволците от БМЧК-
Стралджа организираха благотво-
рителна кампания с мото “Купи, за 
да помогнеш”. 

Младежите изработиха бижута, 
картички, рисунки, които разпро-
даваха на базар в центъра на 

града, по предварително изготвен 
график. Граждани дариха и плю-
шени играчки, които също бяха 
разпродадени. 

Набраните средства бяха дарени 
на болни, нуждаещи се лица от 
Община Стралджа.

Още по темата – на стр. 2

Симона Георгиева е родена на  12.07.1997 г. в Сливен. 
След завършване на средното си образование в СУ 
“П.Яворов“ Стралджа продължава да учи в Софийски 
университет „Св. Климент Охридски“, където придо-
бива образователна степен „бакалавър“, специалност: 
„Предучилищна и начална училищна педагогика“. В 
момента работи като  начален учител – ГЦОУД/Годишна 
целодневна организационна учебна дейност/, София. 

Доста време отделя на хобито си - актьорско майстор-
ство, грим, изобразително изкуство.

Девиз: „Няма невъзможни неща!“

звезден пРах за сиМона ГеоРГиева

СТРАЛДЖАНСКАТА ШЕР БЛЕСТИ В ШОУТО НА РАЧКОВ
Оприличават я с Моника Белучи, Шер, Анжелина 

Джоли. Но не всички знаят, че тя успешно може да се 
превъплати в ролята и на други известни личности. 
Стига да пожелае да поработи върху лицето си с грим. 
Това я радва, забавлява, мотивира да продължава с 
експериментите. Докато идва момента на участие в 
„Забраненото шоу на Рачков“, където изведнъж става 
много известна. Ето и нейния отговор на въпросите, 
които зададохме:

– От кога се занимаваш с грим, Симона?
– Занимавам се от 4 години професионално, но още с 

първия допир до гримове, разбрах, че това ще бъде моя 
страст, мое призвание. През 2017 г. се записах на курс 
за професионален гримьор, през същата година записах 
и специалността, която завърших. През годините съм 
сменяла много професии и нищо не ме грабна така както 
магията на грима. Другата магия, която усетих, беше 
при работата с децата. Винаги съм обичала децата и 
те мен. И след като придобих педагогическата правос-
пособност, веднага се втурнах в търсене на работа. И 
ето ме на 24 години - заобиколена от детските усмивки 
на първокласниците. 

Практиката ми в гримьорството винаги е била в 
разкрасителната сфера. Следващата цел ще бъде да 
се обуча и за малко по-различната страна на грима – 
специалните ефекти, които се практикуват в киното. 

Продължава на стр. 3

Младостта знае, Младостта Може!
КАМБЕР – СТОПАНИНЪТ НА ГОРИТЕ

Роден е на 3 декември 1988г. в 
Котел. На Христовата възраст, но 
доказал, че е отговорен, дисципли-
ниран и човек, който обича работата 
си. /Не напразно името му в превод 
означава „уреден човек, сръчен“/. 
След завършване на средно обра-
зование в ПГ по горско стопанство  
Велинград  Камбер Тахиров  успеш-
но  продължава в  Лесотехнически 
университет, където придобива 
специалност „Екология и опазване 
на околната среда“. Решава, че сте-
пента „бакалавър“ не е достатъчна 
за него. В същия университет запис-
ва специалност „Горско стопанство“ 
със специализация „Стопанисване 
на горите“. Вече „магистър“ започва 
работа в  ДГС Котел където  преми-
нава през длъжностите помощник 
лесничей, горски стражар, РО - 
експедитор, лесничей.  Жизнената 
му философия се събира в едно 

- Г-н Шидерски, тази година е юбилейна за 
ТД“Кале“. Като доайен на туристическото дви-
жение в Стралджа, като организатор и участник 
в безброй туристически прояви, като председа-
тел на дружеството, като летописец  Вие имате 
какво да разкажете. Да прозвучи ли като новина, 
че подготвяте книга за историята на туризма в 
Стралджа?

– Най-напред, с Ваше разрешение, искам да 
благодаря на  кмета Атанас Киров и Гроздан Ива-
нов, зам.кмет за удостояването ми с Почетния знак 
– Герб златен на Община Стралджа. Приемам го 
като признание за доброволния труд на стотиците 
строители на хижа „Люляк“, ветроходната яхта, ски 

базата на връх Чумерна, водната база на язовир 
Скала и почивният лагер на  Дюни. Също така и на 
многобройните участници в проявите по пешеходен, 
воден, колотуризъм, ски подготовка и туристическо 
ориентиране.

Да, тази година е юбилейна за ТД “Кале“- на-
вършват се 85 години от създаването на първата 
туристическа чета в Стралджа. 1972 г. хижа „Люляк“ 
гостоприемно отвори врати за туристите. На въпроса 
Ви дали подготвям материал за историята на тури-
зма в Стралджа мога да ви кажа, че от доста време 
събирам информация. Времето ще покаже това 
начинание ще се осъществи ли.

Продължава на стр. 4

изречение: „Стой близо до сърцето 
на природата! Понякога изчезвай за 
малко, изкачи планина, прекарай 
седмица в гората!“ 

Продължава на стр. 3

Република България; 
Закона за местното 
самоуправление и 
местна администра-
ция, както и тези на 
европейското законо-
дателство – Европей-
ската харта за местно 
самоуправление.„, 
обясни г-н Киров.

Промяната в На-
редба № 5 за опреде-
лянето и администри-
рането  на местните 
такси и цени на услуги 
касае въвеждането 
на  задължителното 
предучилищно обра-
зование  и за 4-годиш-
ните деца, таксите 
за приемането им в 
детските заведения, 
както и промени в 
някой  местни такси.

Измененията в 
Наредба № 1 за об-
ществения ред на 
територията на об-
щина Стралджа се 
отнасят към глава 
седма „Опазване на 
обществения ред при отглеждане 
на домашни животни на територията 
на община Стралджа“, където  се 
създава нов „чл. 28 б“ със следния 
текст: На територията на Община 
Стралджа в личните си стопанства 
физическите лица могат да отглеж-
дат за лични нужди до: 1. два броя 

едри преживни животни (ЕПЖ) и 
приплодите им до 12-месечна въз-
раст; 2. десет броя дребни преживни 
(ДПЖ) с приплодите им до 9-месеч-
на възраст; 3. три броя прасета за 
угояване, различни от свине майки 
и некастрирани нерези; 

Продължава на стр. 2
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На 17.10.1914 г. от този свят си отива великият поет 
ПЕЙО ЯВОРОВ. Ослепял, след като е направил неуспешен 
опит за самоубийство, презрян и хулен, той доброволно 
напуска този живот, като взима голяма доза отрова и 
се застрелва. Революционер, четник в четата на Яне 
Сандански. При избухването на Балканската война през 
1912г. поетът е доброволец в Македоно-Одринското 
опълчение. Войвода на Македоно - Одринската револю-
ционна организация. Участва и в освобождението на 
Банско и Неврокоп (сега Гоце Делчев).

Смятан за един от най-големите поети на 20 век.
Стралджа помни стъпките му. Пази спомена за при-

съствието му. Познава творчеството му. Обича  като 
свои великите стихотворения „Градушка“, „Арменци“, 
„На нивата“, „Калиопа“... И много често на  паметника 
пред пощата полягат свежи цветя. В знак на уважение, 
преклонение пред таланта и обич!  

Георги РайКОВ
...Със Заповед №79 от 1 август 1898 г. на Глав-

на дирекция П. К. Яворов се назначава от Сливен 
за началник на телеграфо -пощенската станция в 
с. Стралджа. Поетът пристига в Стралджа на 14 
август с.г., изпълнявайки и задължението си като 
телеграфист Х-ти клас. “Работата по телеграфа 
е така усилена, щото няма да сбъркам ако кажа, 
че само тя е достатъчна за един човек” – оплаква 
се той още в началото. И се зареждат дните в 
Стралджа, изпълнени с преумора и самота. 
Единственото развлечение е посрещането и 
изпращането на влаковете.

Квартирата е в самата станция – край желе-
зопътната линия. “Тук съм като в гроб – пише 
Яворов на сестра си Екатерина на 17 декември 
1898 г. – Завили веявици, затрупали всичко живо 
и няма с човек да размениш дума. Така ми е 
дотегнало… Загубвам човешкия си образ. Заги-
вам!”. Оплаква се от самотното си пребиваване 
в Стралджа и на по-голямата си сестра Мина. 
Прави опит дори за преместване на друго място, 
но заявлението му остава без последствие. В 
края на зимата обаче, оплакванията на поета 
изведнъж прекъсват. Нещо повече – на 12 април 
1899 г. известява с писмо на сестра си Мина: “Аз 
сам, смея да се похваля, че съм много добре, 
сравнително с тогава, когато бях в Сливен”. 
Причината – П. К. Яворов е всецяло погълнат с 
времето от проблемите на арменците-емигран-
ти, които работят като хамали на гара Стралджа.

Всъщност поетът се докосва до проблемите на 
тези трагични отломки на “изгнаниците клети” от 
Армения още на гара Скобелево – в кръчмата на 
Бедрос. По време на първия арменски геноцид 
през 1894-1896 г. загиват над триста хиляди 
човека. Други сто хиляди емигрират от Ван, 
Муш, Зейтун, Сасун, Диарбекир и други, и през 
Турция се установяват в България, предимно 
по строящите се железопътни линии и гарите, 
където има поминък. В Стралджа, кръчмата на 
Димитър Бойчоолу, където се събират арме-
нците - хамали, е съвсем близо до квартирата на 
П. К. Яворов. “В кръчмата на Димитър Бойчоолу, 
която се намираше в съседство на т.-п. стан-
ция – свидетелства Георги Димчев, чиновник в 
станцията – се събираха всяка вечер арменците 
и пиеха. Началникът на станцията Крачолов 
(Яворов) и аз отивахме често там през зимата”.

