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ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА СТРАЛДЖА 
СЕРИОЗНА СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА
През новата година в община Стралджа 

предстоят строителни дейности, които ще 
променят жизнената среда. 

Със средства по МИГ, с цел подобряване на енер-
гийната ефективност,  ремонт ще бъде осъществен 
на кметската сграда в Зимница. Обновление е 
планирано и за сградата на кметството в Ирече-
ково както и саниране и преустройство на здравна 
служба – Маленово.

В плановете на кметската управа е рехабили-
тацията на ул.“Г.Станчев“, ул.“Хр.Ботев“, ул.“Цар 
Калоян“, ул.“Шипка“, ул.“Москва“ , ул.“Ал.Стам-
болийски“ - Стралджа, ул.“В.Коларов“ - Войника, 
ул.“Цар Симеон“ - Джинот, ул.“Хаджи Димитър“ 
- Лозенец, ул.“Хр.Ботев“ - Люлин, ул.“В.Левски“ - 
Първенец, ул.“Г.Димитров“ - Палаузово , ул.“Първи 
май“ - Чарда, ул.“Дунав“ - Воденичане. В задачите 

за годината    е основния  ремонт и преустройство 
на сграда в Стралджа, ул.“П.Яворов“ в домашен 
социален патронаж,  реконструкция и рехабили-
тация на водопроводна мрежа с.Зимница, както и 
ремонт на съблекалня на стадиона в с.Каменец.

По капиталовите разходи се планира рехабилита-
ция на ул.“Плиска“ в Зимница, улици в с.Маленово 
и улиците в Стралджа „ Първи май“, „Демокрация“, 
Райна княгиня“, „Гео Милев“, „Тунджа“.

В Зимница ще имат възможност за ремонт на по-
крива на музея. Във Воденичане предстои ремонт 
на читалищната сграда. В Стралджа  с капиталови 
разходи на преустройство в социален патронаж 
ще бъде подложена сградата на РСВ, вело писта 
ще бъде изградена в Южен парк, предвидено е 
още изграждане на площадка за автомобили на 
общинска администрация.  

Проведените избори за на-
родни представители вече 
са в историята. Община 

Стралджа  показа ясно своето 
желание. Коалицията ГЕРБ-СДС 
е с  най-висок резултат. 

На второ място избирателите в 
общината оставиха БСП, а трети 
са партията „Има такъв народ” 
водена от Слави Трифонов.

ПП ГЕРБ печели изборите както 
в град Стралджа така и в селата 
Александрово, Атолово, Водени-
чане, Джинот, Зимница, Леярово, 
Люлин, Маленово, Недялско, 
Правдино и Саранско. БСП са с 
повече гласове в селата, Ирече-
ково, Тамарино, Чарда, Каменец, 
Първенец, Поляна, Лозенец, Бо-
горово и Войника.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021

РЕЗУЛТАТИТЕ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА

МЛАДЕЖКА ИНИЦИАТИВА 
ЗА ПОХВАЛА

които не крият гордостта си от по-
стижението на младите,

- Ще ги подкрепяме във всяко 
начинание, те заслужават това! 
– категорична е г-жа Димитрова, 
която поднася своите поздравления 
и благодарности на инициаторите 
и изпълнителите на  прекрасното 
игрище. - Сигурна съм, че сега ще 
имаме волейболен и баскетболен  
състав, а защо не и възстановяване 
на мечтания футболен отбор. Най-
хубавото е , че има къде да спорту-
ват децата и младежите, а самите 
те вярват, че по този начин успешно 
ще разпределят времето си между 
Интернет , връзката с природата и 
желанието за спорт.

Браво!

На ново спортно волейболно 
игрище се радват малки 
и големи  в с. Маленово.  

Идеята дошла от Росен Иванов, 
Илия Нейков, Стоян Стоянов, кои-
то,  след вземане на решението за 
осъществяване, привлекли и други 
млади хора от селото. Ентусиазира-
ни всички те работили упорито до-
като не видят в готовност мечтаното 
игрище – с волейболна мрежа, с 
идеална тревна площ, с изградена 
пешеходна пътека. Средствата за 
закупуване на мрежата осигурили 
чрез самооблагане на участниците 
в бригадата, по същия начин имат 
намерение да  изградят и баскет-
болен кош, вече са избрали точно 
къде ще го поставят.

-Това са невероятни млади хора 
на които може да се разчита за 
всичко! – споделя развълнувана 
Мария Димитрова, км.наместник на 
селото, която истински се изнена-
дала от инициативата и бързината 
в изпълнението й. Щастлива е и 
за отзвука сред възрастните хора, 

В  края на април изтича сро-
кът за плащане на мест-
ните данъци и такси с от-

стъпка от 5 %, съобщават от отдел 
„Местни приходи“ при Община 
Стралджа. Кампанията , която 
стартира в началото на годината, 

Да спестим 5 %
ВРЕМЕ  

ЗА ПЛАЩАНЕ НА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

дава възможност на гражданите да 
се разплатят за дължимите  мест-
ните данъци и такси, за налозите 
данък сгради и ТБО и данък МПС 
за 2021г. или натрупани такива за 
предходни години. Данъкоплатците 
могат да заплащат задълженията 
си за данък върху недвижимите 
имоти , такса за битови отпадъци 
и данък МПС   на касата в Инфор-
мационен център, отдел „Местни 
приходи”. Има възможност данък 
недвижими имоти, такса битови от-
падъци и данък върху превозните 
средства да се платят на две равни 
вноски: до 30 юни и до 31 октомври.

   На предплатилите задължения-
та си за цялата година в срок до 30 
април, се прави отстъпка в размер 
на 5 %. Патентният данък може да 
се плати на 4 равни вноски до 31 
януари, до 30 април, до 31 юли и до 
31 октомври. Туристическият данък 
се внася до 15 число на месеца, 
следващ месеца, през който са 
предоставени нощувките.

Задълженията могат да се за-
плащат в брой или чрез ПОС тер-
минал на касата при отдел „Местни 
приходи”,  по банковата сметка на 
Община Стралджа  и на EasyPay 
Каси в цялата страна.

ГОСТИ НА БРОЯ

Юлия Маджарова, председател 
на НЧ“Изгрев1958“ Джинот,
Калина Иванова, секретар

Калина ИВАНОВА  е родена 
на  21 декември 1983г. в Бур-
гас. Завършила средното си 
образование в ПГ  по облекло  

Карнобат, специалност „Опе-
ратор в производството на 
облекла“.

Майка на  две деца.
Всяка свободна минута оби-

ча да прекарва с децата си, 
много държи те да израстват 
като родолюбци, хора, които 
познават и обичат български-
те традиции. 

Девиз или любимо изречение: 
”Днес не си живял, ако не си на-
правил нещо за някого, който 

не може да ти се отплати”
Секретар на читалището 

от 2017г.

- Провеждаме това интервю в 
годината когато се налага чита-
лището да работи в условията 
на КОВИД 19. Как се справяте?

-Въпреки трудната епидемична 
обстановка ,читалището продъл-
жава да работи при  спазване  на 
всички противоепидемични мерки. 

Спостановление на Минис-
терски съвет  на община  
Стралджа са отпуснати 

600 хил лева. С тези целеви сред-
ства общината започва ремонт 
на две улици в Каменец, една в 
Недялско, една във Воденичане , 
три в Стралджа и две в Зимница.

С тази инвестиция  обновле-
ние ще имат улиците в Сталджа 
„М.Рубенова“, „Съединение“ и 
„Д.Дебелянов“. Във Воденичане 
ремонтират ул.“Д.Благоев“, в 
Недялско – ул.“Дружба“. В Зим-
ница се влагат средства за въз-
становяване на улиците „Изгрев“ 
и „Проф.Куртев“. Двете улици в 
Каменец, които ще бъдат обно-
вени, са „Ив.Вазов“ и „България“.

ИЗБОРЪТ 
ДА СЕ 

ПОСВЕТИШ  
НА 

БЛАГОРОДНА 
И ХУМАННА 

КАУЗА  – 
ЧЕТЕТЕ 

НА 
СТР.  2

Продължава на стр. 3

На 26 април 2021г. 
бе представен проект 
„Изграждане на STEM 
център „MIT LAB” по НП 
„Изграждане на училищ-
на STEM среда” на МОН. 

СУ „П.К.Яворов” е 
едно от 50-те училища 
спечелило финансиране 
от  300 000 лв. Бюдже-
тът на проекта е с обща 
стойност 339 948,16лв., 
от които 299 948,16лв. 
са от НП „Изграждане на училищна STEM среда”, а останалите 40 000лв. са 
собствен принос на училището. Дейностите се осъществяват с участието на 
родителската общност, Училищното настоятелство и бизнес партньори. Срокът 
за изпълнение на проекта е 15 септември 2021г.

MIT LAB ще бъде модел на бъдещата среда на учене –  отворена, вдъхно-
вяваща, творческа, такава, в която ще се формират следващите поколения 
иноватори и творци. Визията на училището е STEM  центърът да обединява 
всички елементи като учебно съдържание, методи на преподаване, архитектур-
на среда, технологии, управление и взаимодействие с общността. Обучението 
ще се базира на интегриран подход и методика, която насърчава ученето 
чрез проектно-базирано обучение, чрез преживяване и творчество. Целта е 
насърчаване на учениците да опознаят своите силни страни и да се научат да 
работят в екип. STEM центъра ще се състои от няколко зони:

• Интердисциплинарна зала
• Зала по информационни технологии
• Експериментариум
• Изнесен център „Агрозона“ и метеостанция
• Фоайе за неформално общуване на учениците
Съвременните деца са дигитални, обичат динамиката на поднасяне на 

учебното съдържание и ние в училище трябва да запазим и доразвием тяхната 
любознателност и опознавателност. Учебната среда, която възнамеряваме да 
организираме в нашия  STEM център – технологична, творческа и вдъхновява-
ща, смятаме да бъде насърчаваща и да предразполага към търсене и изяви у 
учениците. Създаване на микроклимат за организация и решаване на проблеми 
в процеса на учене. Съществен ще бъде подходът към експериментирането. 
Важна е и новата роля на учителя – ментор, човекът който създава ясни правила 
за работа, познавателен интерес, мотивиращи учебни преживявания. Средата, 
активното участие в процеса на обучение и условията всеки един ученик да 
прилага знанията си ще доведе до това, ученикът да се чувства значим.

