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ЧОВЕК ТРЯБВА 
САМ ДА ВКУСИ, 
ЗА ДА РАЗБЕРЕ 

КОЛКО БЛАГ Е БОГ!

Отец евгений:

УВАЖАЕМИ, ОБИЧНИ В 
ГОСПОДА СТРАЛДЖАНЦИ,

Пожелавам на всички вас с 
настъпващото Рождество 
Христово самият той да се 
роди в сърцата ви, да имате 
мислите, които има и Гос-
под Иисус Христос.

Пожелавам крепко здраве 
и спасение на всички!

Отец Евгений

КАК СЕ ПАЗИ ПАМЕТ

ОТПУСНАХА НОВИ 
СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ

ЧИТАТЕЛИ ОБОГАТЯВАТ КНИЖНИЯ ФОНД В ЧИТАЛИЩНАТА БИБЛИОТЕКА

Четете на стр. 2

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
В навечерието на Ко-

леда, най-хубавия и очак-
ван празник, се обръщам 
към вас с пожелание за 
здраве, защото то е най-
важното заради което 
трябваше да се борим 
през изминалите две го-
дини. 2021-ва беше период 
с надежди и очаквания, 
че нещата с КОВИД-19 
ще се подобрят, но уви, 
епидемията продължи да взима жертви, тотално 
промени нашия живот. Затворихме се, лишихме се 
от приятелства, от обичани традиционни празници 
и други интересни мероприятия в името на една цел 
– оцеляване на нашите деца, на близките ни.

Но сега все пак  сме настроени предпразнично. Не 
искам да бъда носталгичен. Нека всички вярваме, 
че най-скоро пандемията ще приключи и отново ще 
имаме повод за радост, за празнуване, за прегръдки!

Коледа е! Нека се опитаме да отбележим празника 
подобаващо.

Нека сме заедно с наздравиците, с вярата и надеж-
дата, с пожеланията!

Честито Рождество Христово!
И нека Бог да ни пази!

Атанас КИРОВ, кмет на Община Стралджа

27-МО ЗАСЕдАнИЕ нА ОбС – СТРАлджА

На заседанието на ОбС – 
Стралджа, което заради епиде-
мичната обстановка  се проведе 
онлайн на 25 ноември 2021г., 
кметът на общината Атанас Ки-
ров предложи на съветниците 
да утвърдят   конкретни специ-
алности и брой стипендианти по 
тях, които ще бъдат финансирани  
на основание  разпоредбите на 
Наредба № 23 за отпускане на 

стипендии на студенти от Общи-
на Стралджа. Съветниците под-
крепиха стипендиите за студенти 
по специалностите архитектура, 
строителен инженер и Рехаби-
литатор.

Следвайки дневния ред ОбС 
одобри добавяне на нов обект 
в поименния списък за капита-
лови разходи на общината за 
2021г., гласува  ликвидиране на 

съсобственост чрез продажба в 
селата Александрово, Маленово 
и Зимница,  приемане на дарение  
на част от имот – частна собстве-
ност в Зимница, както и даване 
на съгласие за отдаване под наем 
на помещение – частна общинска 
собственост в Стралджа. Гла-
сувана беше и актуализация на 
План-сметка  за дейност „Чистота“ 
за 2021г. в размер на 972 426 лв.

Необичайна, вълшебна е обста-
новката в ДГ “Здравец“ в навече-
рието на Коледа. В  група „Слънце“ 
и децата, и учителките са гиздо-
сани в народни носии. Оглеждат 
се, харесват се. Да, прекрасни 
са! А как е подредена масата за 
Бъдни вечер! По традицията с 
нечетен брой постни ястия. Има 
топла питка, сол и мерудия, има 
лук и чесън, орехи и ошаф, варено 
жито и боб...

Сладкодумно поднесен разка-
зът за местните обичаи държи 
вниманието на малките, те слу-
шат с интерес, задават въпроси, 
споделят как се подготвят у дома 
за този чуден празник, как това го 
прави мама или баба. Иде ред и 
на коледарите. Пристигат с кал-
паците и гегите, с ръце похлопват, 
с крака потропват и пеят чудни 
коледарски песни, благославят 
за здраве...

Очите на децата са пълни с ра-
дост, сърцата преливат от гордост. 
Бъдни вечер, Коледа по страл-
джански във всеки дом ще има!

И тази година в читалищната 
библиотека – Стралджа е в ход 
дарителска кампания, която 
има за цел не само да обогати 
книжния фонд, но и да се попу-
ляризира библиотечното дело, 
да приобщи читателите към 
основната идея: всеки със свой 
принос за обновяване и попъл-
ване на книжния фонд с актуална 
литература.

Не са един и двама дарителите 
и всеки получава благодарности 
за жеста. Свои книги подаряват 

местни хора, жители на други 
населени места, но свързани 
с града или дори такива, които 
имат стралджански корен , но от 
години живеят в чужбина. Между 
тях са Даниел Маринов, който 
отдавна живее в САЩ, Иван 
Седларски с дарение на ценна 
западно-европейска литература, 
Митко Димов с дарение на книга 
свързана с автори от нашия край, 
Иван Велчев, подарил интересни 
спортни издания и художествена 
литература и много други. Библи-

отеката получава както книги на 
български език, така и чуждоези-
кови издания, които също имат 
своите читатели.

Апелът на библиотечните ра-
ботници е нека даряваните книги 
да са издадени след 2005г., за да 
станат част от фонда на библио-
теката. Такива са нормативните 
изисквания.

На този етап в оборот са повече 
от 14 500 книги, изборът е богат и 
всеки е добре дошъл в библиоте-
ката, за да открие своята книга!

Две заседателни зали в Община 
Стралджа вече носят имената на 
двама заслужили управници в 
Общината. Заседанията на Об-
щински съвет - Стралджа  вече ще 
се провеждат в зала“Велчо Тон-
чев“, а работните срещи на кмета 
на общината ще се провеждат в 
зала“Георги Бойчев“.

Велчо Тончев /1941-2021/ - ува-
жаван дългогодишен секретар 
и заместник-кмет на общината. 
Посветил повече от две десе-
тилетия на работа в името и за 
доброто на Стралджа и общината. 
Оставил пример за всеотдайност, 
отговорност, дисциплина. Дейст-

вен заместник-кмет за пет години 
в по-новата история е и Георги 
Бойчев/1948-1996г./ Имената на 
тези хора се споменават с уваже-
ние и респект.  И двамата принцип-
ни, честни и достойни управници. 
За това е и решението на  кмета на 
община Стралджа Атанас Киров и 
Гроздан Иванов, зам.кмет по под-
ходящ начин да се  засвидетелства 
всеобщо уважение към живота и 
делата на тези мъже.

Близките на Велчо Тончев и 
Георги Бойчев изразиха своята 
благодарност към общинското ръ-
ководство за оказаното внимание и 
признателност към зам.кметовете. 

БЪДНИ 
ВЕЧЕР В 
ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА

С лЮбОВ КЪМ КнИГИТЕ ИНТЕРВЮ 
с Атанас Киров, 

кмет на община Стралджа
„Ще работим неотстъпно 

за изпълнение на поставените 
задачи и през новата 2022г. 
Ще вложим сили и време, ум и 
сърце, енергия и мъдрост, за да 
осигурим единспокоен и подре-
ден живот за съгражданите и 
всички жители на общината!“, 
категоричен е г-н Киров.

С ПОЧИТ И УВАЖЕНИЕ

Четете на стр. 3

ГОСТ нА бРОЯ

Само дни преди големия и очак-
ван празник Рождество Христово  
коледни песни озвучиха главната 
улица на общинския център. В 
комплект с приятната украса му-
зикалното оформление  създава 
настроение. Идеята е на общин-
ското ръководство, реализирана 

от Наско Иванов, IT специалист 
в общината.  „Постарахме се по 
един приятен начин да зарадва-
ме нашите съграждани и гости 
на Стралджа, да предизвикаме  
коледно настроение  и повече 
усмивки!“, споделя Атанас Киров, 
кмет на общината.

КОЛЕДНО НАСТРОЕНИЕ В СТРАЛДЖА
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ИнТЕРВЮ С АТАнАС КИРОВ, КМЕТ нА ОбщИнА СТРАлджА

бАщИнО ОГнИщЕ

ПРЕСТИЖНА  НАГРАДА ЗА ДИМИТЪР ДРАГАНОВ

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

МОЕТО СЕМЕЙСТВО

Промяната продължава! това 
е лайтмотивът в работата на 
кмета на общината атанас Киров 
и на неговия екип. „Ще рабо-
тим неотстъпно за изпълнение 
на поставените задачи и през 
новата 2022г. Ще вложим сили 
и време, ум и сърце, енергия и 
мъдрост, за да осигурим един 
спокоен и подреден живот за 
съгражданите и всички жители 
на общината!“, категоричен е 
г-н Киров.

- Г-н Киров, каква е Вашата 
оценка за изминалата 2021 го-
дина?

Не е редно аз да давам оценка 
за работата на общината. Това 
могат да направят жителите на 
града и общината. И съм сигурен, 
че тя ще е най-правилна. Аз мога 
само да потвърдя, че беше трудна 
година, с много препятствия и из-
питания. Но все пак съм доволен 
от постигнатото!

- Кои са най-важните постиже-

ния за периода според Вас?
Изпълнихме поставените цели.
Те бяха свързани с редица ин-

фраструктурни проекти. На стой-
ност над 4 млн. лв. са проектите, 
които успешно приключихме:

- ремонт в СУ“П.Яворов“,
- изграждане на  спортна пло-

щадка на стадиона,
-водопроводна мрежа в Зим-

ница.
Изпълнихме обещанието за 

изграждане на вело- и скейт съо-
ръжение в Южен парк, открихме 
паметник – барелеф на хореогра-
фа Тончо Тончев.