Землянките на арменците - хамали са на юг 
от железопътната линия: оградени с прогнили 
изпочупени дъски, покрити с ръждясали лама-
рини от газени тенекии, а вътре – вместо легла 
и дюшеци, застлан папур от близкото блато. 
Друг съвременник и приятел на Яворов – учи-
телят Ст. Г. Кьосев допълва картината във в. 
“Дъга” през 1936 г.: “Пейо почна в свободното 
си време да посещава землянките им, да търси 
тяхното общество, 
като отиде дотам, 
че сядаше и тех-
ните маси, когато 
пиеха, черпеше ги 
и той, без обаче да 
отива до напиване 
с тях”. Понякога 
тези общувания в 
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ДА ПОЗДРАВИМ ЕДИН БЪДЕЩ АКТЬОР!диМитъР андонов, пРедседател на общинсКи съвет на бМЧК:

ОРГАНИЗАцИЯТА МЕ РАЗВИ КАТО ЛИЧНОСТ
В БМЧК /Български младежки 

Червен кръст/ съм от октомври 2005г. 
Влезнах в организацията като член 
на Ученическите екипи по Първа до-
лекарска помощ /УЕПП/след беседа 
от медицинската сестра в училище 
Стайка Николова, по- известна сред 
учениците от моето време като леля 
Стайка, която е дългогодишен добро-
волец на Червения кръст. Интересът  
към Първата долекарска помощ ме 
накара да се задържа в организация-
та, като две години по-късно, заедно 
с Пламена Караколева , поехме упра-
влението на младежката организация 
в Стралджа. Смело мога да кажа, че 
успяхме да развием клуба във всички 
възможни аспекти и бяхме най-рабо-
тещия и успешен клуб в областта в 
продължение на доста години. Във 
времето успях да участвам в множе-
ство областни и национални обуче-
ния, като задълбочих познанията си в 
първата помощ, здравната просвета, 
международното хуманитарно право 
и управлението на социални проекти.

През 2011г. бях избран за областен 
координатор на БМЧК Ямбол, като 
изпълнявах функциите на такъв 
два мандата до 2015г. Развитието 
ми в организацията продължи и на 
национално ниво, като през 2013г. 
на Националния събор на организа-
цията в гр. Пазарджик бях избран за 
секретар на Оперативното бюро на 
БМЧК - органът, който управлява мла-
дежката организация между сесиите 
на Националния събор. През 2015г. 
продължих дейността си на нацио-
нално ниво като бях избран за член 

на Проверителната комисия, орган с 
контролни функции в организацията.

От 2017г. до днес съм член на 
Областния съвет на БМЧК Ямбол, 
като от м. ноември 2020г. съм предсе-
дател на Общинския съвет на БМЧК 
Стралджа.

На 14 октомври 2021г. БМЧК навър-
ши 100 години. Натрупала мъдрост с 
годините и запазила духа на младост-
та, организацията продължава да 
изгражда личности и характери, като 
им дава най-доброто. С ръка на сър-
цето мога да кажа, че организацията 

ме разви като личност, даде ми опит, 
умения, знания, техники и контакти, 
които не могат да бъдат придобити в 
университета. Те допринесоха изклю-
чително много за професионалното 
ми и личностно развитие. Срещнах 
едни от най-добрите ми приятели, 
които макар и разстоянията да ни 
разделят, останаха устойчиво в годи-
ните. Към днешна дата младежката 

организация в Стралджа се развива 
изключително добре. Ръководи се от 
амбициозни и креативни доброволци, 
които спазвайки 7-те принципа на 
Червения кръст, работят неуморно в 
името на хуманността и намаляване-
то на социалната уязвимост.

Скъпи доброволци, обръщам се 
към вас с благодарност и признател-
ност за многото свършена работа 
през годините! Пожелавам най-вече 
здраве на вас и вашите семейства, 
защото то е най-ценно! Бъдете сме-
ли и дръзки, дерзайте, раздавайте 
доброта и бъдете сигурни, че наша-
та организация ще ви даде онези 
знания, умения и приятели, които 
никъде другаде не можете да получи-
те! Знам, че не са малко моментите 
на разочарование и недооцененост, 
в които изгубвате смисъла и моти-
вацията и мислите да се откажете. 
Смисъл винаги е имало, има и ще 
има, защото нуждаещите са много. Те   
имат нужда именно от нас, добровол-
ците на червения кръст!

ГЛАСУВАНИ ПРОМЕНИ В ОБЩИНСКИ НАРЕДБИ
Продължава от стр.1
4. два броя еднокопитни и приплодите им до 

12-месечна възраст; 5. десет възрастни зайци с 
приплодите им, но не повече от сто броя общо; 
6. петдесет възрастни птици независимо от 
вида; 7. сто бройлера или подрастващи птици 
независимо от вида.

В Наредба №21 за условията и реда за за-
писване, отписване и преместване на децата 
в предучилищна възраст в образователните 
институции на територията на община Страл-
джа, промените са свързани с предучилищното 
обучение и обхват на децата.   На заседанието 
бяха  приети  програми   за опазване на околната 
среда на община Стралджа 2021 – 2027 г. ,    за 
управление на отпадъците на община Стралджа 
2021 – 2027 г., за енергийна ефективност 2021-
2030г. ОбС подкрепи предложението на г-н Киров 

за актуализация  на  бюджета за 2021 г. местни 
дейности и компенсирани промени в държав-
ните дейности, както и за поемане на кратко-
срочен общински дълг чрез безлихвен заем от 
Централния бюджет на Република България за 
извършване на окончателно плащане  проект № 
BG06RDNP001-19.088-0002-C01 – Рехабилита-
ция на уличната мрежа на част от населените 
места на община Стралджа за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата 
за развитие на селските райони  за периода 
2014-2020 г.,съфинансирана  от Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селските райони.  
Гласувано беше и  предложение за предоставяне 
на временен безлихвен заем от бюджета на 
община Стралджа на НЧ „Възраждане 1926“ с. 
Зимница по реда на чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона 
за публичните финанси. 

„Няма да крия колко много обичам да потъвам в 
думите на Веселина Седларска. С нея всяка дума е на 
мястото си, всяка сричка е грижа към читателя (без 
това да означава снизходителност).

И макар Веси да се беше зарекла повече да не раз-
казва, вярвам, че да колекционира истории за нея е 
като да диша. Тоест, всяко отказване е предпоследно.“

 А сега  се задава нов великолепен сборник с разкази: 
„Гладни сърца“! 

Т. арабаджиева
АНОТАЦИЯТА:
Бог е чертожник, който рисува с пергел окръжности. 

Понякога се залисва, отлага, протака, но накрая за-
вършва кръга и човек го усеща като прещракване на 
катинара от скрина на своя живот – вътре е, твое е, 
може да пиеш сила от него, а може и да го удавиш в 
сълзи – както ти решиш.

 Всички истории в тази книга са истински. Случили са 
се с реални хора, с истински, гладуващи сърца, търсещи 
смисъл, топлина и завършеност.

С деликатност, съчувствие и огромно човеколюбие 
Веселина Седларска дърпа завесата, зад която живият 
живот е скрил своите вълшебства. Тя вплита в своите 
разкази тънките, пъстри нишки на смисъла, за който са 
гладни човешките сърца и който всеки намира на раз-

Младостта знае, Младостта Може!

КАМБЕР – СТОПАНИНЪТ НА ГОРИТЕ
Продължава от стр. 1
А на въпроса защо обича плани-

ната, отговаря простичко и ясно: 
“Кара ме да се чувствам... малък, 
помага ми да разбера какво е ва-
жното в живота!“

В община Стралджа  постъпва 
през 2019г. Негова отговорност са 
горите и горските. Влага цялата 
си енергия, познания и  опит, за 
да  постигне добри резултати. Така  
управлението на общинските гори  
е балансирано, добре планирано. 
За три години  годишното ползване 
на горско-стопанския план е нама-
лено на 50 %, сеч се допуска само 
за нуждите от дърва на местното 
население, овладяна е работата по  
контрол и ограничаване на   брако-
ниерството и  незаконната сеч.

Камбер е от общинските служите-
ли, които трудно могат да бъдат на-
мерени в стаята, пред компютъра. 
Обикновено  е в гората, там където 
познава всяко кътче, всяко дърво 
и храст. Роден в сърцето на Стара 
планина  той  обича природата на 
нашия край с разнообразието на 

Стоян Иванов от Ма-
леново! Познаваме 
го като талантливото 
момче , което свири 
на гайда , възпитани-
кът на НУФИ“Филип 
Кутев“ Котел, който 
още  при първите си 
успехи някак простич-
ко обясни възхода си 
с изречението „Всич-
ко трудно вече ми е 
лесно!“ Радвахме се 
на постиженията  му , 
поздравявахме го след 
всяко участие в конкур-
си и фестивали. Сега 
става ясно, че Стоян е 
не само талантлив му-
зикант, но и с артистич-
ни способности, които 
му обещават  ново 
бъдеще на сцената. 
След успешно явяване 
на кастинг, организи-
ран от Кино Академия 

Състезавах се 
в групата от 18 до 
64 г. Вече подпи-
сах и договора.

Какво да оч-
аквам от тук на-
татък? Според 
предварителната 
информация  най-
добре представи-
лите се ще бъдат 
поканени за рабо-
та с професионал-
ни продуценти и 
режисьори. Пред-
стои подготовката 
на седем INSIDE 
филма с участи-
ето на известни 
актьори като Яна 
Маринова, Влади-
мир Ампов - Гра-

фа, Катерина Хапсали, Георги 
Михалков, Анастасия Левордашка 
и др. Очакванията са и за подготов-
ката на нов реалити шоу формат. 
Възможна е покана за участие 
във видеосериали, музикални тв 
клипове,  реклами и др.“

Един нов, интересен свят се 
открива пред нашето момче. Оч-
акват го нови предизвикателства, 
нови запознанства, нови успехи. 
Той ще успее, защото е талантлив, 
упорит, интересен! Защото има 
желание, има цел и не се отказва 
от нея. Браво!

Кино Академия за таланти има 
мисията да докаже, че всеки крие 
талант в себе си, който чака да 
бъде открит и развит. Това което 
иска е да открои не красотата като 
идеал, а израстването на таланти 
в насока като социализация, усе-
щане за лидерство, самочувствие, 
увереност, желание за реализация 
и мотивация за успех.. Качества, 
които изграждат фундаментална-
та основа за развитие на всяка 
личност, бореща се в свят с ожес-
точена конкуренция във всеки 
отрасъл. 