СУ „П.К.ЯВОРОВ” ЗАПОЧВА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
STEM ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ 

И ИНОВАЦИИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
“ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА”

ЗАПОЧНА РЕМОНТ НА УЛИЦИ

ЧЕСТИТИ 
ВЕЛИКДЕНСКИ 

ПРАЗНИЦИ!
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КРАТЪК РАЗКАЗ ЗА ДОБРОТО, КОЕТО ПРОМЕНЯ СЪДБИ

КОСМИЧЕСКА 
НАГРАДА

ЗА СЛАДКИТЕ ИЗКУШЕНИЯ НА ЙОЛИНА

ИЗБОРЪТ ДА СЕ ПОСВЕТИШ НА БЛАГОРОДНА И ХУМАННА КАУЗА

- Виолета, получаваш толкова много 
поздравления от познати и непознати   
заради посвещаването на тази дълбоко 

За Виолета ДЖЕДЖЕВА, една 
жена с чисто сърце и светла 
душа, избрала  трудния път 

на приемен родител.
Родена  на 30.04.1971г.в гр. Страл-

джа , в семейството на Пеньо и 
Донка Балтови. Завършила  „Частен 
професионален  колеж „Богоя“- 
Варна, специалност „Инструктор“. 
Работи като преподавател в Колежа 
и фризьор. Омъжена щастливо от 28 
години. Майка на 10 г. момче.

„Човек с голямо сърце!“ , така я 
определят приятели, познати и не-
познати , след като разбират, че Ви-
олета вече е преминала обучението  
за професионална приемна грижа по 
проект „Приеми ме -2015“ и прите-
жава Удостоверението на Агенцията 
за социално подпомагане. Самата тя 
признава, че без колебание е напра-
вила избора  да бъде приемен роди-
тел с единствената цел – да направи 
щастливо поне едно дете.

благородна и хуманна кауза. Как и защо 
взе това решение?

Решението дойде  още когато пуснахме 

документите за осиновяване на нашето 
дете. По това време се наложи да минем 
през много институции, да посетим домове 
за изоставени деца. 

Гледките бяха ужасни... Тъжно е да сре-
щаш детски очи, които очакват обич, тъжно 
е да видиш осиротелите им души, да усетиш 
болката, липсата на надежда...Още тогава 
вътрешно взех решението да се боря за 
щастието на такива деца. Да им дарявам 
всичката си обич, да ги правя щастливи. 
Винаги съм се чувствала готова за това, зна-
ела съм, че ще им давам нужната семейна 
обич и любов. Да, така се завъртя животът 
ми. Не знам колко деца ще отгледам, но съм 
сигурна, че на всяко от тях ще дам цялата 
си любов и сърце, за да бъдат здрави и 
щастливи.

- Чувстваш ли се готова да се посве-
тиш на тази кауза, осъзнаваш ли огро-
мната отговорност, която поемаш?

Аз съм жена с богат житейски опит, радвам 
се на щастливо семейство. Много добре 
разбирам отговорността, която поемам. 
Това са чужди деца, но какво значение има 
това? На тях им е нужна обич и грижа, а аз 
съм готова да им дам. Винаги съм чувствала 
някаква вътрешна необходимост от това да 
бъда полезна, да правя добро.  След моите 
грижи ще се радвам осиновителите  да имат 
здрави и усмихнати деца. Знам и за тежкия 

момент на раздялата. Но най-голямата ми 
радост ще бъде да виждам  щастието в се-
мейството, което ще осинови такова дете. 
Искам да благодаря на съпруга ми и на сина 
ми, които всячески ме подкрепят. Това ме 
прави още по-силна!

- Доколко полезно беше обучението, 
което премина?

Обучението на приемния родител и на 
осиновителите е единтично.  Всичко, което 
ни преподаваха там ми е повече от ясно, 
защото съм го преживяла. 

Когато гледаш едно дете, макар и времен-
но, правиш това с нагласата, че е за добро, 
учиш се да пренебрегваш себе си, да се 
отдаваш напълно , за да видиш усмивката на 
детското лице. На мен не ми е необходимо 
някой да ме учи как да обичам едно чуждо 
същество. Сърцето ми знае как и защо да 
му дам всичката си любов. И съм сигурна, че 
то не само ще усети, ще запази тази връзка, 
сигурна съм, че част от доброто в мен ще 
живее в него през целия живот. Нима това 
е малко?

- Какво е твоето послание?
Хора, бъдете по-добри, мислете  и за тези 

беззащитни деца, които искат да се радват 
на щастие като всички останали, искат да 
бъдат защитени, да бъдат обичани. Те ня-
мат вина, че са изоставени, но имат право 
на щастие. И ако можем, нека им го дадем!

За отличното си представяне в На-
ционалния конкурс с международно 
участие „КОСМОНАВТИКА 2021“ , 

раздел Рисунка, Тея Димитрова, ученичка 
от III а клас на СУ „П.К.Яворов“ получи 
грамота.

   Наградата ясно показва, че децата на 
Стралджа се интересуват от Космоса 
и всичко, което се случва на огромни 

разстояния от земята, имат смели мечти и 
са готови да се борят за изпълнението им.

     Вторият национален конкурс с междуна-
родно участие Косвонавтика 2021 пре-
дизвика вдъхновението на стотици деца, 

ученици, студенти.  Както потвърждават 
организаторите  в представените рисунки 
участниците са развихрили фантазията 
си максимално, което оправдава интереса 
към темата.

Браво на нашето момиче, което получи 
своята заслужена грамота! Тя има медицинско образование, има 

работа, която обича. Има семейство, 
в което я обичат и ценят. Тя е един 

млад и щастлив човек.
Решила е да живее и да се реализира в 

родния град, където има 
място за сбъдване на всички 
мечти. Стига да пожелаеш 
това.

Йолина Костова не се 
задоволява  с един праволи-
неен живот. Тя иска повече 
от себе си и не се колебае 
да го постигне. В момента 
се занимава много активно 
с хобито си , с което прави 
истинска революция.

„Уникално, вкусно, пре-
красно, страхотно, супер, 
като за конкурс, прелест, 
великолепие...“ Това са само част от опре-
деленията за нейното сладкарско майстор-
ство. А Йолина едва сега започва. Нейно 
дело са красиви и много вкусни домашни 
торти, сладки, погачи, пасти... Изработва 
ги с много любов, с  богато въображение, 
със спазване на семейни традиции, с твор-
чество. Изненадва и себе си, и близките си, 
и приятелите си, и всички, които обичат 
сладките изкушения. Харесват се на мига. 
Не закъсняват благодарностите. И поръч-
ките валят.

Срещаме ви с Йолина Костова, момичето 
за което сладкарството се оказва дарба, 
любов, майсторство.

- Здравей, Йолина! Поздравления за 
сладките изкушения, които правиш! 
Кога се събуди този интерес към слад-
карството?

И н т е р е с ъ т 
ми като цяло в 
кулинарията го 
събуди моята 
майка и „неволя-
та“, която ни учи. 

След лек инцидент, който беше претърпяла 
мама(травма на крака), се наложи да й пома-
гам в кухнята...та така започна. После наблю-
давах баба на село как месеше и ми даваше 
да се уча. Бяха ми интереси фигурите, които 
могат да се получат.... Месенето дължа на 
баба. След това отидох да уча в града и там 
ми направиха впечатление няколко неща: 
първо - „граж-
даните“ почти 
не приготвяха 
домашна храна. 
Те имаха голям 
избор от готови 
ястия в супер-
маркетите или 
си поръчваха 
от заведения; 
второ - имат из-
обилие от малки 
сладкарнички, 
където могат да си купят нещо по-специал-
но, (например торта и то без повод ), а не 

масовите сладки в тарелки 
по магазините и трето - и 
много важно, те знаят, че 
всичко това е некачестве-
но и оценяват обикнове-
ните, дори „прости“ за нас 
неща. Искайки да избягам 
от „Е“-тата по етикетите, 
започнах да опознавам 
сладкарството, което мога 
да кажа, че не е никак 
лесно, но точно това ме 
мотивира. После дойдоха 
и похвалите от близки и 
приятели. И така се появи 

удовлетвореността, от това което си създал. 
И продължаваш, продължаваш, защото ти е 
„гъдел“, харесва ти.

- Разкажи ни как се раждат шедьоври-
те в кухнята?                    

Спонтанно! По-
някога върви към 
провал, започваш 
да „закърпваш“ 
положението и 
после се оказва, 
че краят е „уау“, 
че се е получило 
дори по-добре от 
първоначалната 
ти представа.

И въпреки всич-
ко имам много да уча. Нещата, които правя 
са любителски. Уповавам се на традиционни 
рецепти с малко креативност, качествени 
продукти, максимално домашни( мляко, яйца  
т.н.), фантазия , много любов и желание.

- Това занаят ли е или просто поред-
ното предизвикателство в живота ти?

Моето призвание си остава грижата за 
хората. Радвам се, че мога да допринеса и 
за техния душевен комфорт, като доставям 
наслада за очите и сърцата им, не само в 
най-щастливите и празнични за тях моменти. 
Но и в сивото ежедневие.

- Успех, Йолина! Ще се радваме на тво-
ето майсторство. Правиш живота ни 
по-красив и по-вкусен!

В ЛЮЛИН ВЯРВАТ, ЧЕ СКОРО
ЩЕ ИМАТ СВОЙ ПАРАКЛИС

Храм „Св. Възнесение Господне“ в 
село Люлин, (родно село на великата 
българска народна певица Вълкана 

Стоянова), от години пустее. Грохнал, 
запустял... Построен  през 1857(!) годи-

на, ограбен през 
70-те години на 
миналия век и... 
замръзнал в от-
чаяно състояние. 
В селото живеят 
не повече от 170 
човека и както 
казва кметският 

наместник  Росица Тодорова:
„Само една вяра ни остава в малките села. 
Вяра, която обаче в нашето село си няма 
свой дом“. През годините са правени оп-
ити да се събират средства за ремонт на 
храма, а при последния опит са събрани 
...50 лева. Хората са се примирили, че 
няма да видят храма в стария му вид. 
Сега живеят с друга вяра. Вяра, че ще 
имат поне малко параклисче, в което да 
могат свещ да запалят, молитва да кажат. 
Такава е и мечтата на Росица Тодорова.
       Общинската управа в лицето на кмета 
Атанас Киров и зам.кмета Гроздан Иванов  
застава плътно зад идеята   Люлин да 
има параклис. Вече имат подкрепата и 
на областния управител Димитър Иванов.
Да, обещанието е ясно и категорично: до 
края на годината това село ще има своя 

дом на вярата! За да придобие корено 
различен вид района,  екипи на общи-
ната вече работят  по почистването на 
паметниците на падналите за свободата 
на България жители на Люлин, подмяна 
на тротоарната настилка пред храма, 
ново осветление, поставяне на пейки и 
обособяване на зелени площи. Промяната 
продължава!