Приключихме основния ремонт 
на ул. „Плиска“ в Зимница. Ремон-
тирани са и улиците „Първи май“ в 
Чарда, „Дружба“ в Недялско, „Хр. 
Ботев“ в Люлин, „Х. Димитър“ в 
Лозенец.

С текущи ремонти обновихме 
улиците в Стралджа „Райна княги-
ня“, „Гео Милев“, „Демокрация“. С 
основни ремонти по МИГ на обща 
стойност 627 921 лв. дадохме нов 
облик  на редица улици в града и 
по селата.

Осигурихме видеонаблюдение в 
селата Джинот, Чарда, Недялско, 
Палаузово както и на хижа „Люляк“ 
и „Инджови извори“.

Изградихме детски съоръжения  
за детски площадки в селата Па-
лаузово, Зимница, Войника.

За текущи ремонти вложихме 
600 000 лв. по ПМС от 2020г. 
Резултатът – обновени  улици 

в Каменец, две улици в Недял-
ско, Воденичане, както и улиците 
„Свобода“ и „Мати Рубенова“ в 
Стралджа.

Разбира се, този темп на работа 
ще продължи и през следващата 
година.

- а кои са другите по-важни 
задачи, които си поставяте за 
2022 г.?

Да започне строителството на 
пътен възел  на АМ „Тракия“ Воде-
ничане – Стралджа. Това е важна 
задача. За жалост в момента има 
забавяне в процедурите по проекта 
заради промяната в правителство-
то. Много се надявам, че новото 
правителство ще работи за уско-
ряване на проекта.

- 2021-ва беше година без кул-
турни и спортни прояви, да оч-
акваме ли по-различна 2022-ра?

Да, надяваме се нещата с пан-
демията да отшумят и ако всичко 
е наред отново да проведем нашия 
„Мараш пее“, да организираме 
конкурса „С песните на Вълкана 
Стоянова“ и редица други тради-
ционни културни и спортни прояви. 
Имаме много идеи, но за сега все 
още сме зависими от пандемията.

- Предстои обсъждане на но-
вия проектобюджет, какви са 
очакванията Ви?

За съжаление на този етап не 
мога да отговоря на този въпрос. 
Предстои обсъждане на проекта 
за републикански бюджет, доста 
дълга е процедурата за уточнява-
не на сумите за общините, така че 
нека изчакаме.

- Как се разтоварвате от на-
прегнатия работен ден?

Определено със спорт. Наис-
тина много ми помага, поддържа 
ме здрав, стегнат. Имаме опре-
делена група футболисти на моя 
възраст с интересни мачове, 
това ме радва. Лошото е, че и те 
намаляват.

- на кого искате да благода-
рите в този момент?

На целия екип в общината с 
който работя. Всички заедно се 
обединихме около изпълнение 
на общите цели, всички застана-
ха зад тези резултати, показаха 
висок професионализъм. Никой 
кмет не може сам да постигне 
каквото и да било. Щастлив съм, 
че имаме този колектив. Искам 
да кажа на всички, че ги обичам!

На Седмото издание на Нацио-
налния литературен конкурс за 
студентско творчество „Георги 
Черняков“ младият стралджански 
поет, студент във ВеликоТърнов-
ски университет , специалност 
„Психология“  Димитър Драганов е  
отличен с втора награда в раздел 
„Поезия“.  Стихотворението  „Порт-
рет на живота“, което е поместено 
и в дебютната му стихосбирка 
„Моят глас“ подкрепена от община 
Стралджа.

   Значението на наградата се 
удвоява и от факта, че тя беше 
връчена  на празника на българ-
ската академична общност на 
тържествена церемония  в Нацио-
налния студентски дом в София.  
„Изкуството е великолепно огле-

дално отражение на всичко онова, 
което ни обединява, извисява и 
съхранява – особено в тежки вре-
мена като днешните – и ние сме 
тези, които трябва да пазят и с лю-
бов да предават напред неговите 
блестящи искри. Аз вярвам с всяка 
фибра на душата си, че въпреки 
неимоверно многото трудности, 
които ни застигат, ние бихме могли 
да пожелаем да се обръщаме по-
често към топлите поводи да се 
усмихваме. Не съм магьосник от 
вълшебна приказка, но ме крепи 
вярата, че доброто, чиито лица и 
измерения са навсякъде около нас, 
устремно ще се разпространява и с 
нежното си докосване ще ни връща 
трепетното очакване, че Надежда 
и Смисъл винаги ще има.“

Портрет на живота

Научих се, че скъпите неща
от никой магазин не се купуват.
Изправен пред очите на смъртта,
разбираш, че животът си е струвал.
Животът си е струвал всеки ден,
когато и в сълзи те е повалял.
Животът е борба за теб и мен
и трудното начало след провала.
Научих, че тъгата е стъкло,
което реже хиляди усмивки.
Човек е нежен в своето ядро,
а всичко друго сякаш е заливка.
Научих се, че няма от какво
душите ни в деня да се страхуват.
Животът е красиво колело,
което към безкрая си пътува.

Какво означава семейството? 
Топлият дом, нежната ръка на 
мама, ухание на хляб, цветя, кои-
то греят на прозореца, детските 
лудории...

Мило, родно, скъпо е всичко това, 

знаят децата от ДГ “Здравец“, кои-
то, заедно с педагозите, в Деня на 
семейството рисуваха, апликираха, 
танцуваха, подреждаха, рецитира-
ха. И ще си спомнят за този красив 
празник! Ще го обичат и ще го тачат!

ДЯДО КОЛЕДА, ДОНЕСИ МИ...
    С много обич и твърдата вяра, 

че белобрадият старец ще изпълни 
желанията им, децата от ДГ“М.Ру-
бенова“ написаха своите писма до 
дядо Коледа, пуснаха ги в пощата 

и с вълнение зачакаха Светлата 
нощ, когато ще прозвънят звънче-
тата на шейната. Всички послушни 
деца ще  получат подаръка си и ще 
има много радост у дома. Коледа е!

СРЪЧНИ ДЕТСКИ РЪЦЕ

6 ГОДИНИ ПРОМЯНА КЪМ ПО-ДОБРО

 В дните преди Коледа сръчни детски ръце подгот-
виха празничната обстановка в Центъра за общест-
вена подкрепа. В импровизираната работилница  
малките старателно изработиха своята коледна 

украса. Децата- потребители на социални услуги 
съвместно с екипа, се погрижиха край тях да бъде 
красиво, весело, уютно. Горди от постижението те 
обещаха, че  ще принесат Коледния дух и в своя дом.

ЧОВЕК ТРЯБВА САМ ДА ВКУСИ, ЗА ДА РАЗБЕРЕ КОЛКО БЛАГ Е БОГ
ОТЕц ЕВГЕнИй:ГОСТ нА бРОЯ

РЕмоНт зА около 
800 000 лВ. щЕ оСИ-
ГуРИ оБНоВлЕНИЕ-

то НА хРАмА „СВ.
АРхАНГЕл мИхАИл“

Роден на 10 декември 1973 г. в 
Сливен. Завършил средното си 
образование в спортно учили-
ще, дисциплина „джудо“, а след 
това продължил в  Богословски 
факултет - Велико Търново. 
Работил е само в църквата. От 
1993г., едва 20-годишен, е ръко-
положен като дякон, а от 1996 г.  
/вече на 23 г./ -  като свещеник. 
Първо служи като свещеник в 
Малко Търново, после  2 години  
е в Сливен, храм „Успение Бого-
родично“ като продължава да 
обслужва и Малко Търново. От 
2002 г.  служи в Катедралния 
храм „Св. Димитър“ Сливен. 
В периода 2007 – 2009г.  е на 
служение при Пловдивския вла-
дика Николай. През 2017г. вече 
е протосингел  на Сливенска 
митрополия  и предстоятел на 
катедралния храм.

Семеен, баща на  9 деца- 4 
момчета и 5 момичета, дядо 
на четирима внуци.

Продължава активно да спор-
тува.  Налага се като човек с 
нестандартно мислене, който 
не обича да влиза в рамки.

- Добре дошъл в стралджа! 
Как се чувствате тук?

Благодаря, много добре се 
чувствам тук! Единственото , кое-

то искам е да организирам добро 
богослужение в храма. Има неща, 
които искам да направя, например 
да донеса книги. Поради анга-
жименти към Катедралния храм 
в Сливен, не мога всеки ден да 
служа тук, но винаги когато трябва 
ще бъда на разположение.

Приех присърце да продължа 
делото на отец Димитър в Страл-
джа, с който не само добре се 
познавахме, но бяхме и прияте-
ли. Всеизвестно е, че има малко 
свещеници, затова реших да про-
явя повече усилия, за да служа 
и на православните християни в 
Стралджа.

- тези, които Ви познават 
твърдят, че сте нестандартна 
личност, така ли е?

Да, приемам това определение. 
Ако питате кое е нестандартното 
у мен, отговорът е – целият ми 
живот. Винаги съм вървял срещу 

стандартите, не защото съм опак, 
а защото съм принципен. Оказва 
се, че това никак не е лесно, за-
щото се налага да вървя срещу 
течението, да бъда различен.  По-
вечето хора ми се радват за това, 
но не липсват и такива които не 
ме приемат. Те обикновено нямат 
нищо общо с църковните среди. 
Срещам понякога неодобрение и 
от една част от свещенството, но 
това не ме притеснява. Сам Бог 
е казал: „Горко вам, човеци, ако 
започнат да говорят само добро 
за вас!“

- сигурно вече проучихте ис-
торията на храма „св.архангел 
Михаил“, какво Ви впечатлява?

