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„ЧАЙКА“  СПИРА В СТРАЛДЖА

НАГРАДИ 
ЗА ИЗЯВЕНИ ПЕДАГОЗИ
Във връзка с 24 май, Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост със заповед на кмета Атанас Киров  за 
доказана дългогодишна дейност като педагози и общественици, 

възпитали поколения стралджанци, радетели за чист български език, с 
Почетен знак , златен на Община Стралджа и представителна значка 
са наградени Стоянка Янева, Димка Стоянова, Станка Господинова, 
Динка Георгиева, Гела Георгиева.

НА 24 МАЙ

От известно време пътниците, които използват 
ж.п. транспорт от гара Стралджа , имат въз-
можност да се придвижват до Сливен чрез 

бързия влак „Чайка“. Проблемът, който създаваше 
неудобства на работещи и учещи в съседния град, 
е решен чрез активната работа  на общината след 
сигнал и подписка на гражданите за липсата на удо-

бен сутрешен транспорт до града на стоте войводи. 
Решаваща се оказва разменената документация до 
ръководството на БДЖ в София и Пловдив. Постигна-
тия резултат е налице. В 6,40 ч. всяка сутрин  „Чайка 
„ спира на гара Стралджа, за да приеме пътниците, 
които вече спокойно пристигат до учебни заведения 
и работни места в Сливен.

Община Стралджа успя да 
спаси уникалната сграда 
на бившето училище в 

село Първенец от тотално унищо-
жаване. Зданието е с неповторими 
каменни зидове, изработени ръчно 
от италиански майстори в начало-
то на ХХ век. През април миналата 
година Общинският съвет даде 
съгласието си за продажба на 
сградата, след постъпило заявле-
ние за проявен интерес за покупка 
от варненска фирма за производ-
ство и търговия на произведения 
на изкуството. На обявения търг 
се явява само един участник – не 

варненската, а 
шуменска стро-
ителна фирма. 
„При обявява-
не на публичен 
търг с явно над-
даване печели 
у ч а с т н и к ъ т, 
предложил най-
висока цена. 
Няма как край-
ният купувач, 
нито мотивите 
му за покупка 
на  имота  да 
бъдат известни 
предварител -
но“, коментира 
впоследствие 

кметът на Стралджа Атанас Киров 
пред общинските съветници. Ско-
ро след като новите 
собственици са се 
сдобили с докумен-
та за собственост, 
кметският намест-
ник на Първенец 
Михаил Михалев 
алармира, че се из-
вършва демонтаж 
на сградата и вече 
е съборена покрив-
ната конструкция. 
Разрушаването на 

сградата е спряно със заповед на 
кмета Атанас Киров от 21 септем-
ври 2020 г. Общинското ръковод-
ство остро реагира и срещу на-
мерението на шуменската фирма 
да изнесе уникалните каменни зи-
дове. Всъщност точно те са били 
целта им, като обяснили, че ще ги 
местят в друга част на страната. 
Следва ново решение на Общин-
ския съвет, действия от страна на 
общината за отново откупуване 
на сградата на същата стойност, 
на която е продадена – 36 360 
лв. От 22 февруари т.г. бившето 
училище отново е общинско. Сега 
обаче трябва общината да даде 20 
хиляди лева за възстановяването 
на покрива. Решението е взето от 
общинските съветници на сесията 
от 29 април.

БИТКА В ПЪРВЕНЕЦ

ГОСТИ НА БРОЯ

Юлия Маджарова, директор 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница:

Нели Тончева Кавалджиева, председател 
на НЧ“Просвета 1892“ Стралджа

Продължава на стр. 3 Продължава на стр. 4

Със сребърен медал и 
завоювано второ място 
се завърнаха от 55-то 

издание на Националния съ-
бор на народното творчество  
„Китна Тракия пее и танцува“ 
Хасково танцьорите от ТГ 
„Божур“ Чарда при НЧ“ Пробуда 
1934“. Успехът им се дължи 
на красивите танци , пъстро-
цветната носия, усмивките и 
настроението, които носят 
при всяка изява пред публика. 
Художествен ръководител на 
групата е Калина Костадинова. 
С индивидуална награда, брон-
зов медал – трето място  е и 
Петър Петров. Честито!

ЧЕСТИТА НАГРАДА 
НА ЧАРДЕНСКИЯ „БОЖУР“!

СЛЕДВАМЕ ДОБРИТЕ 
ТРАДИЦИИ, НЕ СЕ БОИМ 

ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ!

ПОДДЪРЖАМЕ 
ЖИВ ОГЪНЯ 

НА ДУХОВНОСТТА

ЧЕСТИТ ПЪРВИ ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
МОИ МАЛКИ И ПО-ГОЛЕМИ ПРИЯТЕЛИ,
От цялото си сърце ви пожелавам един красив, изпълнен с 
вълшебства Първи юни! Бъдете здрави и много щастливи! 
Бъдете усмихнати, жизнерадости, добри! 
Нека детството ви е изпълнено с игри и приключения,  
забавления и покоряване на върхове.
Стремете се към знания, сбъдвайте мечтите си. 
Ние винаги ще бъдем до вас, ще правим всичко възможно, 
за да се чувствате добре в родния край!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
С много обич

Атанас КИРОВ, кмет на Община Стралджа

ЗА СПАСЯВАНЕТО 
НА ЕДНА УНИКАЛНА 
УЧИЛИЩНА СГРАДА

В  ЛЮЛИН  ЩЕ СТРОЯТ ПАРАКЛИС  
ЧЕТЕТЕ НА СТР.  2
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ВОДОСВЕТ И КУРБАН 
ЗА ЗДРАВЕ

ДА ПОМОГНЕМ НА ИВАН!

Във Воденичане

В  ЛЮЛИН  ЩЕ СТРОЯТ ПАРАКЛИС

Иван Димитров е на 44 години 
от град Стралджа. По време на 
трудова злополука наранява гръб-
нака си, в следствие на което губи 
способността си да се движи. За 
да проходи отново е нужна спе-
циална рехабилитация, със сред-
ствата, за която семейството 
на Иван не разполага и се надява 
на помощ от негови съграждани, 
приятели и хора, които биха могли 
да помогнат.

Банковата сметка на Иван:
Пощенска банка 

BIC:BPBIGSF  
IBAN: BG95 BPBI 7937 1024 1220 02  

Иван Танев Димитров

Мила МАРИНОВА, радио Стара Загора

„Половината имоти на църквата 
у нас са руини. Заедно с мана-
стирите православните храмове 

са около 8000, но едва около 3500 от тях 
са действащи, стабилни и безопасни за 
богомолците. Останалите са с частични 
разрушения или са изоставени на капризите 
на природните стихии и могат да рухнат 
всеки миг. В Сливенска епархия например 
от общо 667 храма действащи са около 300, 
в това число влизат и по-големи параклиси 
с ниша за служене на литургии. Останалите 
са затворени и влизането в тях е забране-

но, тъй като могат да рухнат.“ Тези редове 
можем да прочетем в  доклад, специално 
написан, във връзка с имотите на Българ-
ската православна църква.

В Сливенската епархия един от изо-
ставените на произвола на природните 
стихии храмове се намира в родното село 
на народната певица Вълкана Стоянова. 
Приживе „славеят на китна Тракия“ твърди, 
че е наследила певческите си умения от 
родителите си както и от единия си бащин 
брат, който бил свещеник и имал чудно 
красив глас. Не знаем дали този свещеник 
е служил в църквата „Свето Възнесение 
Господне“ в село Люлин, но можем само да 

гадаем и да си представяме богослужени-
ята в този красив някога храм, превърнат 
днес в руини. 

Църквата вероятно е била завършена 
през 1857(!) година, поне това личи от 
камъка, покрит с патината на времето. 
Православната обител е ограбена през 
70-те години на XX век. И сега, повече 
от половин век след опустошението на 
грабителите, тя чака, в студ, пек, дъжд, 
вятър и сняг, да се запази поне частица 
от прекрасните й стенописи, който да раз-
казват на поколенията приказката за едни 
боголюбиви хора, построили през турско 
време храм за българската вяра, но сред-
ства за консервация и реставрация са само 
предвидени за паметници на културата 
от национално значение, а остатъците от 
храм „Св. Възнесение Господне“ не влизат 
в тази графа, поне така е според жителите 
на стралджанското село Люлин.

Заместник-кметът на община Стралджа 
Гроздан Иванов разказа: „Църквата в село 
Люлин е построена през турско робство. 
Тогава са се намерили хора, дали от своя 
залък, за да го има този храм, но за жа-
лост, ние, техните наследници не можем 
да го съхраним. Хората от Люлин отдавна 
имат блян, мечта, да имат свой храм, но по 
една или друга причина това не се случва. 
Проведох среща с представители на мит-
рополията в град Сливен. Те казаха, че 
единственият начин да бъде възстановена 
църквата е чрез проект по Програмата за 
развитие на селските райони, но и там има 
редица условия. Заедно с Росица Тодоро-
ва подехме инициативата да се съгради 
параклис и почистихме двора на храм „Св. 
Възнесение Господне“. В него се намират 

и няколко паметника на загинали по време 
на войните“, подчерта Иванов.

Храмовете са място за общение с Бога. 
„Една вяра ни остана на нас, но тази вяра си 
няма дом“, казват жителите на село Люлин, 
които също като хората в селата Първенец 
и Маленово, в община Стралджа, вярват, че 
в скоро време звън от църковна камбана ще 
огласи селото им. И ако Църковното насто-
ятелство в село Маленово има средства да 
изгради нов храм, то жителите на Люлин 
търсят благодетели за построяването на 
малък параклис, защото са убедени, че 
православната им вяра има нужда от дом, 
а човек с изгубена вяра е изгубил всичко.