ОБНОВЛЕНИЕ В РАЙОНА
НА „ПЕТЛЕТО“

Приятна е промя-
ната    в района 
на „Петлето“. 

Емблематичното мяс-
то в  Стралджа вече 
е с нови плочки, ново 
осветление, поставени  
нови автоспирки. И 
в тон с всичко това 
общината получи  уве-
рение от собственика 
на една от сградите в 
района, че ще се по-

грижи за външния й вид, с което мястото  
ще придобие завършено обновен вид. 
И тази промяна на „Петлето“ е част от 
поетите , вече изпълнени,  обещания на 
кмета Атанас Киров.

И В АТОЛОВО ПРОМЕНЯТ
СРЕДАТА В КОЯТО ЖИВЕЯТ

С подкрепата на общинското ръковод-
ство  продължава чакълирането на 
улици в с. Атолово. След осигуряване 

на необходимите средства започна и ре-
монта на селския храм.

КРАТКИ ВЕСТИ

КОИТО НИ  ПРАВЯТ ЩАСТЛИВИ



   3                                    РЕПОРТЕР  

Продължава от стр. 1

С общи усилия се справяме до-
бре. През този период обръщаме 
по-голямо внимание на участие в 
онлайн конкурси.

- Предизвикателство или 
препятствие се оказва панде-
мията?

-Бих казала ,че е предизвика-
телство. В тези трудни времена 
на пандемията ние, читалищните 
работници , трябва да поддър-
жаме любовта към българските 
традиции жива. Осъзнаваме добре 
този факт. Реализираме с много 
любов идеи, на които в други слу-
чаи вероятно нямаше да обърнем 
внимание. Радваме се, че събуж-
даме голям интерес сред децата и 
учениците, които имат реално при-
съствие в читалищната дейност.

- Разкажете ни накратко 
историята на читалището в 
Джинот.

-  НЧ”Изгрев-1958” е построено в 
средата на миналия век. През 1983 
– 1987г. е реконструирано основно, 
разширено и надградено. През 
всички тези години към читалището 
винаги са съществували различни 
самодейни групи групи , някой от 
тях и до днес поддържаме. Имаме 
подкрепата на цялото население. 
Изворът от който черпим вдъх-
новение е богатото фолклорно 
минало, съхранените традиции, 
любовта към род и родина.

- Кой е най-големия успех на 
читалището според вас – в 
миналото ли е той или в съв-
ремието?

-И в миналото , и сега нашите 
групи са печелили и продължават 
да печелят награди и отличия. За-
щото правим всичко с много любов. 
За мен като читалищен работник 
, най-големият ми успех е че, за-

пазваме интереса на най-малките 
–децата на Джинот. Те очакват 
всеки един празник с нетърпение 
и попиват всичко което им се каже 
с голямо желание и любов към 
българските традиции.

- Имате не малко успехи, а 
проблеми?

- Винаги е имало трудности, 
особено сега,  но с желание и 
разбирателство всичко се постига. 
В лицето на читалищното ръко-
водство ние винаги сме намирали 
подкрепа, за което сърдечно  бла-
годарим.

 - Как приобщавате малките 
и младите към самодейността 
и другите читалищни дейнос-
ти?

- С добро отношение, осигурява-
не  на повече участия в страната, 
но най-вече те имат желание да 
участват в дейността  на нашето    
читалище. Организираме за най-
малките детски тържества и те 
винаги са много щастливи от това.

- Как съчетавате традиции и 
новаторство?

- С добра работа между колек-
тивите. Родители, баби и дядовци 

предават на младите съхраненото 
българско наследство. Опита на 
възрастните съчетаваме с  идеите 
и енергията  на младите.

-  Жив ли е интересът към 
четенето или интернет го 
сломи?

- Наблюдавам че, по време на 
тази пандемия се засили интере-
са към книгата. Живеем в такива 
времена в които децата прекарват 
повече време с телефоните и ком-
пютрите . През лятото събираме 
децата на открито и по-големите 
четат на по малките. Оказва се, 
че това им харесва. Нашата биб-
лиотека се опитва да съхранява 
и обогатява любовта на малките 
и големите читатели към книгата, 
знанието, българският дух и кул-
тура.

- Промени ли се ролята на 
читалището през годините 
и как?

- Дали се е променила ролята 
на читалището през годините не 
знам, но последните години има 
по- голям интерес от младите към 
читалището. Особено активни 
са  по- малките. Благодарение 
на хора като Юлия Маджарова, 
Митко Митев, Пламена Гицова, 
Мария Желева, оперната певица 
Цветомира Гицова и много други 
днес към читалището съществуват 
певческа група, кукерска група , 
лазарска група , коледарска група. 
И всяка от тях с изявите и награди-
те си.  В малките населени места 
като нашето читалището е целият 
културен живот в селото. 

- Вие сте едно от активните 
читалища в общината.И тази 
година ли подготвяте уникал-
ния Празник на традициите, 
какви са идеите ви, ще успеете 
ли да ги реализирате?

- Празника на традициите за нас, 
джинотци, е един от най-хубавите 
празници . Много чакан празник 
за жителите и гостите  на нашето 
село. Винаги многоцветен, разноо-
бразен. Всяка година се опитваме 
да вкарваме нещо ново, интерес-
но, а понякога и драматично. В него 
взимат участие всички групи към  
читалището които дават всичко 

от себе си, за да се получи един 
прекрасен празник.

- Пожеланието ви към само-
дейците.

- Скъпи самодейци, бъдете здра-
ви, щастливи! Пазете  българските 
корени, продължавайте народните  
традиции и обичаи такива, каквито 
ги наследихме от дедите си.

Траяна Димитрова Рахбар е ро-
дена на  27 октомври1985г. В гр. 
Кубрат. Завършила е висше обра-

зование, българска филология, право, 
както и  магистратура по Европейско 
право в Хамбург, Германия. Работила 
е  като секретар в колежа в Хамбург, в 
който учи. Хобито й включва книги, плу-
ване, рисуване. Запознава се с мъжа си в 
Кипър, където живее 5 години, днес са 
щастлива семейство със  син Дариан, 
на 2- години.  Родителите му плануват  
след 2 години да посещава подготви-
телната група на българското учили-
ще, но от сега малкия е чест посетител 
на уроци и всички празници, организира-
ни от българската общност, бил е и на 
сцена, заедно с учителския колектив.

Любимата фраза на Траяна: Този, кой-
то знае защо живее, може да се справи 
с всичко!

Траяна и съпругът й 
са от новите смесени 
семейства, тя българка, 
родом от Стралджа /, 
дъщеря на сем. Мими  
и Димитър Стоянови/, 
той от Кипър. Живеят 
и работят в Германия, 
там отглеждат и първо-
родния си син Дариан. 
И двамата съхраняват 
любовта към родината, 
ревниво пазят спомени-
те си, за да ги разказват 
на малкия, да подхран-
ват родолюбието му. 

Всъщност за българи-
те, напуснали страната 
по една или друга причина, обикновено зна-
ем твърде малко. А те много често работят 
с такова вдъхновение за България, с такава 
любов, с толкова старание, че наистина за-
служават поклон. Чуйте разказът на Траяна 
за работата й.

„Българското училище в Хамбург е най- 
голямото нашенско училище в Северна 

Германия с повече от 140 деца. Родолюби-
вите българчета започват още в 4 -годишна 
възраст в подготвителна група и продъл-
жават обучението си в паралелка до 12-ти 
клас. Всяка събота в трите сгради, в които 
се помещават класните стаи на учениците, 
са озвучени от веселите, нетърпеливи, 
щастливи гласчета на българчета, родени 
в България или Германия. Водят ги гордите 
и силно мотивирани родители, радостни, 
че децата им могат да изучават майчиния 
език и българската култура и традиции и зад 
граница. Децата учат всяка събота литера-
тура, български език, история и география 
на България, а от скоро и българска музика, 
по специални програми, за училищата в 
чужбина. Наред с това посещават, разбира 
се, и немски училища през седмицата, но 
това не ги спира да идват с желание и обич 
към България и българското в почивния им 
ден. Учениците са изключително щастливи 

не само да четат и пишат на 
български, но и да се срещнат 
и общуват с приятели на общи 
теми, засягащи националната 
им принадлежност, на общ, 
обичан език.

  Колективът се състои от 10 
специалисти по съответните 
предмети с опит в Родината и 
огромно желание за работа с 
двуезични деца. Аз съм горда да 
бъда част от прекрасния колек-
тив на учебното заведение вече 
четвърта  година. Училището 
има почти 20-годишна история. 
Директор на Българското учи-
лище в Хамбург е г-жа Иванка 
Фриче, родом от Пловдив, и 

съ-ръководител на един от 3-те фолклорни 
състава в Хамбург за български народни 
песни и танци - „Ритмика“. В него танцуват 
много от възпитаниците на училището от 
най-малките, до най-големите.

   Всяка Коледа ( до преди пандемията) 
се организира грандиозен Коледен концерт, 
на който всеки клас представя своя сценка, 

танц, музикален поздрав или поетично из-
пълнение, за което се подготвят от началото 
на учебната година, което в Германия е в 
още в края на август. На този и на официал-
ните концерти по случай 24-ти май, органи-
зирани от родителски съвет на училището, 
винаги са поканени и почетния консул на 
България в Хамбург- проф.д-р. Имайер 
и Отец Кръстин - от бълграската право-
славна църква в Хамбург, както и почетни 
гости-представители и ученици и от други, 
съседни български училища като това в Бре-
мен, Ерфурт и др. Важна част от Коледния 
концерт е и Коледния базар, организиран 
от родители и учители, на който се прода-
ват  ръчно изработени от децата коледни 
сувенири, сътворени с огромно желание 
от малките сръчни ръчички на специално 
организирани за целта коледни семинари. 
Събраните средства се даряват на сираци 
или деца със специални нужди в България. 
Подобни семинари се организират и на Баба 
Марта, когато се изработват мартенички, на 
3-ти март- децата подготвят презентации за 
национални герои, организират се открити 
уроци с участието и на родители, училищен 
ръководител. 

  Често се канят известни културни дейци 
или български автори, които изнасят беседи 
на децата. Откриването на новата учебна 
година винаги е много празнично, има зна-
меносци, венец, стаите се украсени красиво, 
а за всеки първолак има, разбира се подаръ-
че. За завършването на учебната година се 
организира или спортен празник, посещение 

на планетариум. Миналата година имаше 
организирана екскурзия за българската 
общност и деца в Хамбург и околността до 
Росток, където имаше изложени артикули от 
Варненското златно съкровище. В момента 
тече кампания за признаване на оценките от 
свидетелствата, издавани от МОН от  Бъл-
гарското училище като официални оценки по 
чужд език и в немските им дипломи. По този 
път вече успешно са минали българските 
училища в САЩ. 