Не, все още не съм имал време 
да направя това. Има време! По-
важното е, че предстои сериозен 
ремонт на храма по проект на 
ПРРС. Одобрен е, вече сме в про-
цес на подписване на документите 
и чакаме финансирането около 

800 000 лв., което ще осигури 
пълно обновление на църквата. 
Така ще продължим делото на 
отец Димитър.

- Каква е според Вас ролята 
на църквата в новото ни доста 
трудно време?

Просвещение, да проповядва-
ме царството Божие, покаяние, 
смирение, търпение – това е ос-
новната роля на църквата днес! И 
то е трудно.

- От къде започва пътя към 
храма?

От проблемите.
- Как може един свещеник днес 

да бъде актуален, интересен?
Не е удачно един свещеник да 

прави впечатление. Интересът 
към него идва от неговата дейност, 
принципност. Нашата задача днес 
е да дадем необходимото знание  
и напътствия на хората , за да 
продължава животът. Сега всеки 
има нужда от подадена ръка, за 
да излезе от бездната, за да се 
спаси от лоши , тежки мисли. Ние, 
духовниците можем и трябва да 
помагаме!

- Като многодетен баща и като 
свещеник  вероятно знаете от-

говора и на въпроса как да се 
привлече вниманието на децата 
към църквата?

На този етап организирано не 
можем да ги привлечем. Но семей-
ството може да събуди интереса 
към църквата. Ако родителите тър-
сят помощ при Бога, децата ще го 
забележат и ще знаят. Не си правя 
илюзия, че това е лесно. Само 
при мисълта, че толкова години е 
отхвърляна идеята за вероучение. 
Властта не иска това да се случи 
и явно няма да се случи. Особено 
сега, с КОВИД философията това 
просто е немислимо!

- Как мислите, ще намерят ли 
повече стралджанци своя път 
към храма?

За всичко трябва време и се 
надявам Бог да  го даде. Важни са 
контактите вътре в храма и извън 
него, запознаване с проблемите. 
“Дойдете всички отрудени и обре-
менени и аз ще ви успокоя!“, казва 
Господ. Човек трябва да вкуси, за 
да види колко благ е Бог. Да обясня 
с пример: на човек, който не е вкус-
вал мед и му обясняваме  колко е 
вкусен, няма да успеем, нали? И с 
Бог е така!

Вратата на храма 
„Св.Архангел Ми-
хаил“ в Стралджа 
в неделя, на Свети 
Сава, е отворена ши-
роко за всеки, който 
пожелае да влезе. 
Прекрачвам прага 
тихо и смирено, за 
да бъда част от Бо-
жествената литур-
гия, отслужена от 
отец Евгений. Мо-
литвословието въз-
действа силно, ясно 
усещам, че всеки от 
присъстващите по 
своему възприема 
думите. Ангелоглас-
ното пеене на Евели-
на Костова подсилва 
чувствата някак ес-
тествено и аз , която 
не съм имала късмет 
да получа уроците си по вероуче-
ние, усещам общуването на духа 
с небесното. Спокойна съм когато 
трябва да изрека мислено моята 
молитва, да се прекръстя, да се 
поклоня Богу. Сетивата ми са при-
тихнали, чувствам се окрилена, 
защитена, в готовност да правя 
добрини, да прегърна целия свят.

След края на Божествената ли-
тургия отец Евгений прави своето 

МИЛОСЪРДИЕТО Е НАД ЗАКОНА

Стралджанци винаги са давали 
ясни доказателства за силата на вя-
рата си и отношението към храма. 
Винаги е имало и ще има хора, кои-
то от сърце правят своите скромни 
или по-щедри дарения. Някой от тях 
го правят с името си , други просто 
искат да останат анонимни. Някой 
даряват пари, други – икони, трети 
– животни за курбан.

Последното дарение е от  анони-
мен благодетел, който  е оставил 
своите 100 лв.  за църквата. С тях 
е обновен интериора на олтара и 
изцяло подменено ел.осветлението 
в храма.  С дарения се обогатява  и 
сбирката от  икони на храма.

От църковното настоятелство 
съобщават , че скоро в църквата ще 
бъде поставена специална кутия за 
дарения, така че всеки, който по-
желае и когато пожелае, да остави 
своята лепта в помощ на храма.

обръщение към миряните – по 
човешки разбираемо, топло, с при-
мери от живия живот. Лайтмотивът 
е: „Милосърдието е над закона! Има 
човешки закони за всички, но има 
и Божии закони, които са по-силни 
от всичко!“

Малко по-късно разговаряме с 
отец Евгений, темите са различни, 
но всички интересни. Колко много 
имаме нужда от такова общуване!

ДАРЕНИЯ ЗА ХРАМА

Годино, две хиляди двадесет и втора
и твоят ред дойде.
Традицията повелява като хора
да те посрещнеме добре,
според утвърдения обичай в страната.
Картината на целия сценарий е позната:
ще има пак наздравици и песни,
прегръдки топли, сълзи на очите,
ракети ще осветят просторите небесни,
 по-ярко от луната и звездите.
Ала наред с тази празнична картина
в душите ни несигурност, тъга
и отчаяние ще има.
Защото туй, което преживяхме
през две хиляди двадесет и първа -
в жалки, объркани, невярващи
в доброто твари ни превърна.
Лишени сме от надежда за промяна
в нашето стресирано и озлобено общество
духовността в което е грубо пропиляна
от жаждата за власт и трупане
на злато и сребро.
Навярно и при теб ще продължава
да стават пред очите ни чудовищни неща
и пак в съсипаната ни държава
ще налитат стръвно

безсрамието и алчността...
Корона вирусът ако победиме
животът ще се облекчи,
но пътят по който насилствено вървиме
навярно друга напаст ще роди.
И тя ще бъде без съмнение
зловредно нашенско творение
създадено от хора с мутренски похвати,
безчувствени и алчни същества.
С морал на страшни съвременни пирати
работещи по свои „законни“ правила.
След тридесет и две години
борба за демокрация
при много тежка ситуация
ще почнат да текат определените
за тебе дни.
Дано зачатък към добро
при тях се появи,
за да не говорят и за тебе,
годино, две хиляди двадесет и втора,
че като другите и ти била си
година на страха, корупцията и позора.
Дано!

ГЕоРГИ АлЕкСАНДРоВ
12.11.2021г., Ямбол

Знаеш ли какво оз-
начава „бащино огни-
ще“? - често ме пита-
ше моя дядо. И когато 
вдигах отрицателно 
глава, той започваше 
своя разказ:

Свято нещо е бащи-
ното огнище. Всяка 
птичка гнездо не вие, 
всеки човек не може 
да си огради огнище. 
А то, огнището, тряб-

ва да се пази и почита. Небесната светлина 
и топлината на слънцето са събрани в него, 
а символът е огънят запален във всеки 
дом. В бащиното огнище се ражда всеки, 
там и умира. В него изпитва човешката ра-
дост, болка, там са веселбите за различни 
празници.

Хората вярват, че огънят , запален в едно 
огнище, никога не трябва да угасва. Навре-
мето дори го заравяли с пепел, за да може 
при нужда бързо да го разгорят. Огънят 
предпазва от злини, той носи сила. Пред 
огъня сядат когато дойде ред за баене, за 
уроки, за поливане. А самото действие е 
цял ритуал: сядайки пред огъня те се прек-
ръствали по три пъти, разравяли жаравата 
и започвало баенето. Вярвали, че когато де-
цата са малки, купените нови дрешки трябва 

да се обърнат наопаки и да се прекарат през 
огъня, преди да ги облекат. Силата на огъня 
се ползвала и като нещо очистително. Не 
напразно, по стар обичай, огън се пали на 
Коледа, на Еньовден, на Сирни Заговезни, а 
на Благовещение обикаляли къщите с жар, 
слагали я на лопатката и с машата удряли 
да изгонят змиите и гущерите. Ползвали и 
веригата, закачена над огнището, на която 
закачали котлето за готвене. С нея връзвали 
булката и младоженеца а не ги хванат магии 
в първата брачна нощ. Когато тръгнели бо-
лести – шарка, чума и др. закачали веригата 
на вратата с твърдата вяра, че тя ще прогони 
злите сили. За да не загубва своята сила 
огъня, българите го подновяват всяка година 
на 17 юли. Първо, обаче, същия ден се зага-
ся огнището. За подновяване на огъня били 
нужни двама мъже – близнаци, да отсекат по 
две липови клонки, израсли от един дънер 
и да ги подпалят. Подновеният с тях нов 
огън имал нова и голяма магическа сила. 
А стария огън, всеки взимал от живите въ-
глени от дома си , отивали на място където 
се събират две реки, запалвали огън, после 
хвърляли загасените въглени във водата, 
измивали ръце като вярвали, че реката ще 
отнесе злините далеч от родния дом.

Ето, затова бащиното огнище е топлина, 
вяра и здраве!