„Имаше желание църквата да се възроди, 
но е непосилно за нас, няма как“, обяснява 
Росица Тодорова - кметски наместник на 
селото. Много средства трябват, буквално 
трябва да се съгради наново и решихме, че 
е по-добре да построим параклис, че да има 
къде да запалим по една свещичка и да се 
помолим. Господ е навсякъде, но е хубаво 
хората в селото да имат своя православен 
дом“, каза тя и съобщи последните добри 
новини, от родното село на народната пе-
вица Вълкана Стоянова: 

До края на годината жителите на китното 
село Люлин се надяват да имат своя обе-
щан параклис, но строителните дейности не 
зависят само от добра воля и усърдието на 
областната и общинската администрация. 
За финансирането на проекта може да из-
пратите своята лепта в Разплащателната 
сметка на Църковното настоятелство в село 
Люлин, община Стралджа:

 ДСК - Банк  BIG - STSABGSF
 IBAN: BG06STSA 9300 0015 945036

Идеята е на местни животновъди  -  Йордан Недков, подкрепен  от  
Янко Митев, които даряват животните за курбана.  Кметството 
приема присърце инициативата и  кметът на селото Милен Ангелов 

поема грижата за цялостната организация на събитието. На поканата се 
отзовават  местни жители и гости.  

На 15 май църковния двор на  храм „Св.Атанасий“ се оживи празнично. 
Всички обединени в желанието си за извършване на тържествен водосвет 
и курбан за здраве. И това да се превърне в традиция. Воденичанци са 
добри християни, те знаят, че в трудни години човек се обръща към Все-
вишния с молба за помощ и го правят от сърце с надеждата за здраве, 
за добра реколта, за благополучие, за мир. Дано!

с.Джинот

Завърши външния ремонт на църква „Рождест-
во Свето Богородично“ село Джинот. Храмът 
сега има съвсем различен вид и това е повод 

за гордост на джинотци. 

с.Зимница

Запустял и ненужен, така  до преди време изгле-
ждаше паметникът на загинали руски войници 
в село Зимница.  В навечерието на 9 май, Ден 

на победата над фашизма, съвместна инициатива  
на община Стралджа и кметство Зимница проме-
ни изцяло района. Почистено, с покосена трева 
и видима грижа за светинята – така зимницани и 
стралджанци доказват почитта си към миналото 
и поклон пред героите отдали живота си за свобо-
дата на България. 

В почти всяко село на общината мобилни гру-
пи се погрижиха за почистване на зелените 
площи, тревите са покосени, подобрени са ра-

йоните на детските площадки, видими са грижите 
и за подобряване достъпа до гробищните паркове.

с.Люлин

В Люлин се погрижиха за подобряване на 
околната среда. Обособени са практични и 
приятни зони за отдих и детски игри.  Това 

ще бъдат места за отдих на възрастните и за раз-
влечение на децата и младите хора.

с. Лозенец

В  Лозенец  всичко е пролетно почистено, поко-
сено, варосано! В този вид селото посрещна 
пролетните  празници. А от кметството отпра-

вят благодарност към общинското ръководство  за 
съдействието и за добрата работа в екип.

с. Атолово

В  Атолово  се радват на  чакълирани  улици, 
почистени  отводнителни канали.  Тавана 
на бившето училище е укрепен, подменени 

са счупени стъкла. С активното съдействие на 
общинското ръководство и под специалното вни-
мание  на зам.кмета Гроздан Иванов е довършено 
преостъкляването на храма.

с.Воденичане

Пролетно обновени са ул.“Георги Димитров“ 
и ул.“Дунав“ във Воденичане. Новият облик 
радва жителите на селото! След отстранява-

нето на храстите в парка,започна санитарна сеч на 
изсъхнали и опасни дървета по ул.“Георги Дими-
тров“. След приключване по отстраняването им ще  
бъдат засадени  нови дръвчета. Основно е почистен 
от ненужни храсталаци и гробищния парк.

КРАТКИ ВЕСТИ
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Родена на 03.07.1967 в гр.Болярово. 
Средно образование завършила в 
гр.Елхово, висше - във  ВТУ „Св.

Св. Кирил и Методий“ гр. В.Търново, 
специалност „Българска филология“, 
притежава 3-ти  клас квалификация. Ра-
ботила 26 години като учител в ОУ„Св.
Св. Кирил и Методий“ Зимница.  От м. 
април 2021г. е директор на училището в 
Зимница след успешен конкурс на МОН.

Майка на един син , има двама внуци.
Обществени ангажименти – предсе-

дател на НЧ „ Изгрев-1958г“ с.Джинот.

- Честито успешно представяне на кон-
курса, г-жо Маджарова? Трудно ли беше 
изпитанието?

Не, не беше трудно, защото веднага след 
завършването на Великоърновския уни-
верситет постъпих на работа като учител 

по БЕЛ/български език и литература/ в това 
училище, натрупах много опит, познавам 
добре проблемите, учениците и учителите, 
работя с родителите.  Да бъда  директор е  
чест и голяма отговорност за мен.

- Какво Ви мотивира да приемете този 
отговорен пост?

Според мен, най-голямото предизвика-
телство за всеки директор е динамиката на 
промените. Училищният директор трябва да 
е компетентен в сферата на педагогиката, 
икономиката, правото, трудовото законо-
дателство  т.н. Много са темите, които се 
налага добре да познаваме.  И всички тези 
сфери подлежат на развитие и промени. 
А последната година най-резките промени 
са в сферата на  образование и именно 
прилагането на реформата в момента е най-
сериозното ми предизвикателство.

- Представете ни училището, как се 
развива то през годините?

Не съм сигурна точно в какво е уникал-
ността на училището ни, но  то е част от 
визитката на най-голямото село в общината 
и в областта. Ние, като колектив,  не се боим 
да експериментираме и в същото време да 
се придържаме към традицията на строга 
дисциплина и високи изисквания. Всъщност 
посланието към учениците дойде от самите 
ученици преди много години – „Училището е 
работилница, където се формира мисълта 
на подрастващото поколение, и трябва да 
го държите много здраво, ако не искате да 
изпуснете бъдещето от ръцете си.“ Мисълта 
е на Анри Барбюс.  Аз се гордея с нашите  
учители, които дават всичко от себе си, за 
да образоват и възпитават децата, гордея 
се с ученици, които полагат усилия да се 
справят с усвояването на материала. Не 
само това, ние имаме доказали се таланти 
в различни области – литература, рисуване, 

спорт, музика, танци...
- Доколко КОВИД 19 се „намеси“ в 

работата, как се справиха учителите и 
учениците?

Епидемията, причинена от коронавирус 
(COVID-19), засегна детските и учебните 
заведения.  И нашата работа в  ОУ „ Св.Св.
Кирил и Методий“ с. Зимница  не остана 
незасегната, но смятам, че се справяме. 
Взети са всички необходими  предпазни 
мерки, за да се предотврати потенциалното 
разпространение на COVID-19. Но е необ-
ходимо също така да се положат усилия, за 
да не се допусне заклеймяване на ученици 
и персонал, които може да са били изложе-
ни на вируса. Важно е да не се забравя, че 
вирусът COVID-19 не прави разлика между 
отделните държави, различната етническа 
принадлежност, увреждания, възраст или 
пол. Средата в училище трябва да си ос-
тане приветлива, зачитаща, приобщаваща 
и подкрепяща за всички. Предприетите от 
училището мерки снижават до минимум 
сътресенията в учебния процес и защитават 
учениците и персонала от заболяване. Ще 
продължим да работим в този дух за запаз-
ване здравето на децата и учителите.

- Как работите с общинското ръковод-
ство, с кметството, с родителите?

За периода, през който съм директор, със 
съдействието на общинското  ръководство 
напоследък се направиха редица подобре-
ния по отношение на материалната база 
- изгради се нов, просторен медицински 
кабинет, почисти се основно дворът на учи-
лището, засадиха се нови дръвчета. Полу-
чаваме подкрепа и съдействие от кмета на 
с. Зимница и от родителите на нашите деца 
и ученици. Изказвам моите и на учителския 
колектив благодарности.

- Учебната година е към края си, Ва-

шето пожелание към колектива, към 
учениците.

Всички знаем, че има професии, чиито 
задължения и ангажименти на работното 
място включват несравнимо повече от тези 
описани в длъжностните им характеристики. 
Често тези професии изискват ежедневна 
отдаденост, за която дори практикуващите 
ги не са подозирали в началото. Едно от 
най-важните качества, които нашите учители 
проявяват ежедневно е тяхната грижовност 
– чисто човешка, често сравнима с родител-
ската, грижовност. Българските учители 
винаги са били щедри. Щедри на емоции, 
на време, на усилия.

         Уважаеми учители!
Благодаря Ви, че не пестите емоциите 

си и се вълнувате наравно с децата
Благодаря Ви, че сте щедри на време, 

оставайки всяко междучасие при класа, 
оставайки с някое дете след часовете, че 
подготвяте интересни и вдъхновяващи ма-
териалите понякога дори късно вечер, че 
отделяте време за разговор с родител или 
колега, за да подкрепите заедно едно или 
друго дете.

Най-вече Ви благодаря за Вашата отда-
деност. Да си учител обикновено означава 
да си учител през цялото време.

Благодаря Ви, че намирате сили да се 
усмихвате след нелекия работен ден!

На нашите ученици пожелавам  да бъдат 
умни и дръзки, да виждат доброто и краси-
вото около себе си и да ги създават! Светът 
може да бъде цветен, различен, усмихнат и 
заради Вашето присъствие в него!Ценете 
това, което притежавате –младост, сила, 
свобода!Отстоявайте с воля и дух себе си и 
своето щастие! От сърце Ви желая здраве и 
успехи във всички добри и смели начинания, 
които ви предстоят!

В ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ - Стралджа

В ОУ“Хр.Ботев“ - Войника

Вълнуващи са майските дни за първокласниците от 
ОУ“Хр.Ботев“ Войника. След година обучение в ус-
ловията на КОВИД 19 малките имаха възможност 

да отпразнуват  сбогуването с букварчето и запознаване 
с читанката.  С много ентусиазъм децата казваха стихчета 
за всяка буква от азбуката. Изпяха своите любими пе-
снички за буквите. Представиха драматизация на познати  
приказки от читанката. Накрая всяко дете получи книжка 
от училищното ръководство с пожелание на есен всички 
във втори клас  отново да са заедно по пътя на знанието.

Патронният празник на училището за поредна година се превърна в реали-
зация на различни идеи и изява на таланти. В прослава на братята Кирил и 
Методий учениците от вторите класове участваха в състезание по краснопис 

„Аз пиша красиво“, вложиха цялото си старание да покажат какво могат и се радваха 
на наградите и поздравленията от учителите и директора. За четвъртокласниците 
беше проверката на знанията по български език и литература. Групите по занимания 
в училището направиха демонстрация на уменията си по кулинарно  и изобразително 
изкуство. Имаше спортни състезания, музика, песни и танци. С много настроение и в 
очакване на лятната ваканция.

СЛЕДВАМЕ ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, 
НЕ СЕ БОИМ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМЕ!

На 11 май чествахме паметта на светите 
братя Кирил и Методий. Още в ранното 
средновековие 11 май е определен за 

ден в памет на славянските първоучители, 
защото тяхното апостолско дело ги обединява 
в едно и те са равни по достойнство. 11 май се 
чества като църковен празник на двамата братя, 
а 24 май  отбелязваме като Ден на българската 
просвета и култура и на славянската писменост

Тази година учениците от ОУ „ Св.Св.Кирил 
и Методий“ с. Зимница отбелязаха своя патро-
нен празник по нетрадиционен начин. Имаше   
спортни състезания, прозвучаха песни, които 
обичаме  ,а  българските хора допринесоха за 
неизменно доброто настроение на всички!

 ПРОСЛАВА НА БЪЛГАРСКОТО СЛОВО

ВЪЛНУВАЩИ МАЙСКИ ДНИ

ЮЛИЯ МАДЖАРОВА 
директор на ОУ “Св.Св.Кирил и Методий“ Зимница:

ПОЧИТ КЪМ СВЕТИТЕ БРАТЯ

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ

Ст. комисар Иван Петров, директор на ОД на МВР Ямбол е издал Наказателно 
постановление № 1108а, с което постановява глоба, която е заменена с ОБ-
ЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ на Христо Йорданов Станчев от Стралджа затова, че 

на 19,11.2020г. В Стралджа на закрито обществено място е без защитна маска на лицето.
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- Вече сте председател на едно обеди-
нено читалище с нови планове и идеи. 
Споделете ги с нас.

Читалището не е обикновена инсти-
туция. То е пример за устойчива култур-
на институция със специфична мисия 
за съхранение и развитие на духовните 
ценности на българската нация. И като 
председател на НЧ“Просвета 1894“ ясно 
разбирам огромната отговорност, която 
нося. Особено днес, в трудни за култура-
та и духовността времена . В условията 
на Ковид 19 всички се убедихме колко е 
значима ролята на читалищата, особено 
в малките населени места,  където това е 
основното място за съхранение на тради-
циите, за обогатяване на културата, за съз-
даване условия за развитие на таланти. В 
тази връзка разбира се, че имаме смели 
планове, разнообразни идеи. Но за да се 
реализират са необходими определени  
условия. Нашата цел е да ги създаваме. И 
да работим – по възрожденски упорито, 
самоотвержено, с много любов.

- Провеждаме това интервю  през 
месецът когато се провеждат отчетните 
събрания на читалищата.  Точно по това 
време традиционно се събирахме на 
обичани празници като събора „Мараш 
пее“, Конкурса – надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова“..... Но КОВИД 19 ряз-
ко прекъсна тези традиции. Как се спра-
вя читалището в новите условия?

Съборите са истински празник на тра-
диционната култура, чиято атмосфера 
трябва да се види, да се усети. Вече втора 
година заради епидемията съборът „Ма-
раш пее“ не се провежда. Пропускаме ор-
ганизацията и на Конкурса надпяване „С 
песните на Вълкана Стоянова“. А това са 
очаквани и любими на стралджанци и гос-
ти празници. Да, този събор липсва както 
на участници, така и на зрители. Някак 
пусто и тъжно минава м.май без  звукът 
на гайдата, без ритъма на тъпана, без суе-
тата на танцьорите, дори без уханието на 
стралджанските кебапчета. „Мараш пее“ 
винаги е бил събор с притегателен харак-
тер. Всяка година по това време хората 
питат: „Кога ще е „Мараша“? Обмислях-
ме идея за онлайн  издание, но тръпката 
ще е друга. Едно е да се взираш в екрана, 
друго е да поседнеш край пременените в 
пъстри народни носии самодейци, да се 
напълнят с радост и красота очите ти, да 
тропнеш стралджанските хора и ръчени-
ци, да си пряк участник в събора. На живо!

Да, корените на „Мараш пее“ са много 
далеч във времето. По неповторим начин 
нишката на приемствеността се тегли в ко-

лективната памет и народната изпълни-
телска практика – с песни, танци, свирни, 
надпяване, надиграване, носии... В този 
ред на мисли читалище и община не сме 
престанали да правим планове кога и как 
отново ще организираме нашия „Мараш 
пее“. Още по-пъстър, още по-красив!

- Кои са останалите въпроси  за реша-
ване?

Никога не липсват такива. Било по под-
държане на материално – техническата 
база, сградовия фонд, било по организа-
цията и изпълнението на културния кален-
дар, изяви на съставите, разнообразяване 
на дейността ....Важното е да ги решава-
ме. Считам, че се справяме с подкрепата 
на общинското ръководство и безрезерв-
ната помощ на самодейците.

- „Въжички“ - това „любимо дете“ на 
читалището, продължава репетициите, 
нали?

Да, ансамбълът не е прекъсвал репети-
циите. Танцьорите проявяват дисципли-
на и отговорност за което им благодаря. 
Всички добре знаем, че ще дойде вре-
мето за изяви. И трябва да сме готови за 
това. Ако днес самодейността е затворена 
в невидима клетка, ако   в изкуството има 
просто едно живуркане, то се надявам, 
че и това ще мине. Ще  дойде животът в 
изкуството! И ще покажем какво можем!

- Библиотеката е с нов библиотекар. 
Там какво предстои? Да очакваме ли по-
активна дейност?

- Освен с многообразието от културни 
просветни дейности читалището успява 
да поддържа и развива най-голямата об-
щодостъпна мрежа - библиотеката. Да, 
библиотеката е с нов библиотекар, чиято  
основна задача е да опазва културно-ис-
торическото наследство, да осигурява 
по-добра, по-съвременна и по-високо-
качествена образователна, социална и 
информационна среда на населението. 
Обмисляме обновяване на библиотеч-
ния фонд  в зависимост от читателските 
интереси  и нуждите на населението като 
се използват различни форми на култур-
но-масова работа /срещи, изложби, кон-
церти, проекти, взаимодействие с учили-
щата/. Надявам се много скоро малки и 
големи да усетят промяната в общата ни 
работа, да почувстват, че духовността в 
нашия град е жива и има кой и как да я 
поддържа.

- Как работите за  приобщавате на мал-
ките и младите към самодейността и 
другите читалищни дейности?

Приемствеността е част от нашата ра-
бота. Никога не изпускаме от внимание 

работата с децата от различни възрасти. 
Още от детската градина ги приобщава-
ме към празниците, които организира-
ме, създаваме условия за събуждане на 
любопитство към читалищната дейност в 
цялото й многообразие.

Да, приемствеността започва още от 
детската градина, чрез активното включ-
ване на децата в празнично-обредната 
система,като в по-големите групи е на-
лице стремеж към активни изяви с  му-
зикално-песенни изпълнения и разноо-
бразни хореографски прояви. Съдбата ми 
е дала тази възможност да бъда отблизо 
с децата,да осигуря богат набор от музи-
кални записи и да избера най-подходящи-
те за реализация от моите възпитаници.

По този начин фолклорните празници 
имат специално място в детското светоу-
сещане.

А един път запали ли се огъня, той ни-
кога не угасва! Имаме подкрепата на 
обществеността, на родителите, на оста-
налите организации. Това също е много 
важно.

- Читалището има своите традиции в  
успешното съчетаване на  традиции и 
новаторство. Имате ли идеи в това на-
правление?

Въпросът е интересен. Смея да споделя, 
че в  главата ми се въртят изключително 
много идеи, които обикновено са свър-
зани с масовост на събитията, с цветове 
и багри на носии, с музика ,от която не 
можеш да удържиш краката, с настрое-
ние... Всичко това несъмнено обединява 
хората и ги превръща в един организъм, 
слят в едно чувство и действие, подчинен 
на един ритъм. Неведнъж сме поднасяли 
изненади на почитателите на народното 
изкуство, ще го правим и занапред. Точно 
преплитането на новаторство и традиции 
ражда  най-добрите идеи. А тук , в Страл-
джа има с какво да се похвалим!

- След доста трудния период как се 
променя според Вас  ролята на читали-
щето?

И по-горе споменах, че читалището е 
обединителна институция.

Фолклорът винаги е бил и продължава 
да бъде  носител на живата народна па-
мет, независимо от условията, които ни 
предлага животът. Стралджа е един оазис 
на народното творчество, Стралджа е цен-
тър на красиви празници. Постигнатото 
през годините е много , за нас остава да 
продължаваме да надграждаме, да под-
държаме това богато наследство. И ще го 
правим!