Българското училище в Хамбург, както и 
всички наши училища в чужбина, са училища 
с мисия и призвание. Те съществуват и се 
развиват, благодарение на посветеността и 
патриотизма на родители, учители и деца и 
крепи чувството за  род и принадлежност на 
новите поколения българи, растящи извън 
България, но изцяло пленени от красотата, 
историята, традициите и мъдростта на на-
рода и предците си.“ 

Общата субсидия за читалищата в об-
щина Стралджа, осигурена в бюджета, 
е в размер на 367 488 лв. Утвърдената 

численост  за 2021г. е 32 субсидирани бройки. 
Общинска комисия, назначена със заповед на 
кмета на общината, има грижата за разпреде-
лението на финансите. Така най-голямото чита-
лище „Просвета 1892“ Стралджа ще разполага 
със 103 356 лв. В най-голямото село Зимница 
читалището, което тази година ще отбележи 95 
г. от създаването си,  има гласуван бюджет от  51 
678 лв. Според Общинския културен календар 
Джинот отново ще бъде домакин на Празник на 

традициите. Това дава предимството читалището 
да оперира с годишна субсидия от 22 968 лв. 
По 17 226 лв имат читалищата в селата  Чарда, 
Тамарино, Иречеково, Воденичане.  В Лозенец, 
Маленово, Недялско, Първенец ще се простират  
до 11 484 лв. По-малките читалища в селата  
Александрово, Богорово, Атолово, Палаузово, 
Поляна, Правдино, Саранско ще имат на разпо-
ложение по 5 742 лв.

При приемане на бюджета, в т.ч. и субсидиите 
за читалищата, ОбС утвърди Годишната програ-
ма за развитие на читалищната дейност през 
2021г. М нея са изведени ясно и проблемите, 
върху които ще бъде насочено вниманието на 
читалищните ръководства – включване на млади 
хора в структурите на читалищата, обновяване на 
библиотечния и сградов фонд, разнообразяване 
на читалищната дейност,  въвеждане на инфор-
мационните технологии и повишаване квали-
фикацията на кадрите, работа по проекти и др.

С РОДИНАТА В СЪРЦЕТО

ГОСТИ НА БРОЯ

Юлия Маджарова, председател 
на НЧ“Изгрев1958“ Джинот,
Калина Иванова, секретар

Юлия МАДЖАРОВА, 
председател на 
НЧ“Изгрев1958“ Джинот,
Родена на 03.07.2967в гр. Бо-

лярово. Завършила средното си 
образование в ЕСПУ гр.Елхово 
и висше във ВТУ Св.Св. Кирил и 
Методий“ гр.В.Търново , специ-
алност „Българска филология“. 
Работила като в  преподавател 
по български език и литература 
в ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ 
с.Зимница.

Семейна, майка на  син, радва 
се на  двама внуци.

През свободното време обича 
да се занимава с пчеларство.

Девиз или любимо изречение 
„Трябва ли винаги да учим деца-
та си с книги? Нека първо да ги 
научим да гледат към звездите, 
да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с 
дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и 
възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да ми-
слят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им 
дайте книга.“ 

Дейвид Полис

„С гордост мога да споделя, че НЧ“Изгрев - 1958“ с.Джинот, спечели 
проект  „ На електронния- мегдан“ , който е изцяло финансиран от НФ“ 
Култура“. Чрез него популяризирахме всички читалищни дейности, кои-
то не можехме да проведем поради наложените противоепидемични 
мерки. КОВИД 19 ни предизвика да бъдем креативни и изобретателни 
в работата.

Председател съм на НЧ“Изгрев – 1958“с. Джинот от 1998г. Със 
самодейците от читалището сме извървели дълъг път. Хубавото е, 
че децата ,които бяха с нас през годините, вече са пораснали жени и 
мъже,създадоха свои семейства и предадоха на своите  деца любо-
вта към българския фолклор. В момента към читалището има детска 
фолклорна певческа група. Държим на приемствеността, съхраняваме, 
разпространяваме.

Поздравления за това, че не угасва  ентусиазма на самодейците, че 
е неизчерпаема енергията, с която правят по-красив и ведър делника 
и празника на хората от село Джинот - с танц, песен, музика и слово. 
Всички заслужават уважение и възхищение за своя труд – безкористен 
и всеотдаен. Пожелавам  здраве, настроение и жар за още много из-
яви. Да бъдат вдъхновени, всеотдайни и необходими като Началото!“

ГРИЖА ЗА 
ЧИТАЛИЩАТА

 ПОЗДРАВ ОТ ГЕРМАНИЯ
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ВЪЗСТАНОВИТЕЛИ НА ЗАЛЪМОВА ЧЕШМААПРИЛ ИЗНЕНАДА 
СТОПАНИТЕ С ГРАДУШКА

ЗА  РОДНИЯ КРАЙ, 
ЗА ЦЕНАТА НА СПОМЕНИТЕ, 

ЗА ВЕТЕРАНА  ДОНЧО КОНЯРОВ

 ДВЕ В ЕДНО 
С ПОЛЕЗЕН 

КОЕФИЦИЕНТ

ОТ КЪДЕ ТРЪГВА ЛЮБОВТА КЪМ ПРИРОДАТА?

ВЪВ ВОЙНИКА

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
ГЕОРГИ 
АЛЕКСАНДРОВ:

ОУ“Хр.Ботев“ Войника организира 
интересна проява. Съчетавайки 
две теми - „Забавна математика“ 

и „Тайните на природата“в една учители 
и ученици истински се забавляваха. Уче-
ниците получиха знания и примери за до-
бротворство, включиха се активно както в 
отговорите на поставени въпроси така и в 
грижата за поддържане на чистота в приро-
дата. Изводът се наложи съвсем естествено 
-  математиката е в основата на всяка наука 
и не е нужен повод, за да почистим средата 
в която живеем.

От няколко месеца живея в 
Ямбол. Обстоятелствата 
наложиха да напусна родния 

си град Стралджа.
Средата, в която живях, ми е много 

мила. Често се обаждам на приятели 
от моята възраст, с които имам близки 
по характер проблеми. За съжаление 
те значително намаляха.

Другите ми приятелски връзки са 
създадени в пенсионерския клуб къ-
дето полагахме усилия да направим 
пенсионерското ежедневие  по-леко 
и весело.

Гордея се с моите приятели от 
пенсионерския клуб.Отдавна знаех, 
но след раздялата разбрах, че не 
напразно сме говорили да има до-
брота и човешко съчувствие в нашите 
взаимоотношения. Аз им се обаждами 
те ми се обаждат често по телефона, 
за да ми съобщят някой актуални но-
вини А по Коледните и Новогодишни 
празници с Петко Стоянов, Йордан 
Данев, Донка Жечева, Димка Халаче-
ва, Стойка Вълкова и др. си попяхме  
коледни и други народни песни. Руска 
Балтова пък ми припомни някой  от 
своите хумористични специалитети, 
с които разсмиваше хората някога. 
От Тянка Ташкова, Мария Кирова, 
Величка Христова , Иван Балабанов 

и др. научавам какво е станало в на-
шата махала.

Телефонната връзка ме пренася 
мислено в средата на хубавите, при-
ветливи и сърдечни хора на моя роден 
град, каквито срещах

- в банката, където получавах пен-
сията си,

- в пощата, където след това пла-
щах задълженията си,

- в поликлиниката, където получа-
вах здравословна помощ от лекари 
и сестри,

- в магазините, аптеките, пазара, 
където, наред с покупките, срещах 
доста приятели и познати. По тези 
места често срещах и Дончо Коняров. 
Ветеранът от Втората световна война 
, който е имал за мене не само физи-
ческо, но и голямо духовно обаяние.

Отначало той излизаше на пазара 
без помощна количка. По-късно стана 
необходимо да я влачи след себе си. 
Но тя не помрачи неговия чар. При-
личаше му. На него изобщо всичко 
му прилича.

Веднъж го видях с нова шапка, 
заобиколен от няколко познати и 
приятели. Отбих се при тях и шеговито 
му казах:

- Бат, Дончо, ако знам, че тази 
шапка ще прилича и на мене, ще ти 
я открадна!

- А ха! И на тебе ще прилича, бе! Но 
защо ще я крадеш да ставаш за смях. 
Ако искаш ще ти я продам евтино, без 
надценка!

Хареса ми начина по който прие и 
отговори на шегата. Многобройните 
засечки по възловите места на града 
допринасяха за укрепване на нашето 
познанство, което прерастна в добро 
приятелство.

През 1993 г. се създаде  Общин-
ска организация на БАС/Български 

антифашистки съюз/.Избраха ме за 
председател, а Дончо  Коняров  беше 
секретар на ОбС на ветераните от 
Втората световна война. Председател 
на този съюз беше Стефан Иванов. 
Между двете организации стояха 
много близки цели и задачи, изпъл-
нението на които изискваше дружеско  
взаимодействие , особено между ръ-
ководствата им.  И то действително се 
създаде, което ми позволи да опозная 
по-дълбоко тревогите, радостите и 
вълненията на тези хора.

Стефан Иванов и Дончо Коняров  
бяха чудесен тандем. Те работеха 
всеотдайно, безкористно и честно  за 
поддържане на оня висок патриотичен 
дух какъвто са имали ветераните  по 
време на войната. В лицето на Дончо 
Коняров бат Стефанчо виждаше при-
ятеля, съмишленика и авторитетния 
деец, на когото можеше да разчита 
винаги.  А Дончо оправдаваше това 
доверие  с безшумен ентусиазъм, 
интелектуално, делово и мъдро по-
ведение.

Ще подкрепя своите разсъждения 
със следния спомен:

Много преди да се навършат 50 г. 
От края на Втората световна война  
ОбС на ветераните имаше план  за 
отпразнуване на това велико съби-
тие. Предвиждаше се да се построи 
паметник  в чест на загиналите по 
бойните полета  на Европа. Изглежда 
не е било много лесно да се осигурят 
средства , проектант, изпълнител и 
т.н. Наблюдавах как основните фак-
тори  се тревожеха дали няма да се 
провалят. А когато паметникът беше 
построен Стефан Иванов развълну-
ван, доволен и щастлив  въздъхна: 
„Ох, сега вече мога и да умра!“ Дончо 
Коняров и много от инициаторите за 
провеждане на това мероприятие, 

сияеха от радост.
На 9 май 1995г. Пред паметника 

се събраха всички живи  и все още 
здрави ветерани. Трогателна картина 
наблюдавах тогава. Хората се поздра-
вяваха с ръкостискане и прегръдки 
, покланяха се пред паметника  и 
повтаряха : „ Браво! Браво на Дончо 
и на Стефан! Удържаха на думата си!“

За упорития си труд те получаваха 
благодарност  от своите бойни дру-
гари. Това им беше повече от доста-
тъчно. Друго не им беше нужно , за да 
продължават с нов ентусиазъм своята 
благородна обществено значима  дей-
ност. С течение на времето броят на 
живите ветерани намаляваше. Пред 
паметника на 9 май тържествата все 
повече избледняваха в сравнение с 
оня величествен празник послучай 
50- годишния юбилей от победата, 
когато строените в някакви колони 
вече възрастни мъже  в една линия с 
войниците от поделението  на нашия 
съгражданин полк. Пеньо Рахнев, ог-
ласиха Стралджа с мощното си „Ура!“, 
а зарята предаде на тържеството мно-
го мил, величествен характер.