ЩиЛиЯНА НикоЛоВА
Измислих през годините
пристанища..
Завръщам се,
когато помътнея..
Ще помълча,
унилото ще вържа,
а тъжните си мисли
ще пресея..
Ще изплета платно
със сухи пръсти,
все някога ще трябва
да отплувам..
Ще чакам слънчева вода
да мине,
и силна, за да я усещам.
И пълна -
от възможните ми щастия..
Но зад гръбнака й
да има суша..
Когато избледнея от
очакване,
да имам бряг,
до който да се сгуша.

растителен и животин-
ски свят. Опитното му 
око не пропуска нито 
един проблем, боли го 
ако се появя болестно 
съхнене на растител-
ни видове, веднага 
търси причините и 
начини за справяне с 
проблема. Щастлив е, 
че общината спечели 
и реализира проект 
по ПРСС, който има за 
цел изграждане на ле-
сокултурни прегради, 
минерализовани иви-
ци, охрана и ремонт 
на горски пътища за 
движение на противо-
пожарна техника.

Горите са белите 
дробове на общината 
и Камбер знае това. 
Ако спадаме към зеле-
ните райони с активна 
грижа за горите, то 
дял за това има и този 
млад специалист.

за таланти, Стоян е одобрен за 
участие в INSIDE  филми в парт-
ньорство с известни наши артисти.

Ето и неговият разказ:
„Когато научих за кастинга за 

актьори на Кино Академия за та-
ланти  реших, съвсем на шега, да 
се включа. Още повече, че първия 
кръг беше онлайн.  Много бързо 
стана ясно, че съм допуснат за 
втори кръг. Разбира се, бях изне-
надан и щастлив. Следващата 
стъпка, обаче, беше нещо далеч 
по-отговорно. Заминахме за Стара 
Загора, където беше  втория кръг, 
видях, че конкуренцията е голяма, 
но това не ме отказа. Напротив, 
реших да отида до края и да 
проверя възможностите си. Това 
е предизвикателство, на което не 
можеш да устоиш. Предложиха ми  
роля, трябваше да избера диало-
зи, монолози, които ми допадат,  
да науча текстовете, да изиграя 
ролята в партньорство с профе-
сионални актьори. Разиграваха 
сценария, след което продължихме 
с импровизация. Справих се и...бях 
одобрен! Радвам се, разбира се! 
Вярвам в себе си!

звезден пРах за сиМона ГеоРГиева

СТРАЛДЖАНСКАТА ШЕР БЛЕСТИ В ШОУТО НА РАЧКОВ
Продължава от стр.1
През свободното си време оби-

чам да експериментирам върху 
себе си, комбинирайки различни 
техники и цветове. Така и един ден 
реших да експериментирам като 
отправих едно предизвикателство 
към себе си – да се трансформирам 
в известни личности, чрез грим. 
Едни от сполучливите ми образи 
са: Джони Деп, Майкъл Джаксън, 

няма невъзможни неща. 
Може би това е най-сме-
лата ми мечта, да бъда 
разпознаваема от бъл-
гарския народ, незави-
симо дали като учител, 
гримьор, актриса или 
нещо друго.“

За пореден път Страл-
джа доказва колко богат 
може да бъде на таланти 
и един малък град. Чрез 
нашата Симона името на 
града ни се споменава 
в средите на извест-
ни наши личности. Не 
може да предполагаме 
как ще се развият по-
нататък нещата, какви 
предложения ще получи 
нашето момиче. Но го-
лямата сцена вече е отворена за 
нея. Поздравяваме я за смелостта, 
за уменията, които показа, за при-
ятното излъчване. Поздравяваме 

Снуп Дог и Шер. Любимият ми все 
още е на Шерилин Саркисян – Шер. 

Когато видях публикация на „Заб-
раненото шоу на Рачков“, която 
гласеше: „Ако приличаш на някоя 
известна личност, покажи ни в 
коментар под този пост!“. Разбира 
се, не пропуснах възможността да 
споделя моите умения и прикачих в 
коментар две снимки – преобразена-
та Аз като Шер и нейна снимка. Еки-
път на шоуто се свърза с мен след 
две седмици, отправяйки покана да 
участвам в един от епизодите… 

- Защо реши да се включиш в 
това шоу?

Винаги съм обичала театъра, 
киното, сцената, светлината на 
прожекторите и тръпката, която ти 
носят, но никога не съм мислила, 
че ще ми се случи нещо подобно. 
Въпреки че, девизът ми е „Няма 
невъзможни неща!“. Веднага приех 
предложението да бъда двойнич-
ката на Шер в тяхното предаване. 
Имаше и други двойници – Андже-
лина Джоли, Златан Ибрахимович, 
Силвестър Сталоун и Ейми Уайн-
хаус. Хората от екипа бяха много 
дружелюбни. Актьорите и певците, 
с които се срещнахме зад сцената 
също бяха много мили,  позитивни 
хора – Димитър Рачков, братя Ар-
гирови, Невена Бозукова, Милица 
Гладнишка, Боби Турбото (Борислав 
Захариев), Ненчо Балабанов, Ми-
хаела Маринова, Теодор Папазов, 
Константин, Стефан Илчев, Рафи 
Бохосян, популярните близначки – 
Алекс и Влади и Славин Славчев. 
Подготовката за шоуто започна от 
обяд, запознаха ни със сценария, 
след това започнаха да ни преобра-
зяват. Минахме през гардероб, гри-
мьорна, фризьор. И ето – изведнъж 
се чувстваш като една от тях, една 
от звездите на България!

Да, може и да бяхме засипани със 
звезден прах само за една вечер, 
но кой знае какво ще ти предложи 
утрешния ден. Както споменах… 

я за успеха. С пожелание да про-
дължава напред, да вярва в себе 
си, да се изправя упорито срещу 
предизвикателствата и да успява! 

ДА СИ СПОМНИМ ЗА ГЕНИАЛНИЯ ПОЕТ, 
ЗА ВОЙВОДАТА, ЗА РОДОЛЮБЕцА

кръчмата и изпращанията до землянките с плач 
и песни продължават до полунощ. “Това негово 
поведение – продължава Ст. Г. Кьосев – обърна 
внимание на търговците, които тогава искаха да 
виждат в живота на всеки обществен служител 
човек, който с достойнство ще представлява 
българина и държавната власт”.

...От 5 май 1899 г. на Яворов е разрешено 
ползването на двадесет дни платен домашен 
отпуск. Поетът се завръща в родния Чирпан с 
голямо вълнение. Посещава всички близки и 
роднини. Осенява го и вдъхновението и написва 
цикъл стихотворения “Домашна китка”, които из-
праща за печат на списание “Български преглед”. 
Радостта на поета е голяма от пребиваването в 
родния край и нищо не предвещава близка смяна 
на местоработата.

П. К. Яворов се завръща в Стралджа и на 25 
май отново започва работа в телеграфо - по-
щенската станция. И отново започват срещите 
с арменците в кръчмата на Бойчоолу, продължа-
ват и среднощните изпращания до землянките.

В отсъствието на Яворов от Стралджа търго-
вците на зърнени храни в селото привикват при 
себе си приятеля на поета, младия учител Ст. Г. 
Кьосев. “Един ден – продължава спомените си 
Ст. Г. Кьосев във в. “Дъга” – те (търговците на 
зърнени храни, б.а.) ме повикаха като близък 
на началника на станцията и недвусмислено 
ми предложиха:

– Кажи му, че не ще търпим повече това му 
носене с тия пияници - чужденци и ще поискаме 
уволнението му. Той ни излага пред чужденците.”

Младият учител изпълнява заръката на зър-
нените търговци от Стралджа още през първия 
почивен ден след завръщането на Яворов от 
отпуск. “Един неприсъствен ден го поведох по 
новостроящото се шосе за село Воденичане – с 
вълнение разказва Ст. Г. Кьосев – дето често 
ходехме двама. По пътя му казах възложеното 
от търговците. Той с един жест и тон, които ме 
изненадаха, понеже го знаех само тих и свенлив, 
ме пресече с думите:

– Аз не позволявам на никого да се меси в 
живота ми. Повече по това не ми говори!

Замлъкнах пред тоя му отговор и тон. Той 
продължи да търси обществото на арменците, 
докато неочаквано го преместиха в Анхиало. 
Замина си за удоволствие на търговците.”

В ОЧАКВАНЕ НА ПОРЕДНИЯ ДУХОВЕН 
ПОДАРЪК ОТ ВЕСЕЛИНА СЕДЛАРСКА
на път КъМ Читателите е новата й КниГа „Гладни съРца“

в.“стралджански вести“ - 
гр. стралджа

лично място. И рисува пъстър калейдоскоп от съдби, 
от животи и светове, всеки от които истински, но нито 
един – тривиален.

Така рисунките и часовете за някои хора се пре-
връщат в убежища. Буквите и имената придобиват 
вълшебни сили, а късметът може да се подарява. Жи-
вотът е пълен с истории, които изкривяват времето и 
пространството и ги превръщат в нещо друго – не във 
физични, а в човешки величини.

Първо мнение за книгата:
Т.арабаджиева:
„Това сърцато и майсторски написано книжно ри-

алити, в което героите на деня не са познати, те са 
невидими хора, разтворили се в ежедневието ни. Но 
пък историите им са съвсем истински.

Като тази за Стефка, която машините никак не 
обичат, за затворничката, готова да признае всичко, 
за телеграмата, в която Каспичан и Касиопея са на 
ръка разстояние, за мъжа, който се учи да танцува...

В огледалото на техните несполуки, изпитания, 
причудливи и (не)обикновени съдби се оглежда живият 
живот. И така меандрите на сюжета на всеки един 
разказ се вливат в океана на човешките вселени – (поч-
ти) случили се наистина, изживени за миг и останали 
невидими за световните хроники.

Vesselina Sedlarska вплита в 204 страници тънките, 
пъстри нишки на смисъла, за който са гладни човеш-
ките сърца и който всеки намира на различно място.

А в него постепенно рисунките и часовете за някои 
хора се превръщат в убежища. Буквите и имената 
придобиват вълшебни сили, а късметът може да се 
подарява.

Изобщо, сборник с голямо сърце, червен конец със 
синьо оче по средата. Сборник, населен с човешки ис-
тории, които изкривяват времето и пространството 
и ги превръщат в нещо друго – не във физични, а в 
човешки величини.“

Новата книга на Веселина Седларска „Гладни сърца“ 
вече е в книжарниците. Очакваме я и в Стралджа  с 
радост и с нетърпение. Ако се открехне прозорец без 
епидеомични мерки Веси ще е добре дошла при нас, 
за да представи сама новата книга.