Минка стефанова

ЗА СИЛАТА НА ОГЪНЯ
КЪМ НОВАТА 2022-РА ГОДИНА
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ДАРЕНИЕ ОТ АЛФАТАР тВоРЧЕСкИ лИЧНоСтИ

2021-ва – ГОДИНА НА ИЗПИТАНИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ, СТРАХОВЕ СТРАЛДЖА В ДЕТСКИТЕ МИ СПОМЕНИ
Когато я посрещахме надеждите на 

всички бяха за здраве, свобода, успе-
хи. А каква стана тя? 2021 се записа 

в историята като година на изненади, обра-
ти, противоречия, изпитания. И година на  
страхове, сериозни страхове. За здравето, 
за хляба, за децата, за образованието, за 
работата, за природата...

Януари нахлу в живота ни като хала. Изне-
нада ни с наводнения, скъсани диги. Мараш 
и Мочурица се препълниха застрашително. 
През април градушка ни удари. В началото 
на лятото буря се стовари в Стралджа...

постигнати успехи. Селото стана свидетел 
на една истински народна сватба на Галина 
Иванова и Стефан Стоянов.   Звено „Об-
щинска охрана“ получи оценка „отличен“ за 
работата си. Не бяха допуснати кражби в 
лозята и на земеделска продукция както в 
Стралджа така и в останалите охранявани 
селища. В „Стралджански вести“ отбеляза 
своята 65-годишнина. Наше момиче стана 
републикански шампион по бокс – Василена 

радваха  в Иречеково, организацията на 
състезанието беше читалище Джинот.

Въпреки трудностите с пандемията чи-
талищата продължиха да работят по кул-
турно-масовата и просветна дейност и под-
държане на традициите и разпространение 
на богатия местен фолклор. Златен медал 
получи ФГ“Латинка“ от Войника след участие 
във фестивала „С песните на Кичка Савова“.  
Два златни медала от същия празник полу-
чиха самодейците от Поляна, специална 
награда имаше и за Каменец. Приморско 
стана на крака пред красотата и таланта 
на ансамбъл „Въжички“. Наградата от Меж-
дународния фестивал „Фолклорни нюанси“ 
- диплом и купа. С високи награди обогатиха 

11 кл. при СУ“П.Яворов“  спечели едного-
дишна стипендия за деца с изявени дарби.  
Като млад художник награди спечели Тони 
Йорданова. С финансовата подкрепа на об-
щината младият талант Димитър Драганов 
издаде своята първа стихосбирка „Моят 
глас“. В общината интерес предизвикаха  
и други талантливи млади хора – Йолина 
Костова със своето сладкарство, Виолета 
Джеджева като приемен родител, Стоян 
Иванов от Маленово с очакване да  видим 
артистичния му талант на голямата сцена, 
Симона Георгиева, като майстор на маки-
ажа също откри пътя си за нови успехи.  В 
националното състезание „Млад фермер“ 
челно място си извоюва Росен Георгиев 
от Първенец, възпитаник на  ПГЗ Ямбол. 
Обичаната Веселина Седларска издаде 
новата си книга „Гладни сърца“. Признание 
за стралджански творци  в КБП Бургас – 

Работата в общината не спря. Срещу 
всяка трудност се изправяхме и продъл-
жавахме напред. Така в СУ“П.Яворов“ 
успешно приключи проект за 1 млн.лв. 
Постигнатото – подобряване и модерниза-
ция на инфраструктурата, осигуряване на 
по-добро качество и развитие на  интелек-
туалното ниво и физическото възпитание на 
подрастващите. Изпълнена е и заложената 
богата строителна програма, която осигури 
подновяване на редица улици както в града  
така и по селата., ремонтирани са училища, 
детски градини, възстановени са паметници. 
Открит беше барелеф на именития хорео-
граф Тончо Тончев.

Напредък беляза въпроса по изграждане 
на пътния възел между Стралджа и Водени-
чане.ОбС даде съгласието си за сключване 
на Споразумение за двустранно сътруд-
ничество с АПИ.Гласувана беше промяна 
на ОУП за безопасност на база „Стралджа 
– Мараш“. Министърът на вътрешните 
работи посети РУ Стралджа и се срещна с 
колектива. В СУ“П.Яворов“ започна изграж-
дане на STEM център за природни науки, 
изследвания и иновации по НП“Изграждане 
на училищна STEM среда“.

Тамарино даде пример  за организирано 
почистване, в Лозенец чистотата отново 
беше общо дело, в Атолово се обединиха 
около възстановяването на църквата, об-
щината осигури спокойствие за местните 

жители там като изпраща всяка седмица 
медицинска сестра, в Люлин започна иници-
атива за изграждане на параклис, в Джинот 
приключи ремонта на църквата. Армейци 
посадиха дръвчета в двора на читалището 
в Стралджа. Кметство Воденичане подкре-
пи инициативата на местни животновъди 
за водосвет за здраве. Благодарение на 
бързата реакция на г-н Киров бе спасена от 
разрушаване уникалната сграда на бившето 
училище в Първенец. На нов живот се радва 
легендарната Ловна чешма“ в Стралджа. 
Общината осъществи ремонта и облагоро-
ди целия район. Дарител на осветлението 
стана  един родолюбец от Лозенец – Стоян 
Стефанов. Обновено беше училището в 
Зимница, където новия директор Юлия 
Маджарова пое ръководството. В Каменец 
младата Елеонора Георгиева даде пример 
за кмет с интересни идеи, активна работа и 

Христова. Акад. Крум Георгиев подари диск 
с детски песнички на децата от общината. 
Хоротека си организираха във Воденичане. 
Годината отмина без традиционните праз-
ници „Мараш пее“ и конкурса за кавалджии.

Президентът Румен Радев беше гост на 
Стралджа. Даде висока оценка на община-
та. Обяви Стралджа за „една сплотена  и 
прогресираща община.“ Преминахме през 

три избора за народни представители и един 
за президент.

Ново волейболно игрище си изградиха 
младежите от Маленово. Туристи възста-
новиха Залъмова чешма, изградиха нов за-
слон в Мараш-а, организираха поход в чест 
юбилея на ТД“Кале“. Кметът на общината 
Атанас Киров награди със Златен герб доай-
ена на туристическото движение в Стралджа 
Едрьо Шидерски. На риболовни подвизи се 

читалищния фонд в Чарда самодейците  от 
ансамбъл „Божур“- сребърен медал от праз-
ника „Китна Тракия пее и танцува“. Тамарин-
ски народен костюм впечатли журито  на 
фестивала „С песните на Комня Стоянова“. 
Библиотеката в Чарда обогати своя книжен 
фонд. Пазителите на традициите в Джинот 
отново организираха обичая Първи сноп. 
Нов албум издаде приятеля на Стралджа 
Стоян Варналиев и първите, които го полу-
чиха бяха стралджанци. Собственикът на 
една уникална етносбирка от Зимница Не-

делчо Василев ни зарадва с онлайн изложба 
в Рим. Гост на града беше  Кръстьо Рибаров 
и дъщеря му Тоня Борисова за представяне 
на книгата „Нашенски зевзеци“ в която при-
състват и стралджански персонажи. С Герб 
златен на общината бе награден изявения 
доктор Рунков. Общината организира без-
платни очни 
п р е г л е д и 
през които 
п р е м и н а -
ха десетки. 
Лятно кино 
подари на 
любители -
те община 
Стралджа. 
СУ“П.Яво -
ров“ изпрати 
в пенсион-
на възраст 
двама изя-
вени  педа-
гози – Мария 
Толева и Ди-
митър Стоя-
нов. Боби Кинта даде пример за родолюбие  
с преминаване на маршрута Ком- Емине. 
След него  идеята прегърнаха други двама 
ентусиасти – Йорданка Маринова и Ангел 
Райнов. Своите празници подобаващо от-
белязаха селата Чарда, Войника.Активна 
лятна дейност регистрира ЦОП Стралджа.

Дарители на стралджанския храм дадоха 
пример за родолюбие и памет. Новият све-
щеник Евгений встъпи в дъжност в църквата 
„Св.Архангел Михаил“ Стралджа. С редица 
награди ни зарадваха деца и ученици от 
Стралджа и общината. Заеха челни места в 
конкурси и състезания. Мирослав Великов, 

отличия за Янко Стефов и Надя Жечева. 
Доброволци от БМЧК получиха награди за 
активна дейност. Доброволците отбелязаха 
100 г. на организацията. БЧК раздаде поред-
ните помощи  на уязвими лица.

В края на годината пандемията отново се 
развихри. Общественият живот в града и 
общината почти напълно замря. Годината 
отмина без отбелязване и на традиционния 
празник Архангеловден.

През годината изгубихме силни личности 
като ветерана Дончо Коняров, педагозите 
Йовка Узунова и  Кръстьо Ташков, проф. Па-
найот Панайотов – Пането, д-р Стоилов, Въ-
льо Вълев, обществениците Вълчо Добрев, 
Евгени Христов, свещеник Димитър, дълго-
годишния зам.кмет и секретар на общината 
Велчо Тончев, познавачите на местните 
обичаи Минка Стефанова и  Пенка Трифоно-
ва, народната певица Величка Стамболова. 
Поклон пред светлата им памет.

Все пак изпращаме 2021-ва с добри дела. 
В края на есента мащабни ремонти осигу-
риха обновление на редица улици в града и 
селата на общината. В Южния парк младите 
хора вече имат своята мечтана вело- и скейт 
писта. В първенец се радват на нова детска 
площадка, в Лозенец е изградена фитнес 
площадка... Дойде потвърждението за още 
една година работа по проект за предос-
тавяне услуги за ранно детско развитие. 
Легендарната хижа „Люляк“ навърши своите 
50 години. Църквата „Св.Архангел Михаил“ 
в града е в очакване на около 800 000 лв. 
По проект от ПРСР, които ще осигурят така 
необходимия пълен ремонт.