- Вие сте и общински съветник, помага 
ли Ви това за по-добро взаимодействие с 
общинското ръководство?

Да, може да се каже. Защото това ми 
дава възможност за пряко общуване с 
ОбС , с общинска администрация, с об-
щинското ръководство. Радвам се, че въ-
просите на духовността, на културата, на 
читалищата са винаги в дневния ред на 
общината, че те никога не се подценяват, 
напротив , решават се с необходимата от-
говорност. А това ни дава самочувствие!

- Пожеланието ви към самодейците.
От моя баща запомних нещо много ва-

жно – във фолклора е необходима дисци-
плина, без нея успехите не са възможни! 
Мисля, че това изискване се е доказало 
във времето. Знаят го и самодейците, кои-
то са изключително критични към самите 
себе си, затова се радваме на добри ре-
зултати.

Скъпи самодейци, благодаря ви за лю-
бовта с която участвате в читалищните 
състави, благодаря ви за всяка изява на 
сцената в името на негово величество 
зрителя! 

Бъдете здрави, бъдете все така всеот-
дайни! 

И нека пребъде във времето всичко 
българско и родно наследено от дедите! 

Нека заедно разпалваме огъня на духо-
вността, да поддържаме родолюбието!  

ОТ НАРОДНАТА  ПАМЕТ

ПОДДЪРЖАМЕ ЖИВ 
ОГЪНЯ НА ДУХОВНОСТТА

СТРАЛДЖАНСКА  
„ПЕСЕН ЗА ПАНАЙОТ ХИТОВ“

Богат е стралджанския край с 
песни и танци, много богат. 
И не напразно точно тук се 

провежда народния събор „Мараш 
пее“, където от древни времена  си 
дават среща певци, свирачи и тан-
цьори. Никога, и през много трудни 
години, този събор не е прекъсван. 
Но пандемията наложи и това да се 
случи. А стралджанци си жалят за 
своята традиция.

Но има една приказка – всяко зло 
за добро! Изненадващо в разговорите  сега „влизат“ 
стари теми за хайдушки времена, припомнят се леген-
ди, припяват се песни в семейна обстановка, разказват 
се спомени. Ей така неусетно до мен достигна една 
архивна папка на Таня Владимирова Рахнева, която  
през 1989 г. имала късмета да запише  десетина на-
родни песни от дядо си Тодор Вълев Мирев, ветеран, 
картечар, раняван във Втората световна война, досто-
лепен мъж, уважаван в Стралджа,  тогава на 66 г. Едва 
ли е предполагала  внучката, че това , което прави е 
толкова важно.     

„Разболял ми са й млад Стоян“, „Събрали ми са, 
събрали Урумбеглийските чорбаджии“, „Какъв е 
спомен станало в Куртбунар село голямо“, „На Стоян 
гости дойдоха“, „Остана Иванчо сираче“...  С безпо-
грешна памет е диктувал  песните Тодор Мирев. Н е 
е пропуснал  и  вариант на   стралджанската песен за 
войводите Трифон и Добри, но в доста разширен вид, 
което наистина е интересно. Явно времето е изтривало 
по нещо от народните творения, имало е допълнения, 
изменения, но все пак всичко съхранено в паметта на 
родолюбивите българи. За да стигне до нас.   Впечат-
ляващо е , че всяка от тези песни е доста дълга, звучи 
като легенда, разказва за войводи и техните подвизи.

Лично за мен най-любопитно се оказа, че в запис-
ките  е  и „Песен за Панайот Хитов“, която явно е 
отлежавала в паметта на стралджанци, позабравена 
е, защото не е звучала на събора, не е споменавана и 
от други местни народни  певци. А видно е съставена 
от местен човек, защото  е съвсем по народния език 
на стралджанци.  Събитието, което се описва, е точно 
битката с черкезите ,  когато  П.Хитов и неговите мом-
чета в местността „Мараш“ край Стралджа разбиват 
черкезката орда и така се стига до освобождението на 
селището от османското робство.

Панайот беше във Стралджа
кога от двора излезе,
поведе коня хранена,
през Гьол махала премина
за пътя, за дърварския...
Това е началото, после иде разказа как войводата 

тъжно наблюдава зулумите на черкезката орда в 
Стралджа и страданието на сюрмасите. За да стигне 
до решението да примамят разбойниците в дерето и 
да ги бастисат. Така и става

...подочу глъчка весела,
тъпани лудо биеха,
пискливи зурни свиреха,
звънки дайрета звъняха,
тези ми диви черкези,
тези ми черни татари,
печено ягне ядяха,
червено вино пиеха,
три деня как курдисаха
във стралджанската мерия,
сюрии овце водеха,
де що в полето свареха
при свойте стада прибираха,
на Слави беден стралджанец
взеха овце с агнета
и двата сиви волове...
Поспря се Хитов замисли
мира си в душа нямаше
от туй що в Стралджа повидя
от черкезките золуми.
Погледна чета заспала,
погледна долу към Стралджа,
а че си Хитов решава :
- Слушайте, мои момчета,
момчета, славни хайдути,
от сън ви сладък събудих,
страшни неща да разкажа,
тези ми диви черкези
нахлули ми долу в овата
във стралджанската мерия
сюрмашка стока да грабят
и колят, ядат и пият,
утре се люто заканват
селото да си бастисат,
аз ви, хайдути, поканвам
таз вечер да ги примамим
към то Балкана да тръгнат
и да им видим сметката!
 Стояна ми още и Жельо
хитро черкези примамват,
чак в дерето събират,
в дерето в Кичуас дере,

ах, тези славни хайдути
със Панайот Хитов войвода
от всички страни запушкват
по черкезите в дерето,
тези ми храбри българи
пушка след пушка гърмяха
за тежко тегло мъстяха,
черкезите бастисаха.
Това е краят на песента, мелодията за съжаление не 

е запазена, но дори и в този вид  е достатъчно доказа-
телство за силата на народната памет.

С благодарност към Таня Владимирова Рахнева!

Родена на 18.06.1967 година в град Стралджа. Завършила средното си 
образование в ЕСПУ „ Васил Коларов“, град Стралджа и висше във 
ВУЗ „ Св.Свети Кирил и Методий“ - Велико Търново, специалност- 

„Предучилищна педагогика“, а впоследствие придобила Пета и Четвърта 
Професионално-квалификационна степен по специалността.

Вече 34 години е  Детски учител в ДГ „Здравец“ и в настоящия момент  
продължава да работи там.

Общински съветник в ОбС - Стралджа, ръководител на хоротека с името  
„Тончо Тончев“, председател на НЧ“Просвета 1892“.

Семейна , майка на син и дъщеря , баба на   едно сладко внуче.
През свободното време обича да се занимавам с  различни творчески 

дейности. Споделя, че постоянно й хрумват  идеи, които с удоволствие  
осъществява.

Девиз или любимо изречение: „Напред и само напред - може да е в кръг, 
но пак напред!“

ГОСТ НА БРОЯ

Нели Тончева Кавалджиева, 
председател на НЧ“Просвета 1892“ Стралджа
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НА ПОЛЗУ РОДУ!
НАЗАЕМ ОТ СП. „РОДОЗНАНИЕ“

/продължение от миналия брой/
д.р Трифон Манчев:
Втора част

Елена Тотева: „Тя е едно прекрасно съчетание 
на поезия и музика“. […] “На нейното перо 
и богат житейски опит дължим книгите: 

„От виното на есента“, „Нощна соната“, „Диви 
ветрове“, „Сърцето е самотна гара“, „Нощни кла-
ди“, „Хляб и вино за причастие“, „Синьото небе на 
звездопада“, „Огърлица от чудеса“, както и един 
чудесен сборник от автентични народни песни“. 
[[…]  „И ако трябва да охарактеризираме основно-
то звучене на творчеството на любимата ни по-
етеса Елена Тотева, ще отбележим:  родолюбие, 
жизнерадост, копнеж по нравствена чистота и ху-
манизъм“. В книгата е представена със стихотво-
рението „Очите ми не искат да заспиват“.

Завидно творчество,  родено в малкото тракийско 
градче Стралджа!   

Като човек, живял в Стралджа, силно  съм зап-
ленен от няколко стиха на Елена Тотева, които 
представят по вълшебен начин природата на на-
шия край. Изкушен съм да цитирам няколко от тях.

В стихотворението „Небесен плач“ е  нарисува-
на  есенна картина:
„Небето бистри, едри сълзи рони,                                                                                            
земята пие ги със жадни устни,                                                                                                        
пак вее вятърът и листи гони                                                                                                          
по голите полета, черни пусти.
И всичко туй ми е така познато –                                                                                                                    
все тъй настъпва тихо есента“.

Настъпването на зимата е описано в „Нощен 
снегопад“:
„Един след друг прозорците заспиват.                                                                                                 
Навън е тихо всичко опустя.                                                                                                                                 
И сиви облаци в небето плуват,                                                                                                                   
обилен сняг внезапно заваля“.

Не може да не се съгласим с авторите, че тя е 
„едно прекрасно съчетание на поезия и музика“!

Станка Парушева:  „Завидни са уменията на 
Станка Парушева да се взира с възторжени 
и любопитни очи в света наоколо, да събира 

остатъците от човечност, топлина и светлина между 
хората. В това е силата на нейната първа стихосбирка 
„Градината на мълчанието“. […] „Многозначителният  

глас  на женската ти-
шина дълбоко вълну-
ва и затрогва“.  В кни-
гата е представена 
със стихотворението 
„Отлежало вино“.