ПоЕТиЧЕН ПроЗорЕц
14 октомври 2017 г
Канонжи, преф. Кагава, 

о-в Шикоку
атанас БаЛЪКЧИЕВ
В живота на човек се случ-

ват необясними събития, 
чудно е как се стекоха така 
обстоятелствата да съм в 
точно този район на Япония, 
където единствено в цяла 
Япония се провежда фести-
вала Чоса, пристигнал като 
че ли точно за двата дни, 
специално за този фестивал! 
Това ми напомни за спортния 
празник заварил ме в Мацудо. 
Дали не е свързано с петък 
13-ти, се пошегувах с дъщеря 
ми. Много малко чужденци 
имат късмета да проследят 
двудневния фестивал. Това 
е будистки празник на плодо-
родието и е един грандиозен 
и великолепен фестивал с 
над 170 годишна история 
с молитви в надеждата за 
добра реколта през есента. 
Есенният празничен фести-
вал се провежда в западната част 
на префектура Кагава/ Kagawa/, 
Япония през вторите два дни - съ-
бота и неделя на месец Октомври. 
Прочетох, че в този район имало 
малко дъждове и Чоса се явява 
като „инструмент“ за дъжд. Стра-
хотно! Дъждът започна в събота 

ЗА ЯПОНИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЕДИН СТРАЛДЖАНЕц

следобед и в повествованието си 
по нататък ще кажа, че японците 
не помнят такива дъждове през 
последните десет години. С ня-
колко часа прекъсвания, дъждът 
валя 10 дни! Дори аз се притесних 
за обширни полета неожънат ориз.

/Следва продължение/

На 18 октомври навърши своите 
100 години Василка Николова 
Бонева. Събитието се превърна 
в повод за приятни емоции в Ма-
леново, където тя живее дълги 
години.

Родена през далечната 1921 г. в 
Недялско, тя пристига с майка си 
в Маленово при втори баща. Род-
ният баща на 11-годишното тога-
ва  дете е убит на фронта.  Като 
потомка на тракийци Василка 
Бонева е наследила всички ценни 
качества на дедите си – сръчна, 
работлива, неуморна, упорита, 
смела, силна тя е научена да не 
се спира пред никакви труднос-
ти, да устоява на изпитанията, 
да вярва в себе си. Целият й 
съзнателен живот преминава 
в земеделски труд. Трудовият 
й живот започва и приключва в 
ТКЗС-то /Трудово кооперативно 
земеделско стопанство/. Обича 

работата на полето, в градината, 
при животните. Ценител на всичко 
народно, пазител на традициите. 
Добра къщница, тя възпитава 
в труд, честност, дисциплина, 
отговорност и единствената си 
дъщеря, при която сега  прекар-
ва спокойни старини в Сливен. 
Столетницата се радва на трима 
внуци, трима правнуци и един 
праправнук на 4 годинки.

А може би тъкмо това е  нейната  
житейска рецепта, за да достигне 
столетието,  да се чувства добре!

За своя празничен 100-тен 
рожден ден баба Василка получи 
мили поздравления от кметство-
то в Маленово, от Тракийското 
дружество в Сливен, от роднини 
и съседи.

Нека се радва на слънчеви и 
спокойни дни, да предава мъд-
рост на хората, които  я обичат и 
се грижат за нея.

НАЗДРАВИцА ЗА 100-ГОДИШНИНАТА 
НА ЕДНА ГОРДА ТРАКИЙКА

БЛАГОДАРНОСТ
Уважаема редакция,
Щастлива съм, че чрез вестника мога да поднеса своята гореща, 

сърдечна благодарност към Йорданка Златева Николова за това, че 
ми върна загубения телефон , а с това върна и спокойствието ми. 
Нека е здрава и все така честен, усмихнат и добър човек! Хвала!

Минка аНДОНОВа, Стралджа
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Това, което предстои да проче-
тете дори не е за вярване. Но е 
истина! В Стралджа се практи-

куваше авиомоделизъм, парашутизъм. 
амбициозни, умни момчета създаваха 
своите безмоторни авиомодели, които 
летяха, имаше запалени  парашутисти 
и дори създатели на оригинален ле-
тателен апарат!...Днес всичко това са 
само красиви спомени. Предлагаме ви 
разказът на  авиогероите - Владимир 
Рахнев и Георги Петров:

„Първата ми среща с въздуха беше като 
ученик в прогимназията, мисля, че бях 
в 6-ти клас. В училище имахме кръжок 
„авиомоделизъм”. Правехме безмоторни 
авиомодели, които действително летяха. 
Теглехме ги с канап срещу вятъра, когато 
се откачаха, вятърът ги понасяше и бяга-
хме, да си ги върнем, след като паднеха 
и се молехме - дано да са здрави! Това 
беше прецизна и точна работа, свързана 
с теорията на летенето, аеродинамика, 
изработка... Хареса ми !

Първата ми среща с истинската авиа-
ция беше в аероклуб Сливен, с началник 
Недьо Недев – военен пилот през ВСВ 
и инструктор по парашутизъм – Русева, 
заслужил майстор на спорта по парашу-
тизъм. Успешно издържах авио -медицин-
ските прегледи , теорията и практиката за 
парашутисти. Дойде времето за първият 
скок, тогава се скачаше от самолети АН – 
2 и РЗЛ-101. Първите ми скокове бяха от 
АН-2, който возеше 8 парашутисти, раз-
делени в две групи. Първата  от страната 
на вратата и скача на първия заход. На 
вторият – втората група. Първите скокове 
бяха  с автоматично отваряне на парашу-
та, от 800 метра. Свободното падане е 2 

секунди - стотина метра 
и увисваш на сбруята /
коланите/ под купола. 
Приземяването е с 5 м/
сек. Това бяха първите 
„опознавателни” скоко-
ве. След това следваха 
скокове със „задържа-
не” 3 сек., 5 сек. 10… 
, до 30 сек. свободно 
падане, от 1000, 1500 и 
2000 метра. Скоростта 
на падане е 50 м/сек. 
и именно това е удо-
волствието… Висиш 
във въздуха! Супер!

В авиацията, една 
секунда е много време! 
Изпълняват се фигури, 
управляваш тялото си. 
По житейски обстоя-

Владимир РаХНЕВ е роден през 
1947 г, завършил ССТ в Стралджа. 1972 
г. започва работа в ТВУ /Трудово-възпи-
тателно училище/ ,  приет  е да учи в СУ 
„Кл. Охридски”. През пролетта на 1977 г. 
заминава със съпругата си на работа в 
Русия, където  прехвърля и следването. 
Завършил е  Московски университет, 
специалност – история. Работил като 
възпитател и директор в Специалните 
училища  в Маленово и Стралджа . Баща  
на  две деца и дядо на трима  внуци.

Георги ХРИСТОВ от Стралджа, баща 
на двама синове и дядо на двама внуци, 
е човекът, който  в периода 2016/18 г.  
предлага двамата отново да  се захванат 
с хобито си. Времето вече е много раз-
лично , има много новости.  Той   купува 
фабрично крило, конструира и изработва 
количката на вече класическия делта-
планер. До преди година двамата са на 
пистата при всяко свободно време. Днес 
вече са преустановили летенето поради 
„остаряване/ умора на крилото“. Но пък 
живеят с богатите спомени. И често 
гледат към небето. Там, където летят 
свободните и смелите.

телства постъпих да уча в ССТ /Селско-
стопански техникум/. Стралджа. Като 
всеки „новобранец“ бях  „подложен” на 
„разпит”: какъв си, от къде си, какво е хо-
бито ти... И аз си отговарях.  Това стигна и 
до  преподавателя Йорданов. Срещнахме 
се и се разговорихме за парашутизъм. 
Той също е скачал преди много години. 
Смело  предложих идеята да направим 
клуб „парашутизъм” в техникума. И така 
се роди първия клуб и първите парашу-
тисти в Стралджа – 1964 г. Амбицията ми 
вече беше скоростната, бойната авиация. 
Мечтаех да стана   летец - изтребител! Не 
само се явих на изпитите, но и всичките 
ми  изпити и прегледи бяха успешни, с из-
ключение на нещо, с което просто нелепо 
отпаднах. Не ме приеха! След време раз-
брах , че причината е обективна , каквото 

и да означава това! Както и да е! Примирих 
се! Но не се отказах от спорта!

Един ден приятели  ме запознаха с един 
прекрасен, достоен и талантлив човек – 
Георги Христов! И той  фен на авиацията! 
Супер! Решихме да конструираме и да 
направим наш летателен апарат! Речено-
сторено! Започнахме изчисления, сметки, 
четене на  литература, проби на витла, дви-
гатели... Работихме вечер до 20 - 23 ч. – из-
вън работно време, е някога си открадвахме 
някой час от държавата, но бяхме упорити 
и началството влизаше в положението ни! 
Благодарни сме на тогавашния кмет Кур-

ти Илиев! И така след година излязохме 
на пистата за първият експеримент! При 
приземяването колесникът се огъна… Да 
уточня, че крилото, което конструирахме, 
до този момент в България не зная да е 
имало – тип делтапланер!!! Ние упорито  
твърдим, че нашето е първото делта крило 
в България! На кой ще му дойде на ума за 
патент тогава?... Тъй като пистата беше 
на 3 км от нас, не ми излизаше от главата 
мисълта: „Не може ли и в Стралджа да има 
аероклуб?” Питах, говорих с кого ли не  и 
накрая отидох в София. Тогава тази дейност 
беше под крилото на ЦК на ДКМС. Смело 
влязох при Енчо Москов, Първи секретар 
на ЦК на ДКМС,  разговаряхме по  въпро-
са. Отговорът му беше, че всички разходи, 
хангари, самолети и т.н. , ще поеме той, но 
от Стралджа трябва да има конкретно пред-

ложение! Върнах се обнадежден, окрилен. 
Следващата стъпка беше разговорът с 
партийното ръководство в града. За съжа-
ление поляха ентусиазма ми със студена 
вода. Отговорът беше изненадващ за мен. 
Указано било, че в Ямболски окръг  прио-
ритетно да се развива футболът и борбата!