Да изпратим 2021 с благодарност. Да по-
срещнем 2022 с нови мечти!

Юлия Динева нанчева
Родена на 12 август 1935г. в 

Стралджа. Баща й Диньо Стоянов 
Проданов е от с. люлин, брат на 
народната певица вълкана Сто-
янова, майка й – нанка иванова е 
с корени в с.афтаня /недялско/.

Юлия завършва осми клас в то-
гавашната стралджанска гимна-
зия и тъй като това е период на 
откриване и закриване на учебно-
то заведение тя завършва девети 
клас в ямбол, десети – в Бургас, 
а през учебната 1952/1953г. за-
едно с други свои съученици се 
връщат отново в Стралджа 
където завършват гимназията. 
Юлия кандидатства и е приета в 
СУ“Кл.Охридски“,  който  завършва 
успешно през 1958г., специалност 
„история“. Разпределена е в Сли-
вен , където работи като възпи-
тател , а после и като учител 
в Дърводелското училище. През 
1968г. се омъжва в Ст.Загора  и 
учителства в Руската гимназия.

Понастоящем пенсионер, живее 
в с. Михайлово, от където е съ-
пругът й. Майка на двама синове.

През 2020г. Юлия Динева издава 
„времена и преживелици“, където 
описва  спомените си от дет-
ството и периода в Стралджа.

Това е поводът да ви срещнем 
с нея.

В ПреДГОВОра
В този прекрасен свят всичко си 

има свое време- явява се, същест-
вуна и изчезва, а народът мъдро 
казва „дошло му е времето“ или 
„минало му е времето“.Понякога 
за нас времето вихрено бяга, а 
друг път мъчително се влачи , но 
според Лев Толстой, най-щастливи 
сме когато не забелязваме бавно 
или бързо то минава. За Апостола 
на свободата „ние сме във времето  
и то е в нас, то нас обръща и ние 
него“. Във времето са границите на 
нашия живот. Назад в нашето вре-
ме ние се връщаме единствено   в 
спомените и сънищата си. Унесени 
в спомени се мъчим да възкресим 

очарованието на отминалото вре-
ме, в житейското му многообразие 
от усещания, чувства, впечатления, 
противоречия, страхове, идеи, ха-
рактери, т.е. всичко, което свързва 
поколенията, течащи в реката на 
времето. Събитията и фактите ос-
тават в книгите, но емоционалната 
им обагреност е в спомените.

С моите спомени искам да при-
бавя само щрих  към картината на 
отминалото време. За библейския 
мъдрец Соломон „ животът преми-
нава като сянка  от облак и се раз-
пилява  като мъгла“. И преди да се 
разпилее мъглата  на моя живот, аз 
се лутам из пътеките на спомените, 
за да ги събера и подредя.

страЛДЖа В ДетсКИте МИ 
сПОМенИ

Стралджа в моето детство бе 
главно около гарата. На юг от 
ж.п.линията и успоредно на нея бе 
улицата с масивни каменни хам-
бари/складове/ за зърнени храни. 
В най-западната част на улицата 
отдалеч се вижда представителна-
та двуетажна къща  на приятелката 
ми Бинчето. Баща й Петко Драгиев 

бе известен търговец на яйца. На 
изток следваше голямо празно 
пространство , по-късно склад на 
„Топливо“. След това точно срещу 
гарата  масивна двуетажна къща, 
построена от дядо Иван Киров, 
но загубена за гарантство  на друг 
търговец и продадена на търг. В 
моето детство в къщата живееха 
квартиранти . Леля Гина обитаваше 
кирпичени стаички  в един ъгъл на 
двора. Едва по-късно семейството 
й успя да я откупи от собственика 
в Сливен и в къщата се премес-
тиха леля Гина, свако Димо, сина 
им Гошо със съпругата си Гинка и 
синове Димчо и Гошо. На изток към 
къщата имаше прилепена фурна. 
Следващата двуетажна къща се 
саморазруши. След каменни хам-
бари следва друга двуетажна къща, 
добре поддържана. На втория етаж 
се отива по дървена стълба и там 
живя известно време семейството 
на леля Вълкана. Пак на изток 
следваха каменни хамбари  и къ-
щите на търговеца Стефан Кодев. 
В първата живееше дъщеря му 
Невена и зъболекаря д-р Чавдаров, 
а във втората бе останалата част 

от семейство Кодеви. Лицето на 
къщите бе на север към линията, 
с малки китни дворчета към тях. 
Някъде зад техните складове бе 
прилепена кирпичената стаичка 
на дядо Харо, последния от ония 
арменци, които е наблюдавал Пейо 
Яворов като телеграфист на гара 
Стралджа през 1899г. И описал в 
стихотворението „Арменци“. Дядо 
Харо бе стар, самотен, неугледен 
и ми бе мъчно  когато го гледах да 
шава около стаичката си. Между 
два от каменните хамбари имаше 
празно пространство, което хората, 
живеещи на втората улица, успо-
редна на ж.п.линията, използваха 
като проход, за да стигнат по-бързо 
до гарата. Точно срещу този проход 
бе къщата на Веска Едрева, с голе-
ми бухлати чемшири двора, а до 
нея  е къщата на учителите Зорка 
и Желязко Йорданови.

...При шосето за Воденичане 
срещу ж.п.гарата бе красивата  и 
масивна къща на Петко Миланов, 
собственик на мелница в друго 
село. Къщата имаше тераси на 
две нива, с бетонна балюстрада. 
Като приятелки от Недялско с 
кака Янка, мама често ходеше на 
гости у тях, като водеше и мен. В 
неделя от терасата наблюдавахме 
разхождащите се , празнично обле-
чени стралджанци, които на път за 
„градската градина“, дефилираха 
пред нас. След прекосяване на 
шосето на изток имаше голям пра-
шен и кален площад с много вол-
ски и конски коли пред мелницата 
на Даракчиеви, маслобойната на 
Маслинкови, дараците, тухларната 
работилница и други. В средата 
на площада имаше нова сграда  с 
двор на ветеринарната лечебница 
, а на юг от нея – чешма с голямо 
корито за водопой на животни.

...В чаршията по средата на де-
сния тротоар се издигаше двуетаж-
ната сграда на общината и редица 
общински магазини, покрити с ци-
ментова плоча, образуваща голяма 
тераса с масивен парапет и малка 
стаичка в средата. Към терасата 

се отиваше по стълбите  за втория 
етаж на общината и от там вдясно. 
След 9 септември в стаичката бе 
радиоуредбата за радиоточките в 
селото. Правеха се съобщения по 
уредбата  и веднъж си спомням, 
че дори пяхме пред микрофона 
с Маринчето популярните тогава 
руски песни. Там на терасата като 
ученици давахме дежурство за 
наблюдаване появата на пожар в 
полето, защото се виждаше ясно 
цялата околност на селото. По-
късно върху терасата бе изграден 
втори етаж , свързан с втория 
етаж на старата сграда и така се 
създаде голям общински комплекс. 
На север от него е големия хотел 
на Балкантурист, а срещу него на 
запад се простира голям площад 
на който по мое време играеха 
кукерите преди Заговезни. Куке-
рите носеха страшни маски, много 
хлопки и голям прът с кален парцал 
на върха. Те гонеха събралите се 
моми и цапаха с кал забрадките 
по главите им. Така грубовато се 
изразяваха  симпатиите на ергени-
те към момите. В северозападната 
част на площада имаше фурна  и 
момите бягаха да се крият в нея , 
а и децата след тях. Сред кънтящ 
звън от хлопки, викове, смях и оле-
лия минаваше денят на гонене на 
злите сили и заораване с рало от 
кукерите на площада, като символ 
на предстоящия усилен земедел-
ски труд през пролетно-летните 
месеци....

Ч е т и р и 
броя от кни-
гата „Кодът 
на Вселе-
ната“ на ал-
фатарския 
фантаст Пе-
тър Кънев 
п р и с т и г -
наха като 
дарение за 
Стралджа 
л и ч н о  о т 

автора.  Две от тях вече са част от 
фонда на   библиотеката, заведени 
и в готовност да   се предоставят на 
вниманието на читателите. Третата 
е в актива на отдел „Хуманитарни 
дейности“, четвъртата търси своя 
любител фантаст.

Фантастиката не е жанр за всеки. 
Тя е за хора, които гледат много 
по-напред във времето, имат бо-
гата фантазия. Петър Кънев знае 
добре това. Този  талантлив автор, 
определян като „Галактическия Ро-
бинзон“ , може да направи чудеса 

с думите и събитията, смело да се 
рее в Космоса, да прави разрез на 
Всемира, да се докосва до Висши 
сили.

Потърсете книгата, прочетете 
я! Ще откриете един вълшебен, 
магически, непознат свят!

„КОЙТО ПУШИ, ИЗПУШВА ЗДРАВЕТО СИ!“

Доброволците на БМЧК-Страл-
джа проведоха информационна 
кампания по повод Междуна-
родния ден без тютюнопушене. 

Кампанията премина под мотото 
„Който пуши, изпушва здраве-
то си!“ и целеше повишаване 
знанията на младите хора, от-

носно последиците 
от тютюнопушенето 
върху здравето на 
човека.

Доброволците из-
работиха информа-
ционни материали, 
съдържащи препо-
ръки за спиране на 
тютюнопушенето 
под формата на ци-
гари, които раздава-
ха на съучениците 
си.