Когато четох 
стихотворението 
на голямата българ-
ска поетеса  Станка 
Пенчева - „Поете-
сата на градчето“ 
(поместено в ал-
манаха „Ако нямаш 
мечти…“), в мен се 
появи усещане, че 

това „градче“ е  Стралджа?! След това възникна 
въпрос: А коя е  стралджанската поетеса, която 
е първообраз на героинята от стихотворението?! 
… Стори ми се,  че това е Станка Парушева!  … И 
ако това е така, тя може само да се гордее, че за 
нея е писала една от най-големите български по-
етеси!

Много ми харесва второто четиристишие от 
нейното стихотворение „Безразсъдни времена“:
„И не разбрахме как полека лека                                                                                                                
човешкото у нас осакатихме
и за парчето хляб като животни
в  нозете ти, о Господи, се сбихме.“

„Човешкото у нас осакатихме, за парчето хляб, 
като жшвотни!“.  За да има сили някой да заяви 
тази присъда над обществените нрави в новото 
време, трябва сам той да има високонравствена 
ценностна система! Явно е, че Станка Парушева я 
има. Тя носи в себе си „човешкото в човека“.

Георги Александров: 
„Поради майстор-
ството за писане 

на басни, мнозина го оп-
ределят като стралджан-
ския Езоп. Хумористично 
поднесените му стихове 
бликат от живот и енергия. 
Специален обект на вни-
манието му обикновено е 
животът в Стралджа – бо-
гат и многолик, ведър и 
истински. Александров ни кара да се чувстваме горди 
от това, че сме стралджанци“. […] „Той безпогрешно 
умее да подскаже някои човешки слабости, чрез бас-

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.

ните и миниатюрите си“. […] „Не по-малко интересен 
е и в прозата. Винаги е готов да изненада с красиво 
поднесен спомен или описание на различни събития 
от своето време.“ В книгата е представен със стихо-
творението „Българийо моя“ и „Земляческа среща“.

Отново изпитвам необходимост да разширя 
информацията за  Георги Александров. Познавам 
го още от ученическите си години в гимназията 
на гр. Стралджа.. Георги Александров беше от 
по-горните класове. Запомнил съм го като авто-
ритетен ученик. Такива бяха и другите негови съ-
ученици, учили преди това в Ямбол, Сливен, Бургас, 
привлечени в Стралджа, поради това, че  там са 
родени.  След завършването на гимназията, много 
от тях постъпиха във висши учебни заведения. Ге-
орги Александров завърши педагогика в Софийския 
университет,: Георги Свещаров завърши Икономи-
ческия институт в гр. София, Георги Инджов завър-
ши медицина в гр. София, Георги Загорчев завърши 
военно училище и в развитието си достигна до 
командир на кадрирана  (със съкратен мирновре-
менен състав – б.м.) дивизия.  Перспективата да 
стане генерал беше реална. Попречиха събитията 
след 10  ноември 1989 година. Пеньо Маринов завър-
ши „Обществени науки и управление“ в София.   От 
тази група беше и Иван Димитров, който завърши 
Висшия селскостопански институт. Това бяха уче-
ници, които ни впечатляваха с достойнството си.

Един от завърналите се в Стралджа, след за-
вършване на висше образование бил Георги Алек-
сандров. … Въпреки, че в  Евангелието на Лука е ка-
зано: „Никой пророк не е приет в своята родина!“, 
той се завърнал.  Нещо повече. Станал учител в 
училище за деца с „девиантно поведение“, събрани 
в Стралджа, от цялата страна.  Другото име на 
„девиантно поведение“ било „непълнолетни пра-
вонарушители“. Учителите трябвало да направят 
от тези деца хора - полезни за себе си и общество-
то! Чрез възпитание, което преди това те не по-
лучили в семейството си и  другите  училища.  Ге-
орги Александров обичал  работата си. (Аз лично 
го разбирам много добре! И моят баща  предпочел 
да работи в родното си село Лозенец. в далечна-
та 1920 година, въпреки че получил първоначално, 
прогимназиално и гимназиално образование в град 
Сливен,  след това и квалификация за педагог, при-
добита в гр. Ямбол.  Завърнал се в своето село, от 
обич към децата и професията си! Възрожденски 
идеал! И никога не съжали за своя избор!) Георги 
Александров също бил подвластен на възрожден-
ските идеали и никога не съжалил за своя избор!  
Утвърдил се като   уважаван човек и учител.  

Той има издадена една стихосбирка – „Сърдечни 
вопли“. Малка по обем, но  богата  със своята нрав-
ственост. В нея се изявява не само като баснопи-
сец, а още и като автор на различни по вид стихо-
творения: лирични, хумористични,  политически (с 
хумор, който жули като коприва), възпитателни, в 
които главни герои са деца от училището, в което 
работи. Има и стихотворения, които утвържда-
ват добродетели..

Аз съм силно впечатлен от стихотворенията, 
в които прави философски обобщения. В тях той 
показва своето прозрение отвъд пелената на сиво-
то ежедневие. Позволявам си да цитирам едно от 
тези стихотворение.
РАЗМИСЪЛ                                                                                                                                              
Отрекохме живота си изцяло                                                                                                                                   
И път не  виждаме напред.                                                                                                                      
В дните ни е пусто, мъчително и вяло,                                                                                        
Обърканост се чувства
сред хората навред.
И питаме се всички
Защо се тъй получи.
Че устремът угасна и вярата замря?                                                                                                    
Идеята ни свята защо се бързо срути                                                                                                                  
И някак си животът без нея опустя.                                                                                                          
Къде са върховете, с които проглушихме                                                                                               
Ушите на света?
Къде е обществото, което обявихме                                                                                                                  
За ново, справедливо и сбъдната мечта?                                                                                                      
За кой ли път излъгани оставаме жестоко                                                                                 
В безбройните проблеми затънали дълбоко                                                                                                
С грижа за намиране на изход към добро?                                                                                                              
Защо се заблуждавахме, защо, защо?                                                                                                  
Не виждахме ли ние, че в бурното градене                                                                                       
Подлагаме и много полезно на рушене?                                                                                           
Не знаехме ли също, че трябва да се пазим                                                                                                   
От гнусните пороци на всички времена,                                                                                                  
Защо понякога нехайно газим                                                                                                                                     
По хвърлените здрави идейни семена!                                                                                                      
Отрекохме живота си изцяло,                                                                                                                             
А в него имаше и песен.
С връщане назад нима
животът ни ще е по-лесен?“

Това са мисли на човек, подвластен на доброто 

Елена Тотева

Георги Александров

и градивното, който  не иска да 
приеме за нормално рушенето на  
исконните  опори  на човешкото 
общество. Той негодува срещу оп-
ростачването на обществото ни! 
Това не е партийна, а чисто човешка 
позиция!

Тук искам да припомня една  мисъл 
на Ницше: „Поетът изразява общи-
те възвишени гледища на един на-
род. Той е неговият мундщук и флей-
та…“  Струва ми се, че тази мисъл  
много приляга към личността на 
Георги Александров.  

Панайот Андонов: „С перото 
си Панайот Андонов може 
да опише един спомен, една 

среща, една мечта, един сън. И пред 
читателя да се извиси неговата  съвест, граждан-
ската му позиция.“.    Представен е със стихотворе-
нието „Обичам“.

Ще си позволя да споделя впечатленията си от 
едно друго негово стихотворение - „Пред гроба на 
мама“. На пръв поглед то повтаря чувствата на 
преклонение и благодарност на детето към май-
ката, описани още от Иван Вазов в стихотворе-
нието  „Майка ми“:
„Ти ме роди, но ти ми даде                                                                                                                   
и святото що в теб блещеше                                                                                                                        
ти и човека в мен създаде -                                                                                                                             
ти два пъти ми майка беше.“                

А ето и стихотворението на Панайот Андонов:     
ПРЕД  ГРОБА НА МАМА
Благодаря ти майко свята,                                                                                                                  
че направи ме човек -
[…]
Благодаря ти, майко скъпа,                                                                                                                                  
че научи ме на труд -                                                                                                                                                
[…]
Благодаря ти майко мила,                                                                                                                         
че научи ме на чест,
[…]
Изпълнен със любов синовна,                                                                                                            
коленича тих пред твоя гроб.                                                                                                                      
Спи спокойно майко свидна,                                                                                                                                
ти изпълни своя дълг.

Аз съм убеден, че стихотворението  не е под-
ражание на Вазов, а  плод на негови лични, силни,  
емоции! 

То е плод на  преживяванията му  още от ран-
но детство. Стихотворението на Вазав само го 
е провокирало да изрази своите емоции, в стихо-
творна форма.

Тъй като той е родом от Лозенец, откъдето съм 
и аз,  зная някои подробности от неговото дет-
ство, с които свързвам написването на това сти-
хотворение. Панайот Андонов е сирак от ранното 
си детство. Майка му отрано останала вдовица и 
трябвало сама да отгледа децата си. Да ги изхра-
ни, възпита, да им даде образование… В години, ко-
гато мъжът  бил необходим в семейството за да 
оре, сее, жъне, да пази челядта си от злосторници, 
да дава радост на децата… След смъртта на баща 
му тези задължения останали за  майка му!  И тя 
поела тази житейска тежест…    Аз помня тази 
жена. … Винаги със сериозно лице! Върху него винаги  
бяха запечатани тъга и мъка.   Самата тя вероят-
но е намирала нравствена опора в баща си – дядо 
Йовчо, мъдър човек,  едър и красив старец, винаги 
чист, уважаван в селото. Чичовците на Панайот 
бяха много трудолюбиви хора и сплотени помежду 
си. Те вероятно също са помогнали за неговото из-
растване. Но … роднините  не могат да заместят 
бащата!

Чувствата в стихотворението  са израз на лич-
но негово, дълбоко преклонение пред майка му, една 
жена успяла да изведе децата си до житейски ус-
пех, въпреки несгодите, които трябвало да прежи-
вее!  За мен стихотворението е истинска  изповед 
на сирака!