На това тържество Стефан Ива-
нов прочете последния си доклад за 
подвизите  на стралджанските фрон-
товаци  в сраженията с войските на 
фашистка Германия. Няколко години 
след това той се разболя  и не можа 
да се пребори с това. Председател 
на ОбС на ветераните стана Дончо 
Коняров. Той се опитваше всячески да 
помага на останалите живи ветерани , 
информираше ги за привилегиите кои-
то има, търсеше начини за облекчава-
не на пенсионерското им ежедневие.

Мисля, че не е пропуснал някого 
навършил 80 г., да го поздрави, да 
му поднесе подарък. Много пъти по 
негова покана посещавахме заедно 

домовете на болни юбиляри, разбирах 
какво голямо значение  има за тях това 
внимание от страна на председателя.

До скоро Дончо излизаше на паза-
ра, за да научи  и нещо за хората от 
неговия състав.

- Виждаш ли някой познат от Атоло-
во? - попита ме веднъж. Показах му 
подходящ човек, запознах ги и той от 
своя страна веднага запита:

- Имаме един ветеран от войната, 
как е, вижда ли се из селото?

- Ами той вчера почина...- беше 
отговорът

- Тогава ,моля те, кажи на близките 
му да ме потърсят, за да им обясня 
какво могат да получат, къде да оти-
дат, какво да направят.

Колко ли са напътствията които 
е давал този грижовен и услужлив 
човек. Мислеше за живите, почиташе 
загиналите. Всяка година на 9 май 
поднасяше цветя пред паметника на 
загиналите свои бойни другари. При-
съствието му винаги предизвикваше 
респект, имаше възпитателен ефект. 
Много пъти сме го молили да каже ня-
колко думи, но той отказваше защото 
се вълнувал и не бил в състояние да 
говори. Веднъж, когато официалната 
част приключи, около него се събра 
група от присъстващите. Коментираха 
хората, споделяха чувствата си, Дон-
чо кротко слушаше и някак неусетно 
започна да говори – увлекателно, 
интересно. Това беше неговия урок 
по история за войната, за героизма, 
за патриотизма.

Благодаря на редакцията  на в. 
„Стралджански вести“  за вниманието 
към единствения жив ветеран от вой-
ната , за това, че го предразположи 
да разкаже онова, което е преживял 
и което е необходимо да се знае  от 
поколенията!

С бурен вятър, обилен дъжд и гра-
душка ще запомнят стралджанци 
тазгодишното начало на  април. 

Стихията удари привечер, разтревоже-
ните стопани тъжно наблюдаваха как  
ледените късове колкото лешник покри-
ваха опасно градините, събаряха цвета 
на плодните дръвчета. Минути по-късно в  
РСПБЗН -  Стралджа и РУ - Стралджа са 
постъпили  сигнали за паднали дървета 

Когато работихме на „Събкина чешма“ 
се чу реплика: „Да имахме заслон и на 
„Залъмова чешма“?“ Сигурен съм, че 

идеята за втория заслон не е родена само в 
ума на един от нашите туристи. Тя си остава 
най- атрактивното място за всеки един от 
нас, не само с водата си, но от там имаме 
стръмен преход до вр. Кръста и с. Терзий-
ско, който е маркиран много добре. Над нея 
вляво води стар път, който е най-краткия, 
но е изоставен и обрасъл. Доставянето 
на материали до това трудно достъпно за 
автотехника място беше причина да се ко-
лебаем и обмисляме по-дълго време. Един 
ден с председателя на дружеството Едрьо 
Шидерски за часове прочистихме пътя и 
направихме възможен достъпа до чешмата 
с високопроходима машина. Успяхме да 
свалим цимент и пясък, инструмент и да 
направим първата копка. Третият етап беше 
да пренесем материалите от магазина до с. 
Терзийско, където ги стоварихме в двора на 

и паднал стълб. Няма получени 
сигнали за пострадали или бед-
стващи хора. Своевременно е 
създадена организация за обез-
опасяване и отстраняване на 
падналите дървета и клони. Слу-
жители от РСПБЗН – Стралджа са 
оказали съдействие на екипите 
на електропреносното дружество, 
работещи по отстраняване на 
авариите. „Вчера бе един от теж-
ките дни в живота ми. Адска буря 
порази града ни. Пораженията по 
инфраструктурата ще ги оправим. 
Но ми е тежко и мъчно да гледам 

съгражданите си, които се надяваха на 
реколтата от градината и полето. Тези 
хора са добри. Не заслужават това. Дано 
природата повече не ни подлага на този 
ужас. Още веднъж благодаря на всички, 
които помогнаха в този тежък за града 
ни момент“ написа във Фейсбук Гроздан 
Иванов,  зам.-кмет на общината.

   Градушка падна и в селата Недялско, 
Богорово, Лозенец, Атолово.

наш приятел и сподвижник. На другия ден 
на три курса прехвърлихме материалите 
на възможно най-близкото разстояние 
до чешмата. И продължихме да копаем. 
Без напълно безвъзмездната помощ на 
Стефчо Събев от с. Лозенец, който беше 
основна фигура и при строежа на заслона 
на „Събкина чешма“, предоставил джипа си 
за пренасяне на материалите, работата ни 
би била невъзможна. Имахме и помощта 
на деца - ученици от с.Лозенец, които взеха 
участие при изкопните работи, поддържа-
не на огъня и приготвяне на обяда. Това 
са Йоан Александър, Борислав Миланов, 
Красимир Стоилов, Валери Димитров и др., 
които отново имат желание да се включат 
в довършителните операции. Армираната 
от корени почва, пренасянето на ръце на 
греди, ламарини и помощни материали ни 
създадоха трудности, но хора като Стефчо 
Събев, Валентин Велчев, Димитър Желяз-
ков, Антон Митев, Панайот Колев, Атанас 
Балъкчиев и двигателят , „проектанта“ на 
заслона Едрьо Шидерски ги преодоляхме с 
усърдие и желание да направим и оставим 
нещо след себе си за всички ловци, туристи 
и посетители. Основната работа е свърше-
на, остава довършителната, която в повече-
то случаи се оказва повече и по-продължи-
телна. Всеки има възможност да добави и 
даде частица от себе си. Влошеното време 
не ни   работихме упорито по  довършване 
и маркиране на някой участъци за по-лесен 
достъп. Остава да си пожелаем успех и да 
посрещнем Великден с нов заслон!

 инж. Атанас Балъкчиев

Сред хората поставили началото - първа копка и подготовка на основата на заслон „Залъмова 
чешма“ са и  ученици от с. Лозенец

Георги Александров

Дончо Коняров 
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Имали сме безброй срещи 
и разговори на различни 
теми. Времето с него вина-

ги минаваше някак неусетно бързо 
и интересно. Защото Атанас Димов 
умееше да ангажира внимание-
то на събеседника с любопитни 
факти, да го накара да мисли, да 
се вторачва в минали събития, да 
открива интересни личности. След 
възхищението идва ред на  това 
завинаги да останеш верен на ис-
торията, наученото да те прави по 
- силен, по-мъдър и по – българин.

Наблюдавах го в родното село 
по време на представяне книгата 
„Краеведски записки, спомени и 
публикации за с.Зимница“. Скро-
мен, естествен, търпелив, учтив 
с всеки. Не  остави  без отговор  
нито един въпрос. И ако нещо го 
правеше щастлив, то това беше 
тъкмо интереса към историята на 
с.Зимница. Атанас Димов не само 
обичаше своето село, той искаше 
да докаже, че големината  и мес-
тоположението нямат значение, 
че много по-важни са събитията, 
които  се случват, личностите, кои-
то  ги създават.  Освен сведенията 
за миналото на Зимница и бога-
тия снимков материал, благода-
рение на него станаха известни  
любопитни факти за опълченеца 
на Зимница Димо Атанасов, за 
ролята на църквата „Св.Димитър“ 
за духовното развитие и нацио-
налноосвободителните борби в 
Зимница, за поборницата Мита 
Банова, за българинът Григорий 
Яковлевич Бахчиванджи, който 
свързва името си с Гагарин...Кра-

еведът отваря страници дори за 
родословието на Димитрина Ко-
вачева – Мити , любимата на Ке-
мал Ататюрк, чийто баща Стилиян 
Ковачев е роден в Ямбол, за геро-
инята на Йордан Йовков Боряна , 
дъщеря на алфатарския „цар“ Въл-
чан Нанов... 

И още, и още. Докато разлиствах 
страниците на тази уникална кни-
га не ме напускаше благородната 

завист, че  зимничани имат  своя 
Атанас Димов. И как искам  в 
Стралджа,  някой да направи по-
добен обзор на интересни съби-
тия и личности! Хубаво е всяко на-
селено място да има своя Атанас 
Димов.

Когато говорим за Атанас Димов 
ми се иска да споделя и нещо лич-
но. Този човек не само умееше да 

уважава, да се раздава, той  уме-
еше да разбира чуждата болка и 
всячески се опитваше да помогне. 
В труден за мен момент той пери-
одично ми звънеше по телефона, 
за да ми даде поредния добър съ-
вет, да ме окуражи, да ми даде на-
дежда с предложение за поредна 
рецепта. Всеки път тези разговори 
завършваха със задължителното: 
„Кураж!“ Когато тези обаждания 

секнаха и душата ми опустя, липс-
ва ми гласът на Атанас Димов, 
липсва ми неговото „Кураж!“, но 
пък остана силата, която ми дава-
ше непрекъснато, за което мисле-
но му благодаря.

КОЙ е  
Атанас ДИМОВ?
Роден на 1 октомври 1936г. в 

Зимница. Основното си образова-
ние получава  в родното си село, 
а по-късно завършва Механоте-
хникум  в Ямбол. Там е избран за 
председател на ДОСО и остава в 
тази организация до закриването 
й през 1969г.  Работил  в МТС Ям-
бол, в  Тракторо - ремонтен завод 
№ 8 в Карнобат. След отбиване на 
военната служба работи в „Завод 
10“ - Казанлък, а по-късно – в ТКЗС 
Зимница.