Така една младежка мечта трябваше да 
бъде отписана. Но не и желанието да ле-
тим. Защото който веднъж е усетил ласката 
на вятъра там горе, сред облаците, който 
веднъж е погледнал от високото, който се 
е видял с криле, той никога не се отказва 
от приятелството с птиците! 

стРалджа – центъР на аеРодейност

ПОЕЗИЯ, КОЯТО ИЗВИРА ОТ СЪРцЕТО

СТРАЛДЖА ЗАГУБИ СВЕЩЕНИК ДИМИТЪР

Янко Стефов е познато име в поетичните среди на 
общината, на областта, на страната. Член на СБП, 
Дружество на писателите, Ямбол  и на Конфедераци-
ята на българските писатели/КБП/. На 4 ноември т. г. 
творецът навършва своите 80 години.

Янко Димитров Стефов е роден на 4 ноември 1941 
г. в село Войника, Ямболско. Има висше образование 
по специалността „Славянска филология“ с профил 
„Полски език и литература“ в Софийския университет 
„Св. Климент Охридски”. Живял и работил  предимно 
в Ямбол и Пловдив като журналист. Преди повече от  
20 години се връща в родното Войника, където живее 
доскоро, в момента вече е в Асеновград.

Янко Стефов има около 1500 публикации в цен-
тралния и регионалния печат: в. „Народен другар” 
- Ямбол, в. „Отечествен глас” - Пловдив, в. „Пулс”, 
в. „Дума”, в. „Земя”, сп. Септември” и много други. 
Негови творби са излъчвани по радиа и телевизии. 
Многократно е награждаван в национални и местни 

Мое село
Мое село - ти цвете вълшебно
върху земната дъхава гръд !..
Колко много си днеска потребно
на сърцето ми, 
мой роден кът!

Бакаджикът – безсмъртен хайдутин,
ме зове със гласа на Индже.
А  реката по камъни люти
мие стъпки от смели мъже.

Бели щъркели в тебе долитат,
като слънце е всяко гнездо.
Между къщите – волен комита,
вятър весело свири с листо.

Ти ме срещаш със къщите нови
и със твоите хора добри,
все така за човека готови
и във огън да стъпят дори...

Мое село вълшебно, където
и далеч да ме води светът,
аз те нося в сърцето си клето,
не забравило родния кът !

Янко стефов

басни

славей и пепеРУда
Красива малка пеперуда -
като парченце цветна руда,
откъртена от небесата,
лежеше мъртва на земята.
Видя я славеят и без омраза
във новата си песен каза:
– Безценна е оная красота,
която не умира във пръста!

Янко стефов

епиГРаМи

остаРЯла поГовоРКа
Що за поговорка, бае:
„Храни куче да те лае!”
И глупакът днеска знае –
храненият пес си трае !

Янко стефов

Дни преди празника на храма „Св. Архангел 
Михаил“ внезапно ни напусна отец Димитър 
– свещеник и председател на Църковното 
настоятелство при храм „Св. Архангел Ми-
хаил“ Стралджа. Със своята доброта и благ 
характер, с безупречната си служба в храма 
и грижа за доброто му поддържане   той успя 
да спечели уважението на миряните от града 
и общината. Тих, кротък и смирен, благ и 
скромен. Човек, с който винаги можеше да 
споделиш болка или радост. Ще те разбере, 
ще те утеши, ще те успокои. Светлина на 
душата му. Поклон!  

Свещеник Димитър /със светско име Диян 
Василев Тенев/  е роден на 11 юни 1977г. в 

Ямбол. Завършва средното си обра-
зование в ТМТ “Иван  Райнов“ Ямбол, 
специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“. През 2000 г.  се записва в 
обучителен курс на Духовна семи-
нария. След успешното приключване 
неговата вяра  е оценена и през 
2001г. е ръкоположен в дяконски чин 
в Сливенския храм „Св.Димитър“, а 
по-късно и  в свещенически сан. След 
проведения клирически стаж НВП 
Сливенския митрополит Йоаникий  
го поставя за енорийски свещеник в 
с.Бояново през 2001 г., а от 1 август 
2002г. е на служба в стралджанския 
храм „Св. Архангел Михаил“ като ено-
рията му обхваща и съседните села.  
Почти 20 години от живота си посве-
щава на служба на Бога  и в грижа за 
миряните в Стралджа. Винаги държи 
службите му да са по канон, изряден 
в задълженията си, внимателен към 
всеки. Междувременно се записва 
да получи Богословско висше обра-
зование  и за да го завърши са му 
останали само няколко изпита.

Семеен. Баща на четири деца – 
Василий, Григорий, Петър и Макрина, 
като най-големия вече е на 20 г., а 
Макрина – на 14 г. Той решава децата 
да са кръстени на семейството на Св. 
Василий и много се гордее с това. 

литературни конкурси. През 1981 г. София 
прес издава книгата му „Селското стопан-
ство на Народна република България”, 
преведена на 7 езика. Автор е на стихо-
сбирките: „Бездомни чувства” - Пловдив 
2004 г.; „Есенни ята” - Ямбол, 2005 г.; Смях 
и сълзи”, хумор - Ямбол, 2005 г.; „На морето 
дупка”, сатира - Ямбол, 2008 г. През 2016 г. 
излиза  стихосбирката му „Болка”. Автор е 
на сборника „Фолклорното богатство на село 
Войника”, сборник с разкази и книжка със 
стихове за деца. Янко Стефов е награден 
от община Стралджа с плакета „Културен 
деятел на 2002 г.”, а през 2014 г. получава 
наградата на името на Пейо Яворов за при-
нос в развитието на изкуството и културата в 
общината. Само преди месец КБП го удостои 
и със статуетка за дългогодишно творчество 
и принос в развитието на културата.

В ЮБИЛЕЙНАТА 2021 ГОДИНА ЗА ТД „КАЛЕ“ - 
РАВНОСМЕТКА ЗА МНОГОБРОЙНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОЯВИ

едРьо ШидеРсКи, доайен на тУРистиЧесКото движение в стРалджа, 
Удостоен с поЧетен златен ГеРб на общината

Продължава от стр. 1
– 85 г. организирано турис-

тическо движение в Стралджа! 
Годишнина, която наистина 
предизвиква респект, уваже-
ние. Как определяте Вие този 
период? Кое е най-важното 
случило се през тези години?

– Към пионерите на организи-
раното туристическо движение 
през 30-те години на миналия век 
с уважение и признателност.

В периода 1936-1953 година 
туристическата ни дейност се огра-
ничава в краткотрайни излети в 
близкия Балкан.  Но с придобиване 
на опит и подходяща екипировка 
започват изкачвания във високите 
планини на България и Румъния. 
Слага се началото на нови турис-
тически практики, но безспорно 
най-голямото постижение е по-
строяването на хижа “Люляк“.

– През 2019 г. отново пред 
нашия вестник, Вие разказахте 
една малка част от историята 
на туризма, споменахте много 
имена  на туристически акти-
висти, кое обединяваше тези 
хора, как се предизвикваше 
интереса им към туризма? И 
може ли днес  това да се пов-
тори сред младото поколение, 

Влияе ли трудното  епидемич-
но време за използването й от 
туристите?

– От началото на пандемията 
хижите в страната продължиха 
да бъдат отворени и да приемат 
туристи. Разбира се, при спазване 
на приетите правила. Както каза-
хте х.“Люляк“ вече се управлява от 
Общината и ми е трудно да отгово-
ря защо това при нас не се случи. 
Но мога да ви уверя, че от това 
загубиха туристите , а и общината.

– Освен традиционния пеши 
туризъм в нашия край имаше 
активни привърженици на ре-
чен , вело- , автотуризъм, ски 
туризъм, дори морски тури-
зъм. Известни са успехите и 
на дамския туризъм. Как успя-
вахте да обединявате толкова 
много и различни хора, да ги 
превръщате в съмишленици, в 
приятели, в активни любите-
ли и пазители на природата?

– Когато започнах работа в 
дружеството през 1971г. получих 
печата, знамето на ТД „Кале“ и 
една спестовна книжка с около 
стотина лева.

От там тръгнахме с няколко 
приятели. След откриването на 
хижата, първите пешеходни и водни 

походи- привържениците се увели-
чаваха. Разкрихме отделения по 
ориентиране с учениците. По късно 
пак с ученици провеждахме обуче-
ния по ски на Чумерна, Пампорово, 
Банско. Родителите ни поверяваха 
децата си без да се безпокоят за 
тяхната безопасност. Успешно про-
веждахме походи по река Дунав и 
Черно море. Също и изкачвания на 
връх Молдовяно в Румъния.  В дей-
ността си внушавахме сигурност и 
доверие. Може би това е отговора.

– С какви прояви ще отбеле-
жите годишнините?

– Имах идея в чест на годиш-
нината на дружеството и хижата 
да проведем събор с всички наши 
привърженици на хижа „Люляк“, но 
това явно ще почака по обясними 
причини.

Дано преминем през това бед-
ствие, което ни сполетя. Тогава 
ще видим.

– Ще обещаете ли на нашите 
читатели една поредица от 
материали за историята на 
туристическото движение в 
Стралджа, успехите, пости-
женията ?

– С Вашето любезно съдействие 
– най-вероятно да.

– Благодаря Ви.

Гост на 
бРоЯ

подвластно  на компютрите, 
телефоните, интернет?

– Не искам да прозвучи като 
клише, но общото между тури-
стите е желанието им да са сред 
природата, запознаването със 
забележителностите ни и не на 
последно място – укрепването на 
здравето. А дали може туризма 
отново да предизвика интерес в 

младото поколение? Не съм голям 
оптимист.

– Не може да подминем въ-
проса за хижа „Люляк“, която 
има прелюбопитна история. 
Хижата е събирателно място 
за туристи както от общи-
ната и областта, така и от 
страната. Да, сега тя е под 
управлението на общината. 

Народната певица Ве-
личка Стамболова си оти-
де от този свят. И красиви-
те й стралджански песни 
звучат във вечността.