Желязка Георгиева:  „Основа в нейните 
поетически творби е онова дълбоко съ-
кровено чувство, което се нарича любов и 

което прави хората красиви и добри, топли и привет-
ливи. … Никога не е срамно да обичаш – това внуша-
ва поезията на Желязка. […] В това е нейната нежна 
сила. […] Тя е достойна племенница на твореца Йор-
дан Йовков“.  В книгата е представена със стихотво-
рението „Жена“.

Представена е като племенница на Йордан Йов-
ков. Но когато четях нейни стихотворения, на мен 
ми се струваше, че тя по-скоро има духовна връз-
ка с друг титан на българската поезия, от нашия 
край. Имам предвид поетесата Елисавета Багряна, 
родом от Сливен. Както при Елисавета Багряна, 
така и при Желязка Георгиева, обект на поетично-
то възпяване е емоционалният свят на жената - 
„безумност и непостоянство“, „любов и чувствено 
пиянство“, „кълбо от нерви и копнеж“,  „готовност 
за нов летеж“…

Ще илюстрирам доловената от мен духовна 
връзка на  Желязка Георгиева с Елисавета Багряна с 
части от две стихотворения:
Първото:
„Как ще спреш ти мене - волната, 
скитницата, непокорната -                                           
родната сестра 
на вятъра, на водата и на виното,                                                                                                                         
за която е примамица 
непостижното, просторното,                                                                                
дето все сънува пътища - недостигнати, 
неминати, 
мене как ще спреш?“       

Елисавета Багряна, „Стихии“

И второто:
„Орисана съм скитница да бъда.                                                                                                                        
Да се разхождам из човешките души.                                                                                                               
Да се събуждам в нечие сърце                                                                                                                                     
и да замръквам в нечии очи.                                                                                                                              
……
И все те търсех: истинският, силният,                                                                                                
при теб да спра и с обич да застана.“

Желязка Георгиева „Скитница“
Светът на женските емоции!  Въпреки тяхната 

стихийност и разлюляност - жените имат сила 
над мъжете! За силата на жените над мъжете са 
писали   видни философи и писатели, като Волтер, 
Виктор Юго,  Джек Лондон:

„Трябва да се съгласим, че господ е създал жени-
те единствено, за да укротяват мъжете.“ (Вол-
тер, „Философски новели“);

„Всъщност, каквото и да правим, винаги ще бъ-
дем принудени, да обичаме жените. Готов съм да 
се обзаложа, че никога няма да можете да мине-
те без тях. Тези дяволици са наши ангели.“. (В. Юго, 
„Клетниците“);

„Дълги години никой от тях (моряците от кито-
ловния кораб – б.м.) не бе изпитвал върху себе си 
спасителното влияние на добра жена, което тия 
създания непрекъснато излъчват от себе си“. Джек 
Лондон „Морският вълк“.

     Със своите стихотворения Желязка Георгиева 
ни приобщава към стародавната и световна тема 
– силата на жените над мъжете! Тя  заслужава 
признателност, защото  възпява  тази ценност на 
световната култура и в Стралджа!

Художниците на град Стралджа
Художниците на град Стралджа са представени 

в 7 есета. От тях трима  са творци върху дърво: 
Тодор Георгиев - дърворезба; Йордан Дамянов и 

Велико Бойчев - 
интарзия; Гинка 
Стамболиева и 
Георги Атанасов 
са двама худож-
ници „с четки, 
бои и платно“; 
Ирина Стойчева е 
художничка върху 
коприна, а  Дора 
Кодева е автор 
на  художествени 
плетива.

Те също са пред-
ставени с кратки есета.  Към четирима от тях 
са приложени снимки на техни произведения. За 
съжаление с умалени размери.  В дърворезбата на 
Тодор Георгиев и интарзията на Йордан Дамянов 
е представена хубава млада девойка. Вероятно 
първообразите са от Стралджа. Рисуваните коп-
ринени шалове на син фон (Ирина Стойчева) добре 
биха допълнили красотата на стралджанската 
девойка. В плетената покривка за маса (на Дора 
Кодева), е представено стилизирано витло и може 
да се допусне, че е илюстрация на темата за веч-
ното движение на живота... Това са само предпо-
ложения, а на любознателният читател му се ще 
да види тези и други произведения отблизо! Ако в 
Стралджа се изгради художествена галерия веро-
ятно и това ще стане.   

Благодарност към авторите
За културния живот в град Стралджа могат да се 

кажат още много неща.  Но нали тази книга е едва 
втората, посветена на тази тема… Нека сме благодар-
ни за стореното от авторите! Благодаря им от мое 
име и от името на още много читатели, които се рад-
ват, че културният живот на Стралджа е осветен от 
тях с топла светлина. Да им пожелаем здраве и нови 
сили, за да се радваме на нови книги за Стралджа!  
Една латинска сентенция казва: „Казаното отлита, 
написаното остава“. С тази книга културният живот в 
град Стралджа става част от написаната история на 
града. Имената на творците ще бъдат предпазени от 
забрава.    Според друга сентенция, разликата меж-
ду хората през вековете е в нивото на култура. Както 
стана видно, Стралджа винаги е била с развиващ се 
културен живот. И в това е жизнената сила на града., 
независимо от политическите ветрове, които веят 
над света.

София, 23.01.2020 г. Д-р Трифон Стоянов

Станка Парушева

Ирина Урумова
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 „ВЕЛИЧЕСТВЕН ГРАД

С БОГАТО МИНАЛО, 
КРАСИВО НАСТОЯЩЕ 
И СИГУРНО БЪДЕЩЕ“

В средата на 60-те години на миналия 
век едно младо лекарско семейство прис-
тига в Стралджа. Д-р  Атанас Стоилов и 
съпругата му  д-р Ваня Цокова  приемат 
това пребиваване по разпределение  като 
професионален дълг и чест, като мисия, 
като отговорност, като топла грижа. Както 
той така и съпругата му са на разположе-
ние на своите пациенти денонощно. Не 
отказват на нито едно повикване по домо-
вете, преглеждат, дават съвети, насочват 
към специалисти, помагат толкова топло и 
всеотдайно, че се превръщат във всеобщи 
любимци на стралджанци, които не само 
ги обичат, вярват им, уважават ги и са спо-
койни за здравето си. Когато си тръгват ги 
изпращат със съжаление  и с пожелание да 
продължават да работят така където и да 
се намират.     На 4 май в града пристигна 
вест за кончината на д-р Стоилов. И това 
натъжи всички, които имаха честта  да го 
познават. Добрите думи не закъсняха. Днес 
и ние отдаваме значимото за този истински 
лекар, който се раздаваше безрезервно. 
Светла му памет!

Mинка Андоновa
„Прекрасен човек и ЛЕКАР!  Обикаляше 

Стралджа с  малкото си  моторче.  Безот-
казен в грижите за пациентите! Дълбок 
поклон, ДОКТОРЕ!“

Мара Загорчева
„Много харизматична личност ! И като 

човек и като доктор. Работеше с възрож-
денски дух .Дълбок поклон пред един голям 
специалист и неговото човеколюбие!“

Maрия Толева
„Помня го като всеотдаен и внимателен 

доктор и Човек!
След като беше вече в Пловдив той не 

върна нито един стралджанин! Имаше мо-
торче „Балканче“.С него ходеше по адреси. 
Тогава Стралджа беше с кални улици. Но 
той не се отказваше. Трябва да бъде при 
пациентите!

Ще го помним с добро!“
Лили-ана Николова
„Прекрасен и незабравим човек, изключи-

телен професионалист.“

ПРОСТИХМЕ СЕ С Д-Р СТОИЛОВ

По повод отбелязване  на   
73 години от създаване-
то на ЦСКА момчетата 

от  „Армейци-Стралджа“ взеха 
решение да извършат добро 
дело. Подпомагани логистично 
от община Стралджа те „от-
празнуваха“  годишнината на 
любимия отбор нестандартно и 
полезно. Залесиха  с фиданки - 
бреза и кестен, районите около 
читалище“Просвета 1892“, ДГ 
„Здравец“ и пожарната служба 
в Стралджа. И стана по-красиво, 
а  денят ще се запомни с добро 
дело. Браво!

АРМЕЙЦИ В АКЦИЯ

Конфедерацията на български-
те писатели и театър „Весе-
лие“ Бургас отпразнуваха края 

на ограниченията и локдауна с теа-
трална премиера. На 29 април  гости-
те на бар „ALIVE“ в морския град  вку-
сиха от магията на монокомедията 
на Станислав Марашки „Перпетуум-
мобиле в бар „ALIVE“. В продълже-
ние на повече от час младата актри-
са Паулина Сивкова разказа смешно 
историята  на бивша шампионка по 
лека атлетика, която тръгва от мал-
ко градче, за да стигне до върховете 
на спорта.  На фона на  географски 
имена от топонимията на Бургас и 
Стралджа  театър „Веселие” преведе 
на езика на театъра целия национа-
лен обществено-политически кон-
текст, в който темата за  спортното 
израстване беше интерпретирана в 
единство с калейдоскопа от познати 
събития. В пиесата темата за профе-
сионалното израстване бе показана 
като елемент от  личната драма на ге-
роите, а  музикалното оформление и 
удачната актьорска намeса и на „още 
няколко персонажа’; които,както от-

белязва авторът в подзаглавието на 
комедията,”спасяват от скука главния 
герой” внесе допълнителна динами-
ка и сценично оживление.