От 1971г. До 1979г. е председа-
тел на СОНС Зимница. Пенсиони-
ра се във филиала на „Завод 10“ 
- Стралджа, където е бил на ръко-
водна длъжност.

След пенсионирането си  се 
отдава на своето хоби –  родо-  и 
краезнанието. Изследва истори-
чески факти, събития, проследява 
живота на исторически личности, 
свързани с родното село. Публи-
кува статии в мести, регионални и 
национални медии. Участва в на-
учни конференции, организирани 
от Историческите музеи на Ямбол, 
Сливен, Карнобат, Казанлък и др. 
Изповядва твърдението „ За исто-
рията – само такава, каквато е тя!“

Както и да звучи, но като дете 
аз познавах брат си Атанас 
само по няколко снимки. 

Когато аз съм се родил, той през 
есента на 1951 година е заминал 
да учи в престижния за ония годи-
ни механо-техникум в гр.Ямбол. Та 
по това време майка ми грижливо 
беше скътала в скрина си един сгъ-
нат на четири вестник „Народен 
другар“, а в него снимка на брат 
ми как работи на металорежеща 
машина- фреза в час по практика. 

От 1956 до 1958 година той отби 
военната си служба в Асеновград и 
Казанлък. През този период, като 
светая светих, майка ми и баща ми 
пазеха изработения от него детек-
торен радиоприемник. Той пред-
ставляваше едно дървено сандъче 
с разположени в него бубини, а на 
лицевата му част беше детектора 
и копче за настройка на станциите. 
Апаратът беше изработен от под-
ръчни материали, с изключение на 
закупените високоомни слушалки. 
Приемникът не изискваше елек-
трическо захранване, а само едно 
дълга антена, която се простираше 
от прозореца на всекидневната ни 
стая до един висок салкъм в дру-
гия край на двора. Със завъртане 
на копчето се хващаха няколко 
средновълнови радиостанции - 
тогава се излъчваха по тях много 
опери и класическа музика. Много 
добре се хващаше радио „Истанб-
ул“, по което сутрин се излъчваше 

джазова музика. Другото израбо-
тено от брат ми устройство беше 
един зумер, захранван от батерия 
4,5 волта и към него свързан теле-
графен ключ за изучаване на мор-
зовата азбука. 

Много години по-късно разбрах, 
че в механо-техникума Атанас 
Димов бил председател на учи-
лищната организация на ДОСО 
(Доброволна организация за съ-
действие на отбраната). С голям 
интерес разлиствах събраните от 
него и грижливо подредени спи-
сания „Наука и техника“ и „Българ-
ски воин“.

Така премина задочното ми по-
знанство с брат ми Атанас. Когато 
бях ученик във втори клас брат ми 
след уволнението от казармата 
остана в Казанлък и работеше в 
„Завод 10“ (сегашния завод „Арсе-
нал“). По това време се ожени за 
съпругата си Илка- начална учи-
телка. 

През пролетта на 1960г. те ни по-
каниха на гости. Квартирата беше 
малка и тясна, но най-много ме 
впечатли радиоприемника („Ор-
фей“), който брат ми си закупил с 
първата си заплата. Изненада за 
нас беше, че младото семейство 
са решили да ни заведат на леген-
дарния исторически връх „Шипка“, 
храм-паметника „Шипка“ и язовир 
„Копринка“. За мен това беше въл-
нуващо преживяване, а и най-да-
лечното ми пътуване.

През есента на 1960г. се роди и 
първото дете на семейството – дъ-
щеря им Янка. 

В началото на 60те години на 
миналия век държавната полити-
ка беше насочена към създаване 
на модерно, механизирано селско 
стопанство. За изпълнение на тази 
задача освен селско стопански 

специалисти бяха необходими и 
инженерно-технически кадри. Во-
ден от тези мотиви и съзнавайки, 
че ще е полезен с това, което е на-
учил през годините, брат ми заед-
но със семейството си се завърна 
в Зимница. Започна работа като 
стругар в ремонтната работилни-
ца на ОПКЗС-Зимница (Обединено 
трудово кооперативно земеделско 
стопанство), в състава на което 
влизаха селата Чарда и Джинот. 
Домашната му библиотека започ-
на да се попълва със специализи-
рана техническа литература, в това 
число и на руски език. Определен 
интерес проявяваше към новости-
те в техниката, изобретателската 
и рационализаторска дейност, 
научната организация на труда. 
Кореспондираше с цел обмяна на 
опит и знания с инженер на име 
Юра от столицата на Таджикистан- 
Душанбе. Приятелството им стана 
семейно- разменяха си картички, 
снимки, сувенири.

През 1963г. се роди и синът им 
Димо. 

Средният ни брат Митко, също 
завършил механо-техникума след 
казармата започна работа в ре-
монтната работилница като авто-
монтьор, а в последствие като ав-
томеханик. 

Макар професията на стругар, 
отговорна и натоварваща, цял ден 
прав работещ до машината и из-
искваща внимание и точност до 
стотни от милиметъра при обра-
ботката на детайлите ни най-мал-
ко не пречеше на брат ми Атанас 
да се върне към интересите от уче-
ническите си години. Бе избран 
за общинското ръководство на 
ДОСО в Зимница. Той организира 
в училището кръжоци по радиоте-
леграфия, радиоконструкторство 
и ракетомоделизъм. Лично той 
ръководеше кръжок по двигатели 
с вътрешно горене с учениците 
от горните класове. На стадиона 
се провеждаха демонстрации по 
майсторско управление на мото-
циклети стартирани на ракетни 
модели. Организираха се стрелби 
с малокалибрено и бойно оръжие, 
учреден бе радиоклуб, в който 
всеотдайно работеше Иван Кур-
тев- конструирал и изработил къ-
совълнов радиопредавател, чиито 
сигнали излязоха в ефира на 24 
август 1964г, с уникалните инициа-
ли LZ1KAK- първата в югоизточна 
България „селска“ любителска ра-
диостанция!

След построяването на нова-
та ремонтна работилница Атанас 
Димов е назначен за началник, а 
инженер бе Стефан Трендафилов. 
Сградата беше с функционално 
разпределение- шлосерско отде-
ление, стругарно, акумулаторно, 
електротехническо, бобиньорно, 
ковашко- заваръчно, комбайно, 
инструментална, складове и бито-

ви помещения.
Възприето беше становище ав-

топарка да бъде унифициран с 
дизелови товарни автомобили 
„ИФА“, чийто основен ремонт и 
поддръжка на двигатели, тран-
смисии и ходова част се извърш-
ваха на място. Работилницата бе 
оборудвана с нови съвременни 
металорежещи машини-стругове, 
шепинг, колонна бормашина, ме-
ханична ножовка,  механичен чук. 

В двигателното отделение на 
специален стенд се извършваше 
регулировка на ГНП (горивона-
гнетателни помпи) и дюзите. На 
бремза се тестваха двигателите 
след основен ремонт. Майстор по 
двигателите беше бай Иван-Кън-
чара.

Атанас Димов ценеше практиче-
ския опит на дългогодишни меха-
низатори и механици, като Митьо 
Георгиев, Продан Иванов, Стефан 
Тотев, Панайот Чобанов, Георги 
Пенчев, Стефан Цонев, Васил Йор-
данов, Васил Пенев и др.

С този сплотен колектив работа-
та вървеше успешно.

Натрупал практически и упра-
вленски опит неостанал незабеля-
зан и хората от селото през 1971г. 
го избраха за председател на тога-
вашния СОНС (Селски общински 
народен съвет).

/Следва/

Атанас Димов 

Атанас Димов със съпругата си

Опълченецът на Зимница

ТАЗИ ВЕЧНА, ОМАЙВАЩА, 
ГОРЕЩА ЛЮБОВ 

КЪМ РОДНОТО МЯСТО

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НЕДЕЛЧО ДИМОВ, 
БРАТ НА АТАНАС

НЕ СА ЗАБРАВЕНИ!

За Атанас Димов, краевед на с. Зимница, 
една многостранно развита личност
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НА ПОЛЗУ РОДУ!
НАЗАЕМ ОТ СП. „РОДОЗНАНИЕ“

д.р Трифон Манчев:

За себе си аз нарекох новата книга „Тра-
диции, личности, памет“ „Малка ен-
циклопедия на културния живот  в гр. 

Стралджа“. (Това, че я наричам малка, не оз-
начава, че творческото постижение е малко!  
Нали има  големи постижения на изкуство-
то, които  носят  в името си определението  
„малка, малък“ – „Малка нощна музика“, 
„Малкият принц“, „Малката кибиритопро-
давачка“) … Народът казва: „И алтънчето е 
малко, но струва много!“  Новата книга  е 
малка по обем (95 страници), но носи ценна 
информация!

/следва интересен преразказ на книгата 
и на много места с допълнителни бележки, 
които цитираме дословно/

....Ненавършил още пълнолетие, Тончо 
Тончев бил приет  в Държавния ансамбъл за 
народни песни и танци „Филип Кутев“.

Това било решаващо за формирането на 
личността на Тончо Тончев. Ансамбълът, съз-
даден през 1951 г.., бил първото  целенасо-
чено, високо художествено представяне на 
българския фолклор, с помощта на държава-
та.. Негов основател  бил Филип Кутев, вече 
утвърден композитор. Главен хореограф ста-
нала  Маргарита Дикова, която до тогава ра-
ботила като  хореограф във Софийската опе-
ра. Хората от нашия край приели радостно 
неговото създаване и по други причини. …
Художественият ръководител бил родом  от 
Айтос, а в него  свирели кавалджиите Нико-
ла Ганчев, от с. Рудник, Бургаско и Драган Ка-
рапчански от с. Недялско, Ямболско.  В него  
пеели  певици от нашия край: Магда Пушка-
рова от Малко Търново, Бургаско, Вълкана 
Стоянова, от с. Любин, Ямболско,  Йордан-
ка Илиева, от с. Недялско, Ямболско. Солист 
на ансамбъла бил и Йовчо Караиванов от с. 
Селиминово, Сливенско. Всички били ярки 
таланти от Югоизточна България! И сякаш 
съвсем на място, за да допълни този букет, 
и Тончо Тончев от Стралджа постъпил в ан-
самбъла, като изпълнител на народни танци. 
Там той се оформил като творец и личност.

„На световния младежки фестивал, 1962 г., 
в Хелзинки,  бил удостоен със Златен медал 
не само като танцьор, а и като изпълнител 
на кавал!“ Малко или много е това? За срав-
нение ще посоча, че на същия фестивал, със 
златен медал бил удостоен и  младият тогава 
български оперен певец Никола Гюзелев!