БМЧК-Стралджа проведе информационна кампания по повод 
Международния ден без тютюнопушене

СтралджанСко Поле
атанас БалЪкЧиев
Открито стралджанско поле,
широко като разтворени криле
в знойта на слънчевото лято.
На север гънките на планината -
декор красив и синева,
отдал плода си чернозема
почива под сухата трева.
Светло – жълти и жътвени парцели
пресича ги река Мараш
със слънчева усмивка слънчогледи,
наредени като жълт паваж,
насищат жълтините на полето
и в омарата като мираж
Бакаджика на юг се извисява...
Изгладено и равно като степ
изпъстрено със цветовете на всемира
роден край намираме във теб,
отдето българщината извира.

Роден на 20.09.1948 г. в Страл-
джа. Завършил средно образова-
ние в Бургас, а висше в София, 
специалност „инженер-химик“. 
Работил като технолог в цех 
„Овлакняване“ Химически комби-
нат „ямболен“. Пенсионира се 
като експерт „Радиационна и 
химическа защита“ и дълги годи-
ни безработен интелектуалец. 
Обществени ангажименти: пред-
седател на пенсионерски клуб 
„Златна есен“ и организатор в 
туристическата дейност.

Хоби: билки и всичко в тази 
област.

Баща на две дъщери и осем 
очарователни внучета. автор на 
книгите: “Пътуането на живота 
ми“ - пътепис, „аз бях в япония“, 
/неиздадена/,  „автобиографична 
-отговор на 50 въпроса“, /само в 
три екземпляра/, заготовки за 
фундаментална книга „Синоним-
ни названия на билките“ и др.

Девиз: неунищожим оптимист!

Автор на стихове и пътеписи, на 
множество статии във в. “Страл-
джански вести“ на най-различни 
теми, активен фейсбукар, който 
всяка сутрин заедно с бронираното 
си кафе споделя мислите си за но-
вия ден – оригинално, любопитно, 
с много чувство, което те кара да 
се замислиш. Атанас Балъкчиев е 
инженер по диплома, радиестезист 
по интереси, билкар от необхо-
димост, познавач на религиите, 
еколог, активен турист...Сигурно ще 
пропусна някой от многостранните 
му увлечения и творчески находки. 
Защото Наско наистина е една 
колоритна, ерудирана личност , чо-
век с когото можеш да разговаряш 
по различни теми, няма да остави 
без отговор нито един от въпросите 
ти, ще помогне с каквото и колкото 
може. Имаме нужда от такива хора!

Докато подготвяхме броя за 
печат Атанас Балъкчиев  отговори 
на молбата ни за коментар така:

„От написването на пътеписа 
ми /неиздаден/ изминаха четири 
години! Време, през което настъ-
пиха много и съществени промени 
в света, Япония и семейството ми. 
За японците започна новата импе-
раторска епоха на 01.05.2019 г., а 
семейството ми се сдоби с още три 
рожби -момче и две момиченца. В 
съвременната си исто-
рия Япония е изживяла 
четири епохи и навлезе в 
Рейва през 2019 г., което 
означава „красива хармо-
ния“ или „благоденствие 
и хармония“. Неочаквана 
пандемия почти прова-
ли Олимпиадата, което 
костваше оставката на 
министър-председателя, 
заради „пропаднали“ ко-
лосални парични сред-
ства.

Определение характе-
ризиращо човека-японец 
е следното: „Различният 
човек извън стереотипа 
на обикновения социален 
човек с извън стандартно 
мислене, спокойно може 
да се нарече японец!“ 
Аз видях най-хубавото 
в Япония и осъзнах, че 

ПОЗНАТИЯТ НЕПОЗНАТ АТАНАС БАЛЪКЧИЕВ

подсъзнателно японците без обяс-
нения и допълнителни пояснения, 
дори без да си изказал мислите си, 
те те разбират. Ще съм щастлив 
да съм причина и други хора да се 
запознаят и заобичат тази далечна 
страна.“

„АЗ ВИДЯХ НАЙ-ХУБАВОТО В 
ЯПОНИЯ!“
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Продължение от миналия 
брой

нарОДен ЗаКрИЛнИК 
/“ВтОрОтО ХаЙДУтстВО”/

1.Както между еничарина и 
кърджалията, така и между двете 
хайдутства на Индже войвода 
има съответствия, смесване и 
кръстосване на мотивите. Една 
от песните завършва: „До днес 
бях турски еничарин,/от днес  
съм български закрилник”/”До 
днес бях еничарин”/. По-късно 
кърджалията Индже казва на 
молещия се старец, че вече е 
народен закрилник”.

Такъв го представя и Й. Йов-
ков. Той развързал пътищата; 
ликвидирал разбойниците; осво-

ИНДЖЕ ВОЙВОДА И ДНЕШНАТА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
200 ГОдИнИ ОТ ГЕРОИчнАТА СМЪРТ нА ИнджЕ ВОйВОдА

султани от Ново-
загорските села 
Маца, Дилджилери 
и Пазарджик оск-
вернили дома на 
Добри войвода. По 
заповед на Индже-
то Кара Кольо и До-
бри войвода хващат 
султаните, връзват 
ги и ги откарват 
по известния вече 
„Каракольов път”.
за Войнишкия Ба-
каджик – там вой-
водата да ги съди/
Пътят е от селата Доброселец, 
Маломирово, покрай Добрич и 
Жребино…/. Но пристига заповед 
на Инджето – при драките на с. 
Каменец: Султаните да бъдат 

Продължение от миналия брой

През 1982г. във връзка с 
предстоящия конгрес на 
БТС, който предстоеше да 

се проведе на Карандила, ни бе 
отпусната финансова субсидия  
от ЦС на БТС за изграждане на 
столова и кухня към хижата. И 
отново основната работа по стро-
ителството , ел.инсталацията и 
дървената облицовка  на помеще-
нията се извърши на доброволни 
начала. Арматурата на покривна-
та плоча се извърши от групата 
на Тодор Щилиянов Мазилката, 
венецианската настилка  на пода 
и фаянсовите плочки  са дело на 
Атанас Василев  и Христо Миха-
лев – Казака. Кухненското обо-
рудване закупихме  от Кюстендил. 
Масите и столовете поръчахме в 

ХИЖА ЛЮЛЯК
50 ГОдИнИ

От 1972г.  нейни стопани 
са били Въльо Шидер-
ски, Атанас Вълев, Марин 

Атанасов, Калчо Великов, Йордан 
Кожухаров, Добри Андонов, Ма-
рин Тодоров, Атанас Балъкчиев, 
Кръстьо Златев от Стралджа. От 
Лозенец  хижари са  били Въльо 
Стойнов и  Милан Танев. Тенево е 
представено от Иван Митев, Мин-
чо Господинов, Митко Бумбалов и 
Христо Димов. Сега за хижата се 
грижи Динко Димитров от Сливен. 
Не е малък и броят на активистите 
на дружеството временно замест-
вали хижарите или са били в тяхна 
помощ при пикови моменти.

На фаталната дата 5 юни 
2012 г. мощни взривове 
разрушиха базата  за ути-

лизация  на боеприпаси, намира-
ща се близо до хижата. Взривната 
вълна нанесе големи поражения   
на хижата, на бунгалата, трафо-
поста и електропровода. Близо 
четири месеца продължиха въз-
становителните работи.  Хора от 
„Берета трейдинг“ отремонтираха 
покрива на хижата и смениха част 
от повредената дограма. Оста-
налите довършителни работи се 
извършиха  от дружеството. В 
тях участваха Георги Йорданов, 
Кунчо Ставрев, Атанас Велчев и 
др. Средствата за ремонта оси-
гури фирмата. След взривовете 
сапоьорите на полк. Сяров  от 
Козлодуй извършиха огромна  
работа по почистването на района 
от невзривени боеприпаси. Въп-
реки това и ние дълго време се 
занимавахме с тази специфична 
дейност. Със съдействието на 
Николай Стоянов от служба КОС 
при РПУ – Стралджа предавахме 
откритите боеприпаси на капитан 
Димитър Дренски  и неговия екип 
от Ямбол за унищожаване.

Това, което се случи в ба-
зата може би е и една от 
причините  за намаление-

то на посещаемостта на хижата, 
оскъдните приходи, а от там 
и  невъзможността  тя да бъде 
поддържана от дружеството. Оч-
ертаваха се няколко решения: да 
се отдаде под наем, да се продаде  
или да се дари на общината. УС 
на ТД“Кале“ единодушно се спря 
на третия вариант, за да може и за 
в бъдеще хижата  да се ползва от 
туристическата  общност и насе-
лението на общината. Решението 
се подкрепи и от участниците  в 
Общото събрание на дружеството. 
На проведената среща с кмета 
Атанас Киров  и зам.кмета Гроздан 
Иванов ги запознахме с нашето 
предложение. Те от своя страна 
се ангажираха  да го предложат 
на вниманието на ОбС. На сесията 
на ОбС  през м.май 2018г. уважае-
мите съветници гласуваха за това 
дарението на хижата да се приеме 
от общината.

И така хижа „Люляк“, която е ре-
зултат от дългогодишния труд на 
на близо 400-те доброволци, поло-
жили над 1000 трудови дни, беше 
дарена на Община Стралджа.

Всеобща е надеждата ни, че 
новите стопани ще бъдат 
не по-малко грижовни от 

Дружеството, ще направят всич-
ко необходимо за привличане на 
нов интерес към това прекрасно 
място в нашия Балкан. Възмож-
ностите на общината са много 
по-големи, тя разполага с доста-
тъчно специалисти, които могат 
да се погрижат не само за добро 
поддържане на материалната 
част, благоустрояването, но и за 
реклама. Многократно се увели-
чава възможността за ползване 
на базата за детски и ученически 
лагери, за спортно-туристически 
празници и организация на други 
състезания. Всичко в името и за 
доброто на всички, които обичат 
природата!