Хепиендът на вечерта настъпи, 
когато след последната реплика на 
героите  гостите се насладиха на ори-
гиналната торта, върху която бяха 
изписани заглавието на спектакъла, 
имената на  артистите и на  автора, 
която родителите на Поли бяха при-
готвили специално за празника в бар 
„ALIVE”. Раздавайки наградите  за 
главна и поддържаща роля, пред-
седателят на Конфедерация на бъл-
гарските писатели и автор на текста 
Станислав Марашки каза:”Наглед  
днешната премиера е като всички 
други, но това далеч не е така, за-
щото  едно  е да преглеждаш с раз-
сеян поглед богатия културен афиш в 
едно здраво общество, отхвърляйки 
с царствен жест едно или друго съби-
тие, а  съвсем друго е да се опиташ 
да бъдеш себе си в обстановка на 
съмнения, забрани и страх от зара-
зяване. В продължения на месеци, 
докато светът губеше ориентирите 
си, художественият ръководител на 
театър „Веселие” Атанасия  Петрова 
и Паулина Сивкова репетираха он-
лайн.” В заключение  лидерът на КБП 
припомни, че по време на чумната 
епидемия Уилиям Шекспир написва 
„Крал Лир”.”,  Антоний и Клеопатра” 
и „Макбет”, а Нютон прави  най-за-
бележителните си открития,  с което 
вдъхна кураж на публиката. Награди 
от КБП получиха още Илиян Дянков,  
възмезден от КБП за „постижения в  
областта на културния мениджмънт  
при организацията на  музикалния 
фестивал „БУЛЕВарт“  и финансово-
организационното обезпечаване на 
монокомедиятa „Перпетуум-мобиле 
в бар”ALIVE”, Атанасия Петрова –за „ 
отлични режисьорски  постижения и 
артистите Азария Янева, Екатерина 
Стайков, Дилян Дянков, Иван Топа-
лов, Коце Дянков, които бяха отличе-
ни за поддържаща роля. Специални-
ят приз за най-добра  главна роля бе 
връчен на Паулина Сивкова  в море 
от аплодисменти.

Георги Стефанов е стралджанец, който от години 
живее зад граница. Семейството му се установява 
в гр. Бугульма, република Татарстан, „От тук е тръг-

нал Аспарух!“, гордо допълва Георги, от тук  са близките 
на съпругата му. И признава, че се чувстват спокойни и 
щастливи. Има син на 31 г. ,който живее в гр.Казан. С 
атестат от работата си в Главбулгарстрой Георги работи 
като строител, доказал се е с труд, отговорност и дис-
циплина. „Уважават и 
ценят труда ми, рад-
вам се на интерес , 
а това ми осигурява  
добър жизнен стан-
дарт.“, споделя той 
като допълва, че хора-
та там са  мюсюлмани, 
руснаци и др. но всич-
ки заедно отбелязват 
празниците , уважават 
се, помагат си. „Това е 
много важно условие 
човек да се чувства на 
мястото си , сред при-
ятели, които са готови 
да помогнат в подхо-
дящ момент!“

Периодично Георги 
пътува до Москва и 
винаги използва мо-
мента да се разходи, 
за да се порадва на 
красотата и величието 
то този град. Ето как 
ни представя Москва 
той:

„Москва е град меч-
та за мнозина. И с право. Аз имах късмета да бъда ня-
колко пъти тук и винаги се изненадвам на нещо ново. 
Защото този град е необятен. Цял живот не стига, за да 
го опознаеш, да го разгледаш. А за да го обикнеш ти 
трябва само едно посещение.  Ако трябва да го опиша 
с три думи то те ще са – огромен, величествен, пъстър.  
Кметът Сабянин създава добри условия за развитието 
му, изграждат се пътища, икономиката се развива, рус-
наците имат самочувствие. Старините на Москва се под-
държат в прекрасно състояние. Чувстваш, че тези хора 
пазят зорко миналото си, почитат го, така възпитават и 
децата си. Метрото е невероятно преживяване, метро-

станциите /напр. Маяковская, Киевская, Комсомолская 
и др./ – с ненадмината красота и архитектура, скоростта 
на влакчето е зашеметяваща.   Грандиозни са постиже-
нията на съвременната архитектура. Достатъчно е да се 
качиш на 89 – етажния небостъргач и да хвърлиш поглед 
над Москва. Необятна, зелена, впечатляваща! Мегапо-
лис с изключително богата култура и история, с преле-
сти, които пленяват. Когато стъпиш на Червения площад  
усещаш сърцето на Москва. 

Там са емблематич-
ните сгради  Крепостта 
Кремъл, църквата „Св.
Василий Блажени“, ис-
торическия музей, ГУМ 
и др.  Можеш да видиш 
Цар Камбана – най-го-
лямата камбана в света, 
да се разходиш по ул. 
„Арбат“ с множеството 
заведения и магазини, 
да видиш и къщата на 
Ал.С. Пушкин, да стъпиш 
на Моста на влюбените 
, да метнеш поглед към 
река Москва с уникални-
те гледки... Посещение-

то в различните музеи дава представа за историята на 
града. За мнозина е мечта и срещата в „Дом Булгакова“, 
автора на „Майстора и Маргарита“, къщата на Гогол. За 
парковете на Москва също може много да се говори. 
Невероятно красиви зелени оазиси, поддържани с ве-
щина и много любов.

Разходката може да продължава безконечно. Стига 
човек да има време и възможност. Аз винаги ще се връ-
щам с удоволствие в Москва. Защото обичам този град! 
Пожелавам на всеки да посети Москва, за да разбере 
разказът ми, да остане подвластен на чувствата и да от-
дели в сърцето си място за своята Москва.

 МОНОКОМЕДИЯТА 
„ПЕРПЕТУУМ-МОБИЛЕ 

В БАР ”ALIVE”

 СТАНИСЛАВ МАРАШКИ С ПРЕМИЕРА

Разходка из Москва с Георги Стефанов

Д-р Атанас Стоилов е роден на 18 ноември 1934 го-
дина. По разпределение  първо е работил  в Топо-
ловград. През 1966г. пристига  със съпругата си   в 

Стралджа, където той е главен лекар, тя – педиатър. След  
години работа  в Стралджа отново се връщат в   Пловдив, 
но никога не прекъсват връзката си със Стралджа. До пен-
сионерането си д-р Стоилов е  главен доктор на Поликли-
никата на борците срещу фашизма в Пловдив.
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На 12 и 13 май 2021 г. ПГЗ „Хр. 
Ботев”, гр. Ямбол, бе своеоб-
разна „столица” на българското 

образование в областта на земеделието 
и селското стопанство. Ямболската про-
фесионална гимназия по земеделие бе 
домакин на Националното състезание 
„Млад фермер”, което се провежда за 
единадесети пореден път. Тук, на учеб-
ните полигони, лозови масиви и ферми 
победителите в регионалните състезания 
- 60 възпитаници от 20 професионални 
гимназии, бяха дошли от цялата страна, 
за да се конкурират за призовите места в 
това популярно и престижно състезание. 
Националният форум бе организиран от 
Министерството на образованието и нау-
ката, РУО на МОН, гр. Ямбол, с партньори 
община Ямбол и Аграрен университет 
- Пловдив.

Официални гости на тържеството бяха 
Димитър Иванов, областен управител на 
област Ямбол; Валентин Ревански, кмет 
на община Ямбол; Стойко Стойков, начал-
ник на РУО-Ямбол; проф. Нуреттин Тахсин 
от Аграрен университет, Пловдив; инж. 
Маргарита Гатева, началник отдел “Съ-
държание на професионално образова-
ние и обучение” към МОН; представители 
на бизнеса и неправителствения сектор.

В своето приветствено слово към всички 
инж. Тодор Тодоров, директор на ПГЗ „Хр. 
Ботев”, гр. Ямбол, поздрави сърдечно 

най-добрите ученици от земеделските 
гимназии на България и техните ръково-
дители. Той сподели, че това престижно 
състезание разкрива пълноценно профе-
сионалните заложби на бъдещите земе-
делци, които само след няколко години 
ще прилагат наученото в реална работна 
среда. Инж. Тодор Тодоров изрази своето 
задоволство от факта, че по време на 
тези ежегодни надпревари участниците от 
всички отбори обменят опит, показват уме-
ния, конкурират се помежду си с предиз-
викателството и устрема на младостта. 
Накрая той пожела успешно представяне 
на всички състезатели.

Специален поздрав към всички учас-
тници в тържеството бе атрактивното 
участие на кукерска група от гимназията, 
която представи традиционните пролет-
ни обичаи „заораване” и „засяване” чрез 
тържествена феерия от звън на хлопки, 
пищни маскарадни костюми и майсторски 
танци и магически ритуали.

След проведената техническа конфе-
ренция отборите започнаха надпревара 

в три модула: Растениевъдство, Живот-
новъдство, Механизация на селското сто-
панство. Растениевъдите се състезаваха 
в бързото разпознаваха на семена от 
различни култури. Бъдещите механизато-
ри решаваха електронен тест по безопас-
ност на движението, а младите фермери 
разпознаваха различни видове фуражи. 

През втория ден на Националното 
състезание „Млад фермер” участни-
ците демонстрираха завидни умения в 
майсторското управление на трактор на 
учебен полигон, животновъдите показаха 
своята професионална сръчност в една от 
кравефермите от региона, а състезатели-
те в модул „Растениевъдство” проведоха 
практически тест по филизене на лозя. 

В тържествена обстановка в зала „Съв-
ременност” на Културно-информационния 
център „Безистен” се състоя и церемони-
ята по отличаване на най-добрите отбо-
ри. На фона на уникалното 
изпълнение на орган бяха 
връчени наградите на най-до-
бре представилите се отбори 
и индивидуални участници. 