...Кукерите, както ги помня аз,  бяха  мла-
ди мъже, всички стройни, с високи, красиво 
обшити гугли. Бяха  заметнати с губери, 
които ги правеха широкоплещести. Около 
кръста си носеха  по няколко реда хлопки. 
Те символизираха младежка сила, мъжко 
достойнство  и доброта! С държанието си 
по време на празника, те показваха, че за-
щитават слабите физически, жените, де-
цата… Тежко на мъже, които преди това 
са се държали непочтително към слабите! 
Уж на шега, но отнасяха по някой и друг 
„помет“!  И не можеха  да познаят „кой им 
се радва“, защото всички бяха маскирани… 
А какъв респект излъчваше  синхронизира-
ният звън на всички хлопки, по време на ку-
керското хоро!

Списание „Танцово изкуство“ публикува-
ло 35 негови постановки, които хореогра-
фите на най-изявените български ансамбли 
изучавали в програмите си. На това можело 
да завидят много автори, преподаватели по 
фолклорно танцово изкуство!

...„През 1923 г. е поставена пиесата „Плен-
никът от Трикери“, която третира съдбата на 
българските военнопленници  след Между-
съюзническата война 1913 г.   Въздействието 
върху публиката било изключително силно! 
Артистите виждали от сцената сълзите на 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

Този месец излезе от печат поредния брой на авторитет-
ното сп. “Родознание“, издавано от доц. д-р Антоанета 
Запрянова, един истински родолюбец, богата и интересна 

личност и приятел на Стралджа. За пореден път на страниците 
на списанието присъства и нашият град. Този път с обемната 
и интересна, любопитно разширена информация на д-р Трифон 
Манчев за книгата „Традиции, личности, памет“. Авторът се 
обръща към миналото и ни поднася любопитни подробности, 
които обогатяват книгата, правят важни уточнения и допъл-
нения, за което искрено му благодарим.

Очаква се няколко броя на сп. “Родознание“ да пристигнат в 
Стралджа, но редакцията на в. “Стралджански вести“ счита, че 
анализът на д-р Трифон Манчев, неговите спомени за творците 
и културата на Стралджа трябва да се публикуват при нас, за 
да достигнат до всички читатели на вестника.

Сигурна съм, че ще проследите тези спомени с голям интерес, 
те ще предизвикат разговори в семействата, ще отключат още 
интересни моменти от миналото на нашия малък, но толкова 
богат на история и фолклор град.

зрителите, особено в очите на жените с чер-
ни забрадки!“

Това много силно въздействие има свое-
то обяснение. Много млади мъже от Страл-
джа били убити, по време на трите войни! … 
Двадесет и девети Ямболски полк, в който 
служили болшинството от тях,  винаги бил в 
центъра на най-жестоките битки - Чаталджа, 
Одрин, Кукуш, Добро поле!  И дал много 
жертви…

...Според ин-
формацията, 
която аз имам 
за Сивковия 
род, в основа-
та на това из-
следване е Ед-
рьо Шидерски 
(1888-1969 г.) 
от Стралджа.  
За първи път 

той издирил и описал Сивковия род. Той 
бил  правнук на дъщерята на Сиво Друмев 
-  Стоянка, която единствена останала да жи-
вее в Стралджа, след изселването на синове-
те му. Родът Шидерски бил продължение на 
нейното семейство.

В книгата „Сивковия род“ на Атанас Пеев 
от Добрич, убедително е показано, с цитира-
ни архивни материали, че Едрьо Шидерски е 
основоположник на проучването и писмено-
то представяне  на  Сивковия род.    Ще цити-
рам откъс от книгата на Атанас Пеев - „Сивко-
вия род“  Добрич, 1994 г., стр. . 62.

„Сродникът му Атанас Друмев Вълев 
Сивков от Добричкото село Голяма Смолни-
ца, на 23 февруари 1945 година, пише:  „Ува-
жаеми Едрьо, Вие ме питате за фамилията 
Друмеви. Възможно е да сме едноплемен-
ници с Вас. Баща ми Друми Вълев Сивков е 
идвал  в Стралджа в 1895 година и издирил 
всичките наши роднини. През 1911 година в 
тази насока голяма дейност извършил и брат 
ми Добри. От тях съм чувал, че коренът на 
Сивкови е побит в Стралджа.  Друми и Въльо 
от това село са братя, а Куньо е техен зет (же-
нен за сестра им Стоянка). Двамата братя, 
които  са синове на Сиво, се изселват за си-
листренското село  Алфатар около 1825-1830 
година. Имотът и дворът са останали на Ку-
ньо.  Неговият син Митьо имал девет дъще-
ри … […]   На тази тема разговорът ни може 
да продължи. Занимавам се със земеделие. 
С радост ще очаквам гостуването Ви“.

Хора от Стралджа са ми разказвали, че го-
дини наред, пролетно време, Едрьо Шидер-
ски  слагал  хляб и  бруст сланина в пътната 
си торба  и тръгвал  да проучва разклонени-
ята на Сивковия род. … За да стигне до за-
писването на 6 500 имена! Тези имена могат 
да се видят и в наше време, в частни архиви.

Този направен от мен коментар на посо-
чените две изречения не умаловажава дей-
ността на Стефан Иванов!  Мисля, че между 
Едрьо Шидерски и него има нещо друго, 
което е по-ценно от  самостоятелната им  
дейност: те разработват, последователно 
във времето, една и съща тема! Първо Едрьо 
Шшидерски  издирил и записал историята  
на своя род – Сивковия род, а след това Сте-
фан Иванов оценил историческата роля на 
неговия труд и  го представил с нови изразни 
средства – родовите събирания.  Без Едрьо 
Шидерски  нямаше да я има историческата 
„канаваца“, а без Стефан Иванов, този род 
нямаше да има днешната  голяма популяр-
ност.

В националната ни история има такъв 
предхождащ пример. Паисий Хилендарски 
написал „История славянобългарская“. Поп 
Стойко Владиславов (по-късно Софроний 
Врачански) я разпространил по българската 
земя. Делото на единия не затъмнява дело-
то на другия. С различни средства,  всеки от 
тях допринася за голямата културна идея - 
да бъде записана историята на българския 

доц. д-р Антоанета Запрянова

род! Защото „казаното от-
лита, написаното остава“.  
Подобно е отношението 
между Едрьо Шидерски 
и Стефан Иванов, в исто-
рията на Сивкивия род, 
историята на Стралджа и 
заселването на с. Алфа-
тар Силистренско.  Всеки 
от тях грее със собствена 
светлина и не затъмнява 
другия!

...Друга ярка личност, 
обичана от хората на град 
Стралджа бил Йордан 
Миронски. „Повече от по-

ловин век той е на сцената, раздава се, пре-
въплъщава се, пресъздава един след друг 
любими образи. […] Миронски два пъти е ка-
нен да постъпи на работа в професионален 
театър. И двата пъти отказва“.  […] „Повече от 
половин век тази обич „свири“ първа цигул-
ка на стралджанска сцена“.

Тук искам да споделя мои лични впечатле-
ния от артистичната дарба на Йордан Мирон-
ски. Играеше се пиесата „Д-р“ от Бранислав 
Нушич. Ролята на г-н Цвийович изпълняваше 
Йордан Миронски.  Паметта ми пази спомен 
за сцената, когато г-н Цвийович се среща за 
първи път с Пепика (неговият внук по доку-
менти, за което  до тогава не знаел!). Дър-
жи г-н Цвийович  в скута си Пепика и хем го 
милва, хем му се жалва: „Чуй какво, Пепика. 
Чуй, Пепика, синко. Родил си се – добре. Това 
си е твоя лична работа. А защо ти, братко, се 
месиш в моите лични дела? Виж например 
колко е малко коремчето ти.  Не може да 
събере половин кило череши. А ми налапа 
наведнъж 500 километра транс-балканска 
железница, четири виадукта и седем туне-
ла…“ Милва го и му се жалва… А  публиката 
избухва с бурни аплодисменти. Изпълнение-
то му беше затрогващо!

...Когато бях ученик, в гимназията на 
град Стралджа, имаше училищен хор. Ръ-
ководеше го учителят Димитър Петров. 
Една от солистките  беше Благовеста 
(Блажка) Седларска.  Когато тя пееше, ся-
каш наистина се чуваше гласът на славей!

Друг хорист, който съм запомнил, беше 
Андон (Дончо) Иванов. Той стоеше най-
вляво на втората редици на хора. Гласът му 
беше красив баритон. Имаше солови изпъл-
нения, които омайваха с красотата си! По 
характер беше много спокойно и доброна-
мерено момче. Беше силен ученик.   Всички 
го обичаха!

...В мен (един от почитателите на култур-
ния живот в Стралджа), се появи желание за 
представяне на повече информация за пое-
зията в Стралджа.  

Защо?
Защото посочените вече изпълнители в 

другите изкуства са свързани със сцена, ко-
леги, публика, аплодисменти. Тяхното твор-
чество може да се види от много хора по 
време на фестивали, конкурси, празнични 
тържества, видеоклипове… Преди да се ка-
чат на сцената изпълнителите  репетират, тях 
ги ръководят диригенти, режисьори. За тях 
се грижат гримьори, шивачи, фризьори… И 
всичко това е прекрасно, защото накрая се 
появява жизнеутвърждаваща продукция, на 
която публиката се радва и награждава с ап-
лодисменти…

А как работят поетите? … Когато творят, те 
винаги са сами! Понякога в тъмните нощи, 
когато всички останали спят. Те нямат ди-
ригент, режисьор, корепетитор, публика. 
Никой не вижда, онова за което пишат в мо-
мента. … И въпреки това пишат! Пишат в ме-
рена реч, творят изкуство… Защото не могат 
да не пишат!  Тяхното вътрешно чувство за 
съпричастност с проблемите на човешкото  
общество не им дава покой. Единствен съ-
ветник е личната им  ценностна система.  На-
края  записват всичко върху белия лист. Едва 
тогава душата им се успокоява.  Някои от тях 
издават стихосбирки. В ограничен тираж. 
Една или повече. И въпреки това плодовете 
на техния труд остават затворени между ко-
риците на стихосбирките. А там има толкова 
интересни неща!

Направих това отклонение, защото мисля, 
че в книги от тоя род трябва да се даде пове-
че място на тези творци, за да се докоснем 
до плодовете на тяхното изкуство. Ето защо 
ще си позволя да разширя написаното от 
авторите за тях, с мои размисли и спомени. 
Надявам се авторите на книгата да проявят 

великодушие към мен!  Нали големите лич-
ности са великодушни!     