едрьо ШИДерсКИ

дърводелската работилница на 
Зимница с ръководител Кольо 
Димитров.

Столовата и кухнята бяха го-
тови в чест на туристически 
конгрес – събор , в който 

участваха 74 туристи от нашето 
дружество. Това се осъществи от 
Иван Йовчев, Тодор Стойчев, Ата-
нас Вълев, Тодор Георгиев, Богдан 
Маринов, Марин Атанасов, Гено 
Кондов, Тольо Едрев, Стоян Ива-
нов, Христо Стойнов, Андон Митев, 
Георги Митев, Димо Ченгелийски , 
Кънчо Стоянов, Красимир Йорда-
нов, Въльо Едрев, Андон Добрев, 
Николай Ганев, Въльо Стойнов, 
Славчо Симеонов, Иван Димитров, 
Драган Димитров, Стоян Георгиев, 
Стефан Неделчев, Георги Стоянов, 
Димитър Стойчев, Стоян Иванов 
и др.

През 1985г., когато кмет на 
Стралджа и председател 
на Дружеството беше Ми-

хаил Тенев, осъществихме една 
придобивка за хижата и нейните 
посетители. Асфалтирахме 3,300 
м. път до нея. Заслуга за това 
има самия той , изпълнителите от 
предприятието „Благоустройстве-
ни строежи“ Ямбол, стралджанеца 
Илко Атанасов, който работеше 
в Пътни строежи Сливен, Добри 
Андонов, тогава булдозерист към 
Керамична фабрика, шофьорите 
Михаил Панайотов, Еньо Дими-
тров, Георги Мезев, Иван Велчев, 
Руси Кунев, учениците Вальо Ши-
дерски , Николай Ганев , хижаря 
Въльо Шидерски, който броеше 
курсовете на камионите  транс-
портиращи чакъла. Не може да не 
кажем добри думи  и за валякчията 
Митко Бумбалов, който по-късно 
беше хижар. Също и за грейде-
ристите  на учителя Кискинов от 
Ямбол.

Трасирането на пътя извър-
шихме с Въльо Стоянов и 
Христо Стойнов от Лозенец. 

След повече от 30 г. от строител-
ството на пътя, състоянието му е 
добро.

Във връзка с подобряване  на 

условията, които предлага хижа-
та на туристите, ръководството 
на дружеството с финансовата 
помощ  на ЦС на БТС през 1990 
г. предприе строителството на са-
нитарен възел. Проектът изготви 
Дичко Господинов. Със строи-
телството успяхме да стигнем до 
втората таванска плоча  и спряхме 
поради  настъпилата криза. Добре 
че преди това да се случи успяхме 
да закупим необходимото оборуд-
ване за пералнята. Приходите от 
нощувки бяха малко, а за капак 
ОбС Стралджа   взе решение 
да спре субсидията от 3000 лв. 
за хижата. Положението беше 
отчайващо.

Помощта дойде от там, от 
където не я очаквахме. В 
Стралджа живееше едно 

американско семейство от Корпу-

са на мира – Рел Дейвис и Едит 
Стоун. Дичко Илиев ги беше до-
вел да разгледат хижата. Когато 
разбраха, че строежът на сани-
тарния възел стои  недовършен 
заради липса на средства, те 
обещаха да помогнат. И наистина 
след известно време  получихме 
сумата от 3250 долара от аме-
риканските спонсори Елизабет 
Риид, Роус Ан Скот и С.Д. Глин. 
С тези средства, с керемидите, 
които получихме от общината 
със съдействието на кмета Андон 
Василев  и с дървения материал  
от Горско стопанство успяхме 
да завършим строителството. В 
него дейно участие взеха: Марин 
Пенев, Марин Борисов, Марин 
Атанасов, Атанас Балъкчиев, 
Митко Димов, Иван Парушев, 
Кольо Иванов, Рахни Пенев, Сте-
фан Неделчев, Георги Величков, 
Васил Михалчев, Митко Карако-
лев, Тончо Саллаков, Величко 
Георгиев, Иван Йовчев, Христо 
Михалев, Жечо Демирев, Андон 
Марчев, Добрин Димитров, Еньо 
Димитров, Михаил Панайотов, 
групата арматуристи  на Тодор 
Щилиянов – Тигъра, Гено Кондов, 
Неделчо Атанасов, Руси Кунев, 
Веселин Кънчев, Въльо Едрев, 
Николай Ганев и др.

След 1992г. Финансовите 
проблеми продължиха. 
На хората не им беше до 

туризъм и забавления. Приходите 
на хижата катастрофално намаля-
ха. Нямаше желаещи да станат 
хижари. Изредиха се няколко къде 
сполучливи, къде несполучливи.

През 2005г. спечелихме два 
проекта  и успяхме да направим 4 
санитарни възли в съществуващи-
те бунгала. Изградихме две стъл-
бища с над 200 стъпала по пъте-
ката за Петолъчката и пътеката за 
поляната, където се провеждаха 
спортно-туристически празници. 
Направихме ремонт на паметника 
на Панайот Хитов и стълбище към 
него. Изградихме заслон до кла-
денеца Хисар бунар и залесихме 
край него с акация. Монтирахме 

два броя беседки – едната по 
пътеката за Петолъчката, дру-
гата – на Калето. Ремонтирахме 
Войнишката чешма , направихме 
площадка  пред нея  със скамейки. 
Оформихме площадка със ска-
мейки  около каптажа за вода до 
Шидерския кайнак.

През 2007 г. се направи въ-
трешен ремонт на двете 
бунгала на РПК“Единство“, 

които бяха монтирани в района 
на хижата преди доста години по 
предложение на Катя Атанасова, 
гл.специалист при ОКС Ямбол.

По същата процедура мина и 
бунгалото на ДСК, което беше по-
строено с усилията на Минка Ка-
раколева, тогава гл.счетоводител 

поделението  
полк. Логинов 
ни посрещна 
много радушно 
и разпореди на 
подчинените 
си да подгот-
вят самолета 
за транспор-
тиране. Извоз-
ването стана 
з а  д в а  д н и 
от Руси Кунев. 
Съдействие ни 
оказа и Николай Владимиров от 
Стралджа, служащ в летището. 
След закриване на ОСО /Органи-
зация за съдействие на отбраната/ 
Тодор Стойчев, който отговаряше 
за нея, ни предаде две оръдия 
ЗИС – 3. Тези оръдия, надлежно 
обезопасени от завод „Ивайло“ 
във Велико Търново , имаха много 
интересна съдба. След 1989г. , 
когато беше създадена службата 
„Военна полиция“, няколко нейни 
служители ги конфискуваха с 
твърдението, че някой може да 
ги използва. След време Минчо 
Спасов, областен управител, се 
застъпи пред министър Свинаров 
и ние получихме две оръдия от 
същия модел.  От Велико Търново 
ги извози Йордан Узунов.

Едно поделение от Кабиле 
ни подари няколко макета 
на ракети. Към колекцията 

добавихме и две котви – едната 
от дунавски шлеп, другата – от 
сал „Хан Аспарух“. Котвата от 
шлепа е донесена от участници  
във водния поход по р.Дунав 
през 1976г.

Успоредно със строителството, 
благоустрояването  през измина-
лите години хижата е дала под-
слон на десетки хиляди любители 
на природата. Провеждани са 
спортно-туристически събори, ла-
гери с учениците по ориентиране, 
туристически събрания, празну-
ване  на рождени и именни дни и 
др. Хижата стана привлекателно 
място за отдих не само за жите-
лите на стралджанската община, 
но и за много хора от съседните 
градове Ямбол, Сливен, Карнобат. 
Имало е години когато  нощувките 
са били  над 7 000, да не говорим 
за тези, които са излетували през 
деня.

В периода 1972 – 1990 г. 
в проведените бригади 
на хижа „Люляк“ са взели 

участие и : Георги Стойчев, Иван 
Димитров, Петър Панайотов, 
Димитър Пачов, Димитър Илиев, 
Киро Атанасов, Стефан Кодев, 
Дончо Коняров, Янко Йорджев, 
Васил Пилаев, Димитър Балъкчи-
ев, Стоян Калев, Курти Стефанов, 
Манчо Иванов, Тольо Черкезов, 

Хижа Люляк

Бригада по строителство на санитарен възел

1986 г. – строителство на пътя
1999 г. – заливане бетон на таванска плоча

на санитарен възел /доброволци/

рел Дейвис и едит стоун

Минко Саллаков, Кунчо Кремъков, 
Иван Колев, Стоян Колев, Стефан 
Събев, Стефан Мозаков, Иван 
Мозаков, Атанас Тодоров, Миха-
ил Петров, Тодор Пачов, Петър 
Загорчев, Тодор Вълчев, Георги 
Недев, Стоян Иванов, Величко 
Христов, Руси Димов, Веса Дими-
трова, Станка Мангърова с класа 
си от ССТ, Паруш Добрев, Едрьо 
Минков, Йордан Койчев и Петко 
Атанасов от Лозенец, Йордан 
Толев, Георги Йорданов, Панко 
Енчев, Петко Николов, Неделчо 
Едрев и Тенко Иванов от Зимница 
и много, много други.

на ДСК Стралджа.
Хижата и всички бунгала бяха 

оборудвани с нови легла и матра-
ци. Благоустроен беше и районът 
край нея.