Дългогодишната со-
листка на Ансамбъла на 
БНР с безброй записи в 
радиото и телевизията  
е родена на 30 ноември 
1942г. в Стралджа.  Още 
като дете пее популярни 
навремето нашенски на-
родни песни. Към фолк-
лора се насочва  като 
ученичка в Музикално 
училище – Пловдив. Зара-
ди красивия и силен глас преподаватели й препоръчват 
да постъпи в народния хор , почти по същото време се 
явява на конкурс за народни изпълнители в БНР. Певче-
ската й кариера включва освен множество изпълнение 
на българска сцена и участия в Белгия, Франция , Хо-
ландия, Италия и др. Носител на много международни 
награди. „Ходил съм ,мамо, гледал съм, хубави моми 
ямболки“ е една от най-известните й и обичани песни.

Както за специалистите така и за почитателите й Ве-
личка Стамболова ще остане   една от най-характерните 
тракийски певици.

Поклон пред светлата й памет!

любопитно и полезно

Мнооого се промени днешното ни 
време. Преди пандемията всички тър-
сехме начин да сме навън от дома, да 
се срещаме с хора, да пътуваме, да 
спортуваме... Сега страхът от КОВИ-
ДА-а прикова много хора у дома. Гле-
дането на телевизия е все по-вредно 
защото негативните новини събуждат 
страхове, а от там и разклащане на 
психиката. Тогава, какво да правим, 
за да отклоним вниманието си от тре-
вогите на деня? Ето няколко полезни 
идеи, особено ако ви се наложи да 
бъдете под карантина:

- насочете вниманието си към 
грижата за цветя, всяко засято семен-

ПАНДЕМИЯ И ПОЛЕЗНИ ЗАНИМАНИЯ
це, стръкче ще ви донесе 
огромна радост с пониква-
нето, растежа, цъфтежа. 
Интересно е и билкарство-
то, изучаването на много-
бройните български билки, 
лечебните им свойства, 
начина на приложение

- много приятно и полез-
но е използването на вре-
мето за готвене. Потърсете 
стари български рецепти, 
опитайте да направите 
ястие, което е забравено 
– напр. трахана, тикве-
на манджа, пиперничана 

каша, сиктир чорба...
- ако разполагате с дворно място, 

отглеждайте някакви живинки – ко-
кошчици, зайци, гълъби...

- четенето на книги е също много 
приятно, усамотяването с любима 
книга открива един нов свят, обога-
тяваме речника си, намираме нови 
приятели с които да споделим какво 
и къде сме прочели

- чудни са семейните моменти, в кои-
то можем да играем на някакви игри – 
напр. „Не се сърди човече“. Забавно е 
със съпруга да изиграем едно сантасе 
или заедно с децата да спретнем игра 
на пастра или Черен Петър.

ВЕЛИЧКА СТАМБОЛОВА ПОЕ 
СВОЯ ПЪТ КЪМ ВЕЧНОСТТА

Ваня Желева е родена на 26.07.1972 г. в Ям-
бол. Завършила е Спортно училище - Ямбол 
през 1990 г. и Технически колеж - Ямбол през 
1998 г., специалност „Промишлено и граждан-
ско строителство“. През 2012 г. приключва 
обучението си във ВТУ „Тодор Каблешков“ 
- София, инженер-магистър „Транспортно 
строителство“. Работила е 11 години като 
ръководител движение в Национална компа-
ния „Железопътна инфраструктура“, след 
което 5 години живее и работи във Велико-
британия. От 2019 г. е главен специалист в 
ТСУ, община Стралджа.

Семейна, с две пораснали  деца.
Девизът й е: “Истината боли, но това не 

означава, че лъжата лекува!“

  Ваня Желева. Твърде малко хора от Страл-
джа я познават, но тези, които имат щастието 
да работят и общуват с нея са категорични 
– прекрасен колега, добър специалист, ам-
бициозен спортист. Срещаме ви с нея , за 
да покажем силата на човешките амбиции, 
смелостта на една жена да постига целите си 
и да се радва на всяка от победите си, които 
осмислят живота й.

Необичайно е някак, но Ваня от  малка игра-
ела футбол, искала да тренира футбол, а по 
това време в Ямбол няма женски футболен 
клуб. И като компенсация момичето се хвърля   
да тренира лека атлетика. Щастлива е когато  
от 7 клас я приемат в  ЕСПУ Спортен профил 
– Ямбол. „Така започнах да тренирам при 
заслужилият майстор на спорта Тотка Петро-
ва, която по него време се отказа от активна 
състезателна дейност и ми подари своята 

фланелка със състезателен номер 920. За мен 
това беше голям стимул да тренирам, да бъда 
сред най-добрите. Там завърших и средното 
си образование. След което се омъжих и се 
отдалечих доста от моята страст - спорта. Го-
дини по късно, след като децата ми пораснаха 
и имах повече свободно време, започнах да 
тичам за удоволствие и така години наред.“, 
разказва Ваня.

През миналия септември решава да се за-
пише за състезания и вече има  поне по два 
старта в месеца. И много тренировки, които 
се измерват с километри преди или след ра-
бота. Равносметката: 4 първи места в нейната 
възрастова група. В последното й състезание 
- маратон София , завършва на 36-то  място 
при жените от общо 500 участнички, което е 
впечатляващо постижение. Освен това Ваня 
има и друга страст – планинското бягане. И 
това става съвсем случайно. „Попаднах на 
пост във фейсбук и ...се записах, тъй като си 
бях планувала  изкачване на връх Мусала през 
това лято.“

Какво се случва после? Дребничката и сла-
бичка Ваня постига мечтата си, покорява  най- 
високият връх на Балканите, достига  до най 
- високият водопад - Райското пръскало, до  
най-високото езеро - Леденото. Има две първи 
места при жените 45+ : на „Балканрън“- до  
връх Ботев и  на „Риларън“ - до  връх Мусала.

  Няма да питаме каква е следващата й меч-
та. Нека бъде поредната изненада. Защото 
Ваня няма намерение да спира. Напротив, ще 
продължава да съчетава работата си в Страл-
джа  със спортни успехи. Да й пожелаем нови 
върхове, нови победи, нови радости!

ГоРдост за тсУ-стРалджа

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 
И ОТЛИЧЕН СПОРТИСТ

ПОСЛЕДОВАТЕЛИ НА ИКАР ПРАВЯТ ЧУДЕСА ПРЕЗ  60-те и 70-те ГОДИНИ

- на някой може да се стори инте-
ресно да се научи да плете, на една 
или на две куки, добро предложение 
е изработка на гоблени

- сега е времето да отворим и ста-
рите албуми, всяка снимка ще отвори 
страници от живота, ще предизвика 
интересни разговори...

Списъкът може да продължи с 
подреждане, прочистване на гарде-
роба, рисуване, упражнения... Тук 
съзнателно пропускаме „занимания“ 
като домашно чистене,  то си е част 
от ежедневието. Не предлагаме и 
говорене по телефона, защото то е 
повсеместно приложимо.
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Пътят към храма винаги 
е открит. В празници и 
в дни на тъга тръгваме 

по него, за да се уединим пред 
иконите със запалена свещ, да 
се помолим за здраве и сила, за 
да преодоляваме всичко, което 
многоликия живот ни поднася.

2 ЧаСТ

Таня КОСЕВа

Времето, когато е строена 
и украсявана църквата 
/ втората половина на 

19в./ е време на бързо развитие, 
натрупване на опит и умения 
у майсторите – строители  и 
иконописци по отношение  на 
архитектурната композиция и 
стремежът към композиционна 
цялост на вътрешното простран-
ство на храма. Това е характерно 
и за интериора на църквата „Св.
Архангел Михаил „. Има синхрон 
в изграждането и украсата на 
иконостаса, колонадите, амвона 
и владишкия трон, както по отно-
шение на цветовото оформление, 
така и стилово. Семпло, с изчис-
тени линии и пропорции и с харак-
терната за иконостаса е направен 
„Владишкият трон“, разположен 
в централното пространство на 
наоса. В него е поставена иконата 
със сюжет страданията на Иисус 

Грехопадението“, „Потоп“, „ Благо-
вещение“ и „ Сретение Господне“. 
Той също засвидетелства своята 
почит и уважение към храма. 
Роден е в Стралджа 1909 г., за-
вършва през 1938г. Художествена 
академия в София, специалност 
„живопис“ при проф. Н.Маринов.

Днес върху лявата конзола под 
балкона  съществува надпис, 
който гласи: „Храм „Св. Архангел 
Михаил“ изографисан през вре-
мето на църковното настоятел-
ство: председател протойерей 
Христо поп Христов и членове: 
Юрдан П. Бояджиев, Железчо 
Ат. Драголов, Юрдан Н. Бойчев, 
Жечко Ст. Бойчев и Едрьо Стеф. 
Седларски. Изографисването 
е извършено  от иконописеца  
Михаил Григоров Маковкин от 
гр.Сливен – с. Стралджа Ямбол-
ско – 10 юний 1950г.“

Христос, също дело на Алексан-
дър п.Георгиев., „Принесена в 
храма – лето 1858г.“ от група да-
рители. Сцените на страданията 
са отделени  със златни рамки. 
Композициите са детайлно изра-
ботени.

В наоса на храма се намира 
амвонът. По стара българска 
традиция той е закрепен върху 
колона от лявата страна на за-
лата. Неудобството за качване 
на свещенослужителите  с тежки 
одежди е довело  до загуба на 
истинските му функции, но той 
остава характерен елемент  на 
вътрешното пространство. Още 
повече, че е елегантно оформен  
като многостен със сложна  фор-
ма. Върху всяка от стените му има 
украсени  с рисунки продълговати 
медальони.

Олтарът е най-важната в бого-
служебно отношение част от хра-
ма. Според богословската сим-
волика  иконостасът е границата 
между „ земната“ и „небесната“ 
църква. Той отделя миряните бо-
гомолци  от свешенослужителите, 
които  единствено имат право на 
достъп в олтара, за да извършват  
богослужебни действия. Всички 
архитектурни детайли  във въ-
трешното пространство на олтара 
са богато изписани. Смята се, че 
стенописите в апсидата  са дело 
на Атанас Кавръков.