Първи поред в книгата е представен Ста-
нислав Марашки: „Завършил е френска фи-
лология във Университета, гр. Търново. […] 
Първата си стихосбирка „Смях под маската“ 
издава през 1991 г.  Втората му книга „Народ 
от богове“ за кратко време има две издания. 
По негови стихотворения е изготвен филм на 
БНТ със заглавие „Стихове в почивките“. […] 
Следва трета книга и още много творчески 
успехи, както и награди. Той е основател и 
на Конфедерацията на българските писате-
ли. […] В неговата поезия има гордост и не-
примиримост, чувствителност и прямота.“ В 
книгата е представен със сатиричното сти-
хотворение „Кога ще дойдеш ти, прекрасна 
моя?“, посветено на… очакваната с нетърпе-
ние заплата!

Както обещах, ще разширя информацията. 
Ще цитирам определението за него напра-
вено от проф. д-р Стефан Влахов-Мицов.

„Марашки е роден хуморист, което личи 
дори при бегъл прочит на книгите му „Смях 
под маската“, „Народ от богове“ и настояща-
та - „Книга във форма на правоъгълник“. […] 
Станислав не спестява нищо: на властници 
от всякакъв род, на политически пройдо-
хи и съпартизани на държавната софра, на 
днешни и утрешни кандидати за славата… 
[…] Отличителен белег в книгата на Марашки 
е липсата на злоба в разплитането на мъчи-
телните обществени възли на съвремието. 
[…] Подходът му е на философ-изобличител 
и духовен аристократ.“ 

И като илюстрация на неговия многопла-
стов литературен талант, ще си позволя до-
пълнително да представя няколко стиха от 
стихотворението му „Милувка“.

МИЛУВКА
След зимата мрачна и скрежно сурова 
без помен от ласка и лъч топлина, 
съгряван от пролетна нежна обнова, 
погалих морето подобно жена. 
[…]
И сякаш безкрайните морски предели 
към мене пристъпиха в знак на любов. 
[…}
Но както тъй често в живота ни става 
морето-любима видя моя гръб. 
Поех , без да мисля, че някой тук мами. 
заминах спокоен и с ведро сърце       
Но нещо ме сепна: 
- Цунами! Цунами! – 
крещяха отвсякъде
[…] 
защото морето вървеше след мен. 
Неволно затичах, но то ме застигна
[…] 
мощна вълна изведнъж се издигна 
и страшно погълна и хора, и вик. 
И почна душата ми да проумява 
това, дето всъщност отдавна се знай: 
любов ли е, даже и морска такава, 
тя винаги носи разруха и край. 
[…] 
Не може ей просто така да оставиш 
жената, чиято любов е море.

След финала на стихотворението аз невол-
но си спомням мисълта на Гьоте (във „Фа-
уст“):  „Не! Подигравка с жена не бива!“ … 
Думи които трябва да помни всеки мъж! 
Това ни внушава и Станислав Марашки!

/Следва/
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В СУ “П.Кр.Яворов“
МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ 
С ГОЛЕМИ НАГРАДИ

ДА БЪДЕМ ЗДРАВИ!

ПОЧИСТВАНЕ 
В ТАМАРИНО

200 г. от рождението на Г.С.Раковски

ДЕЦА РИСУВАТ КОСМОСА

В Деня на земята

ТИТАН НА БЪЛГАРСКОТО РЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ
или

Защо стралджанци свързват името на Раковски с  храма „Св.Архангел Михаил“?

„България през детските очи“. 
Това е Международен конкурс, организиран от посолството 

на България в Баку, който провокира малките художници от СУ“П.
Яворов“ Стралджа.  

За  своето творчество, талант и въображение малките ученици 
от I в клас получиха  Сертификати, признаващи техните умения. 
Рисунките им може да се видят  във фейсбук страницата на По-
солството. Училището се гордее и с децата  отличени с грамоти от 
Първия национален детски конкурс за рисунка „Пролетна палитра“, 
организиран от НЧ „Изгрев - 1921“с. Волуяк. 

Нека тази поредица от награди да продължава!

С открит урок по „Занимания по интереси“  на 
тема „Космос – рисунка“ децата от втори 
клас при СУ“П.Яворов“  отбелязаха Меж-

дународния ден на авиацията и космонавтиката.
Космосът  като  огромна загадка за човека въл-

нува и малките,  провокира въображението им, за 
да се родят на белия лист великолепни рисунки. 
Галактики, планети, съзвездия, комети, астерои-
ди…  през детските очи те са толкова любопитни!  
Разбира се, не липсват и звездните пътешестве-
ници – космонавтите.

Така в рамките на един учебен час  чрез  своите 
рисунки учениците успяха да се принесат в Кос-
моса. В своето  изкуство върху белия лист те из-
ползваха различни техники за рисуване. Проявиха 
огромно въображение и творчество. Часът завърши 
с радостта от постигнатото и изложбата „Космосът 
в детските очи“.

„Здравословно хранене и здравосло-
вен начин на живот” - това е темата 

по която доброволците от БМЧК в СУ“П.
Яворов“  проведоха обучение. То е по 
повод  Седмицата на здравето и активизи-
раната   он-лайн областна информационна 
кампания, популяризираща съвети за здра-
вословно хранене сред младежите. 

Целта на обучението е повишаване 
информираността на децата за здраво-
словния начин на живот, който влияе върху 
здравето и живота на човека. Доброволци-
те запознаха учениците с теми свързани 
със здравословното хранене, изискванията 
към храните, съвети при пазаруване и 
готвене. След обучението доброволците 
заедно с децата, приложиха наученото 

на практика чрез физическа активност. В 
двора на училището се проведоха състе-
зателни спортни игри, всяко дете получи 
минерална вода и плод за участието си. 

Трудолюбие и задружност – така 
определи Нела Илиева, кметски на-
местник на с.Тамарино, всеобщото 

желание на тамаринци да участват в акци-
ята за почистване на селото.  Възникнала 
спонтанно идеята увлече всички, които 
могат  да работят. А резултатът ги накара 
да се гордеят със себе си и да планират и 
други подобни инициативи. Така поговор-
ката „ Сговорна дружина планина повдига“ 
за тях може да звучи „Задружно село про-
блеми решава“.

Един само буден сред толкова спящи! Раковски 
е велик защото е от малцината,  за които не е 
имало нищо невъзможно!

Колко много са необходими такива като него днес, 
как се нуждае от достойни личности клетата майка 
България!

И днес, 200 г. след рождението на титана Раковски, 
всички ние правим заслужен поклон пред живота и де-
лото му, спомняме си заветите му.

„Любовта към Отечеството превъзхожда всичките 
световни добрини!“

„Нека всеки запише дълбоко в сърцето си: свобода 
или смърт!“

 „Човек, който не знае и не прави нищо добро за Оте-
чеството си, той е подобен на едно безсловестно животно, което живее на света 
само и само да се прехрани“.

„Аз съм всякога бил българин и ще бъда не само до гроб такъв, но и после смъртта 
ще оставя завещание и прахът ми да не се смеси с друга народност!“

Кой е той, кой е този българин спечелил доверието, уважението и респекта още 
преживе, пренесъл го през времето и го държи 200 г. след смъртта си?

Георги Стойков Раковски, по рождение Съби Стойков Попович, известен най-
вече като Георги Сава Раковски. Роден в Котел. С делата си написал биография 
на български революционер и възрожденец. Основоположник на организираната 
национално - революционна борба за освобождаването на България, революционен 
демократ, писател, поет, публицист, журналист, историк. Първият фолклорист на 
българското землище. Първи идеолог на организираното национално - освободи-
телно движение в България и негов ръководител.

Иван Вазов го нарича „мечтател безумен, образ безумен“. Всъщност той е една 
универсална личност, оставила отпечатък и в сферата на образованието, печата и 
дори науката. По онова време Раковски е известен като човека със 100 ръце – той 
е книжовник, публицист, общественик, революционер...

Трудно е да се проследи цялата му биография.
Днес, като родолюбци, ние, стралджанци имаме свой повод да се гордеем.  
На път от София за родния Котел през 1942 г., на 23 октомври /10 октомври/, ко-

гато се отбелязват 75 г. от смъртта на Раковски, ковчежето с костите му  преспива 
в църквата „Св.Архангел Михаил „ - Стралджа. Фактът е отбелязан в историята на 
Стралджа и местните хора, които знаят това, с гордост и умиление разказват за 
случката. В знак на почит и уважение в града ни има улица на името на Г.С Раковски.

Със свои прояви читалища и училища в общината ще отбележат Годината, пос-
ветена на Г.С Раковски. 

НЧ”ПРОСВЕТА-1908”  с.ПЪРВЕНЕЦ
На основание Протокол № 05 от 22.04.2021г. на Настоятелството 

и Заповед № 03 от 22.04.2021г. на Председателя на НЧ ”Просвета-1908”

с.Първенец

О Б Я В Я В А
Публичен явен търг за отдаване под наем на читалищни земеделски земи находящи се в зем-

лището на с. Първенец за срок от 3/три/стопански години, считано от 2021/2022г.

вид на 
имота Имотен №   дка категория местност нач.тръжна 

цена
нива 040007 497,237     ІV Парцелите 17900,53
нива 040004 155,853      V Парцелите    5610,71
нива 040005   71,460     ІV Парцелите    2572,56
нива 36015  68,734     ІV на изток от 

село
   2474,42

лозе 45036 25,903     ІХ Лозята
Търгът ще се проведе на 20 Май  2021г. 

от 10:30часа в сградата на читалището на 
ул.”Ст. Михалев”№20 с. Първенец.

Начална тръжна цена – 36лв/дка.
Такса за участие – 25лв.
Депозит – 10% от годишната  начална 

тръжна цена на имота.
Стъпка за наддаване – 3лв.
Заявление за участие по образец се по-

дават до председателя на читалището до 
19 Май 2021г.  включително до 17:00часа. 

Таксата и депозита се внасят при се-
кретаря на читалището до 19 Май 2021г. 
включително до 17:00 часа.

До търга се допускат всички физически 
и юридически лица.

В деня на търга физическите лица 
представят:

1.Документ за самоличност /копие /

2. Документ от местното звено за да-
нъци и такси от Община Стралджа, че 
лицето няма задължения към общината.

3. Приходна квитанция за внесен депо-
зит и платена такса за участие. 

Юридическите лица:
1. Актуално състояние.
2. Документ за самоличност /копие/
3. Приходна квитанция за внесен депо-

зит и платена такса за участие.
4. Документ за липса на задължения 

към Община Стралджа.
Обявата  е  поставена  на 

26.04.2021 г. на видно място на 
входната врата на читалището и 
разнесена  и залепена на магази-
на и клуба.

                           Председател 
                      /Йонка Митева/
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