През 1987г. решихме около 
хижата да оформим музе-
ен кът с излязла от строя 

военна техника. Това се случи при 
една среща със запасния офицер 
, бивш пилот от Стралджа  Манчо 
Вълков. Той предложи да ни съ-
действа да получим  от Авиобаза 
Безмер  един самолет МИГ -17. 
И наистина , когато отидохме с 
него  на летището командира на 

трасиране на пътя за хижата строителство на пътя до хижата

бодил изворите при Бакаджици-
те/алюзия за погубения Змей, 
който вземал като жертви млади 
девойки/. Да си спомним някои 
песни за кърджалията Индже: 
„Врят пътища завардил – пиле 
не може да мине”.

2. Подробно за т. нар. „Стран-
джанска/Равногорска/ буна”, за 
„държавата” на Индже и за „бъл-
гарската войска”/така наричали 
неговия конен отряд/, ходенето 
откъм Войнишкия Бакаджик в 
родната къща/Попово село/ и 
пр. пишат Балчо Нейков, ст. н. с. 
Милчо Желев и др. Преданието 
от с. Попово/то не е само Родово 
и от поповци – записано от от 
различни краища на България!/ 
е живо и днес.

Тук ще се спрем на свидетел-
ството на Балчо Нейков в кн. 
„Факийско предание”. Като Ней-
ков, Петко Росен и много други 
сърбинът Сава Янкович и някои 
учени от Румънската академия 
на науките казват, че в България 
Стоян-Индже войвода „бил ръко-
водител на въстание”.

Балчо Нейков, Павел Делира-
дев, Тоньо Пенев и др. харак-
теризират Нико от факийските 
Белени/Бимбели/: Той е пръв 
главатар на турска рая-воини в 
с. Войника. Потомъкът му, Вълко 
Бимбелов, и Никола Узуна от дн. 
с. Стефан Караджово замислят 
Буната с цел автономия на гще-
орграфската област Равна гора 
по подобие на привилегирована-
та Хасекия. За целта е привлечен 
Индже войвода като решаващ 
фактор.

Преди избухването на Буната 
Балчо Нейков пише за интригите, 
дипломатическите ловкости и 
убийството на няколкото  татар-
ски/кримски/ султани в земли-
щето на с. Каменец: Въпросните 

Смятаме, че частта от името на 
селището Еникьой се свързва с 
Еникьой/Саранлъ Еникьой – дн. 
с. Каменец/, както и с Марасанлъ 
Еникьой/дн. с. Победа. Индже не 
е ранен и в тези села.

От Урумкьой раненият е зане-
сен/върху черга между два коня/ 
на север, към Зидарово, а после 
в с. Поляна., където леля му Кера 
го лекувала/Сведенията от някои 
народни песни се потвърждават 
от записките на Георги Златев от 
с. Поляна/.

5. Преди години Ойка Пенева 
от гр. Стралджа изпълни „Индже 
и Тодора”: Войводата е ранен 

в челото, между веждите. Той 
среща Тодора и казва, че е ранен 
заради нея – не му отворила. Но 
щял да открие керемидите –„и 

пак при тебе ще дода”.
Върху мотива „Раняването на 

Индже” има много народни пес-
ни, предания и легенди, свързани 
най-вече с Ирина Граматикова, 
Урумкьой,  Сманлий, Хасковско.и 
др.

Един от вариантите за Сман-
лий изпълни Вълкана Иванова 
от с. Войника: Индже настоява 
да се нападне с. Сманлий – с 
парите ще поправят манастир; 
Кара Кольо го съветва да не 
правят това, защото е „неделя, 
„Света Троица”; едно юнашко 
копиле ранява войводата. У 
Йовков нападението е срещу 
Урум Еникьой – ранява го Гър-
бушкото Найден, което е сви-
нарче. Това е някогашното му 
дете, което кърджалията Индже 
посича.

нЯКОЛКО ДУМИ За ЖИВОта 
И сМЪртта на ИнДЖе 

ОтВЪД ДУнаВа

1.Разполагаме с народни песни 
и предания от Малкотърновско 
и от гр. Карнобат. Много са доку-
ментите от руските и румънските 
архиви. Сред тях е и Тъжбата /
Жалбата/ на Катерина /Екатери-
на/ - съпругата на Индже.

съсечени…

3. Буната е в ход, накрая Кара-
евренската кула/кулата в дн. с. 
Близнак, Бургаско/ на насилника 
Юмер Драза е запалена, той е 
убит и т. н. Следва нападението 
срещу с. Едига, Лозенградско. 
Събирането на кърджалиите е в 
родната къща на Индже в Попо-
во село. Този факт се приема от 
всички изследователи.

4.За раняването/”смъртта”/ на 
Инджето има народни песни. Как-
то се каза, това става в Урумкьой/
дн. с. Индже войвода, Бургаско/. 
Между другото, по народните 
песни и предания може да се 
проследи как се е стигнало от 
Урумкьой през  Урумкюю, Ери-
нькюю до Урум Еникьой/дн. гр. 
Българово, Айтошко/. Версията 
за Урум Еникьой/Гръцко ново 
село/ е грешка, която мнозина 

повтарят. В Българово като село, 
а днес и като град нама предание 
за приписваните събития там, 
свързани с Индже войвода.

2. От есента на 1806 г.до 17/29 
юни 1821 г. Индже Стоян е от-
въд Дунава. Бил е непрекъснато 
на служба/като гвардейски ко-
мандир/ към княжеския дворец 
в Яш – столицата на княжество 
Молдова./ Но „волонтир” /до-
броволец/ и „капитан” – осно-
вателно се допуска, че е участ-
вал в Руско-турската война от 
1806/1812 г./. Купува с Катерина 
къща, имат син, който през 1829 
г. е още малолетен.

Става член на „Филики ете-
рия” /”Дружество на приятели-
те”/ - революционна интербал-
канска организация за освобож-
дение на балканските народи. 
Участва като боен командир/ 
с чин „хилиарх” – полковник/. 
Загива в ръкопашен бой/силите 
били неравностойни – около 
триста завераджии срещу 10 
хиляди османска войска/ при с. 
Скулени, намиращо се недалеч 

от Яш, при река Прут. В „Исто-
рия на Гръцката революция”/
от 1834 г./ английският историк 
Томас Гордън пише, че в боя 
Индже проявил „безпримерен 
героизъм”. Тази битка е венец 
на живота му.

КратКО ЗаКЛЮЧенИе

1.В Интернет и в проучванията 
на автори от община Стралджа 
Индже войвода с подчинените 
си участва в националноосвобо-
дителните борб.  И не само той, 
разбира се. Наричан е „народен 
герой”, „национален герой”. 
Смятаме, че е и балкански 
герой/Национален български 
герой, който се издига и като 
борец за освобождението на 
други поробени народи/. Делото 
му отвъд Дунава е „обща бал-
канска работа”, но тя е преди 
всичко „българска работа” в 
най-възвишения смисъл на сло-
восъчетанието. С последното 
визираме и народната песен 
„Българско въстание”, отнася-
що се за участието на Индже в 
Заверата.

2. Стоян-Индже войвода е 
свързващо звено между Паисий 

Хилендарски и Софроний Вра-
чански, от една страна, и Г. С. 
Раковски, В. Левски, Хр. Ботев и 
Г. Бенковски – от друга страна. 
Той персонифицира и манифе-
стира началния етап на револю-
ционната/въоръжената/ борба 
за нац-ионално освобождение.

3. Огромно е влиянието му 
върху всички борци след него. 
Славата му е неувяхваща. От-
тук и преклонението, високата 
почит, за което свидетелстват 
многото творби за него, имената 
на селище, жилищни блокове, 
хижи,улици, язовири, върхове, 
чешми, местностни названия по 
неговото име. Свидетелство за 
това са и сценичните постновки 
на „Заплакала е гората” не само 
в с. Войника през 1941 г. и  с. 
Зимница.

Доц. д-р Милю Петров

родната къща на Индже войвода в село Попово

Ойка Пенева
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Станина мама
Похвалила се Станина мама, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
нигде я няма Станина хубост, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
ни  в Цариграда, ни в дряно поле, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
не в Цариграда бели ханъмки, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
не в Дряно поле бели кокони, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
най ми я има в Котлена града, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
Котбена града, Юзум чаршия, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
Где я зачуло момче гърче, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
момче гърче, баз бая ергенче, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
че си закупи всякаква купя, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
всякаква купя, моминска прикя, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
за малки моми бяло белило, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
за млади булки пъстри хурки, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
за млади момци медни кавали, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
за сама Станка булчена рокля, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
булчена рокля от сърма и злато, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
че си натвари тежка гемия, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
че си утиде в Котлена града, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
Котлена града, Юзум чаршия, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
че си положи всякаква купя, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
събрали са се старо и младо, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
старите хора гледат и се чудят, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
младите моми и момци пеят припяват,Стано льо,Станке ле,Коладе ле,
сама Стана сред хорото, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
първа й буля пътя метеше, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
втора й буля чадър държеше, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
трета й буля скута крепеше, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
сама Стана грее от хубост, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
изправи се момче гърче, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
изправи се и се провикна, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
Слушайте стари, слушайте млади, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
нигде я няма Станина хубост, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
ни в Цариграда, ни в дряно поле, Стано льо, Станке ле, Коладе ле,
най-ми я има в Котлена града! Стано льо, Станке ле, Коладе ле!

Ой, наздраве, ой сайбийо,
дал Бог здраве на таз къща!

КОЛЕДА Е!