Известен факт е, че през лятото 
на 1937г. бъдещият професор по 
живопис Панайот Михайлов Пана-
йотов прави четири стенописа: „ 

В своя доклад 
свещеникът Хрис-
то п. Христов пише, 
че „през  1949 г. 
Църквата е отново 
напълно изографи-
сана“. По всяка ве-
роятност надписът 
на стената показва  
крайната дата на 
завършване  на 
изографисване-
то. За дейността 
на Маковкин съ-
ществува  оскъд-
на информация. 
Знае се, че той е 

художник-реставратор от  Сливен 
и е бил нает да работи по стено-
писването и реставрацията на 
множество храмове в Бургаска 
област. При зографисването им е 
разчитал на няколко помощници. 

За ХРаМОВИЯ 
ПРаЗНИК И НаРОДНа-

Та ТРаДИЦИЯ

Динка аНГЕЛОВа

Един от най-желаните и 
очаквани народни празни-
ци  в миналото е сборът /

съборът/. Той е съществена и 
неотменна част от  обществения 

живот на селото. Според народ-
ната вяра „Сборът е празник на 
цялото село , който се празнува 
много по-тържествено  от всеки 
друг празник, дори и от Велик-
ден...Село без сбор няма“.

Сборовете най-често се свърз-
ват  с храмовия празник на село-
то. Обикновено това е денят, ко-
гато  е осветена църквата. Всяка 
църква си има свой покровител 

– светец и той се възприема като 
закрилник на селището. Именно в 
негова чест се прави сбора.

В стралджанския район най-
много са църквите, които носят 
името на св. Димитър /четири 
църкви/ и св. Архангел Михаил / 
също четири/. Трудно може да се 
даде отговор на въпроса защо са 
избрани тези светци, какъв е бил 
народният критерий. Вероятно 
хората в миналото са се ръково-
дили  от това каква роля играе 
името  на светеца в делничния 
им живот.

В народната представа Архан-
гел Михаил  е водач на всички 
ангели, серафими, херугви и е 

един от шестимата братя юнаци, 
които разделили света, земята 
и небето. На него се паднало 
царството на мъртвите, затова 
той идва в сетния час на хората 
и отнася душите им. Без него 
душите на смъртните  не могат да 
отпътуват към вечността. Макар 
името на св.Архангел Михаил да 
е свързано със смъртта, леген-
дите го свързват със справедли-
востта и живота.

Фактор, който се оказва реша-
ващ при избора на светец-покро-
вител  е и наличието в близост до 
селото на останки от разрушена 
църква или манастир. Такъв е 
случаят със Стралджа. Знае се, 
че около 1810г. Е съществувала 
килийна църква, именувана „Св.
Архангел Михаил“, която по-
късно е разрушена. Смятан за 
покровител на селището, името 

на светеца се избира  и за осве-
тената през 1857г. новоизградена 
църква.

Архангеловският сбор в Страл-
джа, по спомени на Атанас Пас-
търмаджиев, продължавал три 
дни / започва от 21 ноември/. 
„Гостите идваха още от предния 
ден или сутринта, в деня на 
сбора. Настъпваше суматоха, 
носеше се радостна гълчава. 
Гостите – празнично облечени, 
конете накичени, навсякъде 
цареше радостно оживление. 
И на първия, и на втория ден 
в църквата се правеше голяма 
тържествена литургия , на която 
присъстваха много хора – трудно 
можеше да се влезе в нея, беше 
препълнена. В тези дни се пра-
веха и много курбани – който го 
е нарекъл , вари курбана в къщи 
и раздава на съседите. Имаше и 
борби / пехливанлъци/, играеха 
се хора – голямо и пъстро хоро 
ставаше. Тъй като стралджан-
ския сбор беше един от послед-
ните за годината, на него идваха 
много хора – както от околните 
села, така и от по-далечните като 
Каменец, Зорница и др. Селският 
сбор беше повод и за размяна  на 
гостувания, място за запознан-
ства на младите.“

Продължението – 
в следващия брой

Текстът е подготвен по кни-
гата „Църквите в Югоизточ-
на България“ с благодарност 
към авторите

ИНДЖЕ ВОЙВОДА И ДНЕШНАТА ОБЩИНА СТРАЛДЖА

До сега протосингел в сливенския 
храм „Св. Димитър“. 

На 48 г., баща на 9 деца.

ОЧаКВайТЕ ПРЕДСТаВЯНЕ В 
СЛЕДВащИЯ БРОй На ВЕСТНИКа.

През 2022 г. се 
навършват 165 г. 
от построяване-
то на храма „Св. 
Архангел Миха-
ил“ в Стралджа  
и 170 г. от ос-
новаването на 
килийното учи-
лище.

ВЯРАТА И ЗНАНИЕТО – 
КРЕПИТЕЛИ НА ДУХА

200 Години от ГеРоиЧната сМъРт на индже войвода

Доц. д-р Милю ПЕТРОВ

НЯКОИ ОБщИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.За епохата, родното място, личността и делата на Сто-

ян-Индже войвода разполагаме с редица извори и проуч-
вания дори само от района на  Стралджа. Имаме предвид 
най-вече фолклорните сведения/народни песни, предания, 
легенди – в това число местностни названия /, документи/за 
магистралния път – Друма, свързващ няколко села, които ни 
интересуват специално, така също и „Каракольовия път”/, 
данните или проучванията на: Г. С. Раковски, Панайот Хи-
тов, Константин Иречек, Балчо Нейков, д-р Симеон Табаков, 
Павел Делирадев, Димитър Осинин , на Руси Стойков, Иван 
Дундаров, д-р на и.н. Иван Славов и др., както и книгите 
на редица местни автори: Енчо Т. Енчев, Тоньо Пенев, 
Костадин Улучев, Янко Стефов, Добрина Берова, Добрина 
Касърова и др. 

Специално трябва да посочим: Юбилеен сборник „Бъл-
гарско село”/1931 ./, „Принос към историята на Източна 
Тракия”/1953/ от П. Делирадев, „Село Люлин”/1968 г./ на 
Тоньо Пенев. Общо за селата от община Стралджа става 
дума и в „Георграфски речник” на България”/1980 г./.

За родното място на Инджето ясно и категорично се гово-
ри в някои от по-
сочените автори 
и произведения. 
Показателни са и 
подробните и об-
ширни бележки 
не само по този 
въпрос от учи-
теля-пенсионер 
Георги Златев 
Димитров, роден 
в с.  Поляна.В 
книгата „Бележи-
ти личности от 
с. Поляна” Жеко 
Дойчев му посве-
щава очерк.

В Интернет се посочва ценна информация за селищата, 
а някои статии пряко разглеждат темата. В Уикипедия напр. 
се казва:”Стралджа и селищата от общината имат богато 
минало, свързано с освободителните борби срещу турско-
то владичество. Индже войвода и Кара Кольо се движат 
от Войнишкия Бакаджик до Стара планина”. Заглавието 
у Евилена Гражданска е: „Стралджа – град на войводи”.

2.В началото на ХХ в. П. К. Яворов събира сведения 
за драмата „Индже”. В „Това е Яворов” Панайот Андонов 
напомня: В Стралджа „живял е нявга тук младеж…” Не 
случайно библиотеката и СОУ са на неговото име.

Същото прави и Й. Йовков за своите „Старопланински 
легенди”. Разказът „Индже” е свързан не само с „Индже-
вите извори” на Войнишкия Бакаджик. Не е без значцение 
фактът, че майката на именития писател е от Стралджа, а 
бащата – от Жеравна.

Разполагаме и с някои други творби на личното твор-
чество: поемата за Индже от Желка Йовчева/с. Войника/, 
драматизираната „Легенда за Индже войвода/17 страници/ 
от Стефан Иванов/гр. Стралджа/.

Между другото, Станка Пенчева прекарва детските си 
години в с. Воденичене, където се намира бащиният й дом.В 
споменната си книга „Дървото на живота”/1999 г./ тя пише 
за селото, Бакаджика, манастирчето. И с нейна подкрепа 
е възстановена църквата в селото.

Знае се, че през 1910/1911 г. в Афтане/Недялско/ е рабо-
тила младата учителка и поетеса Елисавета Багряна. През 
1961 и 1981 г. тя гостува на селото. На него посвещава сти-
хотворението „Старият бряст”. Багряна  разказва и спомени 
за живота в това наше село /1/.

Основателно сб. „Ако нямаш мечти”/2007 г./ започва с 
един от най-големите наши поети – П. К. Яворов.  Освен 
Багряна и Станка Пенчева в него поместват творби много 
дейци на културата от и в община Стралджа: писатели, 
художници, танцьори, кавалджии и т. н.

3. В сайтовете за някои села от Общината става дума за 
магистралния път – Друма, за който след малко по-специ-
ално ще говорим. Посочват се сведенията на някои пъте-
шественици: австрийски и немски, английски и френски, 
руски: Граф Етингентски, Симперт Нагел, Даниел Томасен, 
Карстен  Нибур, Н. Кочубей, Александър Дюгамел и др. 

През 1699 г. австрийска мисия нощувала в Еникьой/
Каменец/, после в Папазкьой – Попово село/2/. През 1793 
г. руският генерал Михаил Кутузов /той имал тайна мисия/ 
нощува в Афтане. Пос-
ле пропътува 33 версти 
от Афтане до с. Па-
пас/Попово/, където се 
черкувал. Още сега ще 
заявим, че свързването 
на с. Папас, Папаскьой 
или Попово село/дн. 
с. Попово, Боляровска 
община/ с Афтане и с 
други селища от община 
Стралджа никак не е 
случайно/3/.

Тази връзка правят и 
авторите на пътешест-
веническата литера-
тура, както и автори 
от Общината: Георги 
Златев, Кост. Улучев, 
Добрина Касърова и др.

Отделно, конкретно и обстойно би трябвало да говорим за 
юруците в района на Попово и Тамарино/Тюркмене/. Те са 
от тюркменско-узбекистански произход. Близки са и някои 
названия: Старото име на с. Джинот е Джамаал Оба; на с. 
Зимница - Йомер Обасъ.- там се говори и за оджак/огнище/.; 
на с. Крумово, Ямболско – Пагаман  обасъ или още Гючмен 
обас. „Дурабас” е местност в землището на с. Камен връх.

Известни са кърджалийските и еничарски нападения 
срещу редица села, като Попово, Поляна и много други. 
Също и поразиите на кримските/татарските/ султани у нас.

Не малко данни има за черкезите в Ямболския край, 

конкретно в Александрово,  Палаузово, с. Юсуфлар/ между 
с. Попово и с. Камен връх/ от последните десетилетия на 
робството.. Целият район наоколо изревава от тях.Те на-
падат, грабят, измъчват и убиват, напр. в Афтане, Зимница, 
Попово, Жребино и др.

Добрина Касърова ксерографира статията на ямболския 
учител по история Харалампи Баев за посещението на В. 
Левски в селата Недялско/Афтане/ и Иречеково/Арнаут-
кьой/. Тя  помества и картата на Баев за пътуването на 
Дякона от Одрин до Ямбол, в която е отбелязано последо-
вателното нощуване в споменатите две села/4/.

Това са нови сведения. Години наред запознавам чита-
телите в периодичните издания и в книгите си с местното 
предание, отразено  и в двете истории за с. Попово от 30-те 
и 60-те год. на ХХ в. за посещението на В. Левски в Попово 
и Елхово – в негово присъствие там са създадени револю-
ционни комитети. Левски е нощувал в къщата на „Папаз-
комитата” – свещеник Никола Андонов Кънчев в Попово.

От Интернет научаваме за женски певчески групи или са-
модейни колективи при читалищата в селата: Воденичене, 
Войника, Джинот, Зимница, Иречеково, Каменец. Те участ-
ват в събора „Мараш пее”. Трябва  специално да посочим 
и танцьорите от ансамбъл „Божур” – с. Чарда.

Конкретно би трябвало да говорим и за изпълнителите 
на народни песни: Вълкана Стоянова/с. Люлин/, Йорданка 
Илиева/с. Недялско/, Славка Калчева… За Калчева се 
казва, че е родена в с. Чарда; там се намира родната й 
къща. Но в Уикипедия четем, че е родена в гр. Ямбол. Тя 
изпълнява „Песен за Индже войвода” – особено, когато 
беше с оркестър в с. Попово по време на тържествени 
случаи: събора в селото, годишнините от героичната смърт 
на  Индже, научните конференции в с. Попово. В книгата 
си „Стоян-Индже войвода – в живота, народните песни и 
литературата/!989 г./ помествам снимка на Славка Калчева 
с оркестъра и пиша за нейните изпълнения.

4. Впрочем неведнъж съм писал за епохата, родното 
място, личността и делата на Стоян- Индже войвода по 
автори и от община Стралджа/5/.

Излезе обемист сборник „Народни песни за Индже 
войвода/В две издания/. В него са поместени творби, изпъл-

нявани от жители на общината, включително участници в 
„Мараш пее”. Имах лични срещи и разговори с посочените 
три големи народни певици. В няколко свои книги се опитах 
да проуча всички достъпни сведения  за Инджето – у нас 
и от чужбина.

В сайта за с. Маленово, линк „Български фолклор. Тра-
диции” един родолюбец пише какво научил от моя книга за 
султаните от Крим – старите и новите.

Накратко и доста схематично тук ще разгледам поставе-
ната тема. Няма да цитирам песните/с „паспортните данни” 
на всяка, както и с пълната информация за изпълнителите 
от Общината/; бегло ще запозная читателите с преданията 
и легендите, като си послужа с препратки в Бележките. Ще 
подчертая: За някои селища от Общината по темата може 
да има отделни проучвания.

РОДНО МЯСТО
1.Стоян-Индже войвода е роден в Попово село/дн. с. 

Попово, Боляровска община/. Някога е принадлежало 
към Елховска каза/околия/, която в определени периоди е 
била голяма като вилает или област – стигала е напр. до 
Бакаджиците, Факия, Димотика.

Смятам, че този въпрос е окончателно решен. Сведенията 
са от голям брой изследователи, започвайки с Г. С. Раковски, 
Добри Войников, П. Хитов, Конст. Иречек, Георги Попаянов, 
Горо Горов, Дим. Осинин и др. Записани са и народни песни 
за Индже от Папзкьой, Попово, Попуу.

През 1854 г. Раковски е бил с четата си до Попово село/
местн. „Канарата” – при „Гешовия пчелин”/. Към 23 ч. с 
байрактаря си отива в селото за провизии след което – по 
тъмно – всички тръгват за Войнишкия Бакаджик, където 
прекарват деня. После потеглят на север… За всичко това 
Раковски пише в „Дневник”-а на четата. Изрично казва, че са 
му познати „Инджевите извори”. А Попово село е основен 
топос/общо място/ в поемата „Горски пътник”. Главният 
герой – Хубен войвода, има за прототип и „Хубавия Индже” 
- според народнитге песни.

Ще задържа още малко вниманието ви. Г. С.Раковски е 
първият биограф на Индже; той пръв в нашата литература 
въвежда образа му. Дава ни и своята класическа харак-
теристика/предвид не само физическия образ/. Инджето 
е негов любимец и висок пример за народен герой. Той, 
Индже Стоян, оглавява “списъка” на най-личните българ-
ски хайдути от всички времена. Това становище споделят 
огромен брой изследователи/6/.

Между другото, Индже Стоян е не само най-възпятият 
хайдутин, а и българин изобщо.

През 2001 г., по случай 180 години от героичната смърт 
на Инджето, в с. Попово се проведе Първата национална 
научна конференция. Темата бе: „Стоян-Индже войвода 
– епоха, родно място, дела”. На нея присъства и вице-пре-
зидентът на Република България – Тодор Кавалджиев/7/.

Бе направен филм с участието и на Кольо Пехливанов 
– сега експерт „Връзки с обществеността и културата” в 

общинта Стралджа. 
Филмът бе излъчен 
по „Диана-кабел”/гр. 
Ямбол/ и по частна-
та телевизия в гр. 
Котел.

Бяха създадени и 
излъчени още три 
научно-популярни 
филма за Индже и 
Кара Кольо. Два от 
тях – по Българската 
национална телеви-
зия/8/.

За Индже от с. 
Попово пише Коста-
дин Улвучев в кни-
гата си/9/. Той при-
съствя на някои от 
конференциите за 
Индже от с. Попово. 
Подробни и много 
ценни са писмените 
сведсения на учи-
теля-пенсионер от 
с. Поляна – Георги 
Златев Димитров.: 
Инджето е роден в с. Попово; прабабата на Г. Златев – Кера, 
е от това село и е сровница на Инджето После раненият 
Индже се  лекувал при нея в с. Поляна.Това сведение кон-
кретизира и разяснява посоченото в някои народни песни, 
че раненият Индже бил лекуван от леля си.

Г. Златев пише и за Попово село като Център в револю-
ционната съпротива в началото на ХIХ в.; за изграждането 
на масивна сграда/с амбразури/ между Войнишкия Бака-
джик и с. Поляна. И пр., и пр.

Тези и някои други сведения са ксерографирани и фак-
симелирани/10/. 

 В една своя книга Жеко Дойчев пише за Попово село/
дн. с. Попово/ като пътна станция и като родно място на 
Инджето. Но споменава и Бакаджика, Сливен/11/.

Близо до бащиния двор и родната къща на Инджето сро-
дникът Стоян Николов Балахура открива в наследствения 
имот немалко количество злато. Всички в Попово казват, 
че това е „Инджешкото злато”.

Между другото, във в. „България днес”/от 9. 10. 2014 г./ 
излезе голяма статия за латото на Индже, което иманяри 
продължават да търсят по Бакаджиците и в района на с. 
Каменица. Според Жеко Дойчев търсене има и в местн. 
„Катъра” при с. Поляна.

Ще стане дума, че Инджето ще направи родното село 
„столица” на „държавата” си.

Добрина Касърова цитира „Географски речник на Бъл-
гария” и книгата на Недялко Григоров и Георги Бодуров. В 
двата източника еднозначно и категорично се казва, че в дн. 
Попово е роден националният герой Стоян-Индже войвода.

Несъстоятелни са някои единични/без подкрепа с факти/ 
твърдения, че Индже Стоян е роден: в с. Бакаджик, на север 
от Бакаджиците, недалеч от Ямбол и др.

Отворихме дума за магистралния път – Друма или още 
Везирйолу/Везирския път/, Джадето/Шосето/, който свърз-
ва Попово село с Поляна, Източния край на Войнишкия 
Бакаджикк, Афтане/Недялско/. Както се посочи за този 
магистрпален път  от Цариград и Одрин, през с. Голям Дер-
вент, Попово село, Афтане, Карнобат, Чалъкавашкия/Реж-
кия/ проход, старите български столици, Силистра до Яш/
столица на Дунавското княжество Молдова/. И обратното.

По този път се движили не само четите на Индже, Ра-
ковски и др. След времзе по него минавал и гвардейският 
командир, капитан Индже Стоян, когато придружавал по-
следователно четиримата князе от Яш, през Галац, Добрич, 
Афтане и Попово село до Царигтрад и обратното.

РаННО ДЕТСТВО И ЕНИЧаРСТВО
1.Когато бил на 4/5 години малкият Стоян остава сирак: 

баща му Христо/от Попов село/ е съсечен от гавазите на 
местния бей-чифликчия. Майка му Пена е от Сливен. След 
смъртта на мъжа си се прибира при своите там. Омъжва 
се втори път в Сливен и родила от възрастния си съпруг-
търговец две момичета. После отива да живее при по-
малката си дъщеря, омъжена в Жеравна. Установили сме 
в подробности родословието на Индже.

2.Шест-седемгодишният Стоян е „откраднат” /отвлечен/ от 
хора на Арелай Гирай от съседното на Попово с. Кирилово. 
После е даден – неофициално/в разрез със закона/ -  в ени-
чарската школа в Цариград. Изкарал подготвителния „стаж” 
в Анадола/в мюсюлманско семейство – да научи езика, 
обичаите/, а след това е посветен в еничарство. Сега, но 
може и като новобранец му е дадено прозвището/прякора/ 
„Индже” – турска дума, която означава: висок, тънък, строен, 
изящен. Отличил се с физическите си/войнски/ качества, 
бил награждаван. Пред него се очертала блестяща кариера. 
Наскоро обаче избягал/дезертирал/ с група съмишленици.

/Следва продължение/

Жеко Дойчев

Михаил Кутузов

Певческа група с. Войника

В храм „св. Архангел 
Михаил” стралджа

оТЕц ЕВГЕНиЙ оТ сЛиВЕН 
Е НоВиЯТ сВЕЩЕНик
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