Първо място след оспорва-
на и равностойна конкуренция 
завоюваха представителите 
на ПГ по селско стопанство и 
лека промишленост, гр. Кар-
нобат, след тях на второ място 
се класираха учениците от ПГ 
МСС „П. К. Яворов”, гр. Гоце 
Делчев. Съвсем заслужено 
отборът на домакините от ПГЗ 
„Хр. Ботев”, гр. Ямбол, спече-
ли трето място. Ямболската 
професионална гимназия 
по земеделие се представи 
отлично и в индивидуалното 
класиране, като десетоклас-
никът Росен Георгиев/ родом от с. Пър-
венец/ постигна най-добър резултат в 
модул „Животновъдство”, осмокласникът 
Младен Желязков се класира на първо 
място в модул „Растениевъдство”, а Ста-
нислав Тодоров/ от гр. Стралджа/ от 12 
клас завоюва второ място в майсторското 
управление на трактор. Преподавателят, 
подготвил учениците е Неделчо Василев, 
познат в Стралджа със своята великолеп-
на етноизложба. Тези високи постижения 
утвърждават все повече ПГЗ „Хр. Ботев”, 
гр. Ямбол, като лидер в сферата на про-
фесионалното образование и обучение и 
пазара на труда.

Изключително висока оценка за орга-

низаторите 
и членове -
те на коми-
сиите даде 
проф. Нуре-
ттин Тахсин 
от Аграрния 
университет 
в Пловдив. 
Той споде -
ли, че е из-
ключително 
впечатлен от 
отдадеността на българския учител към 
образователното дело, от неговите ком-
петентности, а учениците, които идват 
от професионалните гимназии, са много 
добре подготвени, за да се влеят успешно 
като млади специалисти в отрасъла на 
селското стопанство.

Националното състезание „Млад фер-
мер” печели все по-голяма попу-
лярност през годините. То доказ-
ва на практика, че професиите в 
сферата на селското стопанство 
са така необходими и желани 
за успешната реализация на 
младите хора в България. и 
провокира трайно през годините 
интереса на бизнеса към профе-
сионалното земеделско обра-
зование и неговото желание да 
предоставя своята материална 
база за обучението на учени-
ците в реална работна среда. А 
когато бизнесът и образованието 
гледат в една посока, успехът е 
сигурен.

В края на този Национален фо-
рум директорите на гимназиите 
в страната, свързани с отрасъла 
селско стопанство, подкрепиха 

инициативата на  ПГЗ „Хр. Ботев”-гр. 
Ямбол, и учредиха Асоциация на профе-
сионалните училища по земеделие.

Изпълнени с оспорвана надпревара, 
тези два дни отминаха като миг. Но енту-
сиазмът и професионалните умения на 
най-добрите представители на земедел-
ските гимназии в България превърнаха 
XI издание на Националното състезание 
„Млад фермер” в истински празник, в 
който имаше победители, но нямаше 
победени.

инж. Тодор Тодоров
/родом от с. Джинот/

Директор на ПГЗ „Хр. Ботев”, 
гр. Ямбол

ДОСТОЙНИ ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ 
В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Дойде ли месец май и Стралджа се 
преобразява. Това е времето на 
обичания народен събор „Мараш 

пее“, времето на Конкурса надпяване „С пе-
сните на Вълкана“. Време на песни, танци, 
свирни. Време на настроение, красота, бъл-
гарско величие, стралджанско настроение. 
Време за гости от близо и далеч. Време за 
спомени, за показ на носии, за надиграване 
и надпяване ...

През цялата дълголетна история народ-
ния събор „Мараш пее“ никога не е прекъс-
вал. Но днес и това се случи. Вече втора 
година Стралджа пустее без „Мараш пее“. 
Тъжно е някак без цветното многолюдие, 
без буенека, без хората и ръчениците, без 

музикантите и певи-
ците... КОВИД 19 не 
само прекъсна една 
традиция, той убива 
духовността, макар че 
всеки се надява тази 
пауза да е заради за-
пазване на здравето.

Където е текло, пак 
ще тече! Където се 
е пяло и играло пак 
ще го бъде! Сигур-
ни са стралджанци и 
вече правят планове 

за следващата година, когато ще си върнат 
народните празници с още по-голяма сила, 
с още повече красота.

Ровейки се в миналото стигнах до папките 
с радиопредавания на радио Стралджа. 
Оказа се, че там има всичко. Там диша 
цялата история на града и общината. Съх-
ранени са безценни записи с участници в 
събора и конкурса, мнения на фолклористи, 
на специалисти от журито, гости, съхранени 
са спомени на Вълкана Стоянова, която 
в първите години на Конкурса беше най-
чакания гост на града. Днес ви предлагам 
една малка част от разговор на обичаната 
народна певица с хореографа Тончо Тончев.

По-старите стралджанци уместно вкарват в речника си думи и изрази, 
които много точно определят хора и поведение.  Те са запазени от 
далечни времена, „влезли“ са в речника неусетно, „идват на езика“ 

точно когато му е времето. И за всички става ясно какво искат да кажат.
Надя Жечева записа лафовете   от Тончо Тончев през 2001г.

Трай , коньо, за зелена трева, Трай, бабо , за хубост – бъди търпелив
От кисело грозде  калпаво вино – от неспособен човек нищо не излиза
Марашки камъни търкаля в устата си – говори неразбрано
От змия вълна ще ти извади – пестелива
От овца косъм не може да изкара – неспособна, несръчна
Гледа надолу, мисли за голо -  безсрамна, но престорена
Като настъпана жаба – унизен
Чало дюзен – десния галош на левия крак, вързан с бодлива тел, бет 
човек, парлапанин
Сакъза му все стричан – все сърдит
Залютяло му й на носа – сърдит
Много си сбъдна – много си инат
Без да му мигне окото – безцеремонен
Длъбе го – скубе го
Масуз – нарочно
Мечи като коте, Кенчи като мисирка – не говори стегнато
Джидия, шаврантия – лека жена
Ходи като Миндовата кучка – не се спира в къщи
Ръси ги безсолни – не знае как да говори
Бяга по джагъл – тарикат
Дьонек човек – крив
Кара я през пръсти, гьотьорджия - непохватен
За никакъв чеп не става – неспособен
Вършей тръне на главата – ядосва ме
Що си ма заяла като кътен зъб – караш ми се
Настръхнал като нерез – нервен, агресивен
Плете си кошницата – подготвя тарикатлъци
Прави сметка без кръчмар – не си прави сметката
Пак ги снесе едни... - изказва се неподготвен
Ходи като таласъм - умислен
Влачи се като пребита мастия – няма стегната походка
Свила си устата като кокоше дупе - за някоя кокона дето се престарава
Калпава пара не се губи – за мързеливец
Лепи се като капуш - за нахалник
Вола рови, пръстта на гърба му пада – внимавай какво говориш
Ако тръгнеш подир бръмбара, знаеш де ще те заведе – избрал си непод-
ходяща компания
Въшката като се наяде излиза на челото  - алчен
Восъкът се топи от огъня, душата отслабва от похвалите
На жива мечка кожата иска – алчен

Този списък може да бъде продължен. Пишете ни, пратете ни вашите 
предложения!

Вълкана Стоянова:
„Нашите стари певици са един огромен 

букет от пеещи цветя на сцената. От 
този букет увяхнаха и си отидоха Борис Мошалов, 
Ив.Пановски, Йовчо Караиванов, Атанаска Тодоро-
ва, Гюрга Пенджурова, Радка Кушлева...

Магда беше едно от най-красивите пеещи цве-
тя...От живите – Верка Сидерова, Ева Георгиева, 
Димитрина Кунева, тракийките Пенка Павлова 
, Елена Граматикова, Стайка Гьокова, Йорданка 
Илиева... и моя милост. По отношение на родното 
място  нас с Йорданка Илиева  ни делят само... 3 
км.“ /Вълкана е родом от с.Люлин , а Й.Илиева е 
от с. Недялско/

- Имало ли е завист между Вас и Йорданка 
Илиева?

- Аз не можах да завиждам на никого. Харесвах 
останалите певици и исках да пея като тях.  Йор-
данка влезе в Ансамбъла преди мен. „Димо на 
Рада думаше“  и „Димитър твари гемия“ са мои 
песни. Филип Кутев нотира втората песен от нея.  
Тя записа няколко  мчои песни  в радиото - „Стойчо 
стои на дюкяна“ и др. .. И ме заболя! Но на нея не 
казах нищо. Не сме се карали  и се уважаваме като 
нашенки. Но мен ме беше яд...

...Нямах истински приятели Всички бяха „уж при-
ятели“. От 36 г. до сега нямам истински приятелки.  
Уважавах ги, но знаех , че зад гърба ми забиват нож.  
Никой сега не ми се обажда по телефона. ..Сега си 
говоря само с Верка Сидерова. С нея останах близка 
приятелка.  Баба Атанаска Тодорова ме поздрави  за 
званието н. а.  на 24 май.

- Вълкано, честита ти награда „народен артист.“ Те 
мен щяха да направят, но ти нали си болна от рак , 
решили да я дадат на тебе...

    Аз само отговорих:
- И тебе ще направят.../ И стана така, че тя си отиде 

от такава болест/
Ружа Делчева ми е една от любимите артистки.  

Когато твърдо каза :“Не мога да пея! Вибратото ми 
е забавено!“, аз я поздравих.

- Това е чест за теб, че си разбрала кога да спреш!
- Изкушавам се, но не бива! - беше отговорът.
31 август, 1982г. Изписаха ме от болницата и 

малкия ми внук – от родилния дом. Тогава мъжът 
ми каза:

- Дай ми развод, ти без туй ще умреш!...
- Аз няма да умра – рекох – Аз съм като котките, 

с девет души. Но на теб и твоите приятели  ви по-
желавам откъдето аз излизам , там да завършите...

И той там завърши. А беше здравеняк. Хвана го 
цирозата...

- Има ли случай Йовчо Караиванов да ти каже 
„Това е моя песен?“

- Има! Две-три песни - „Гане ле, луда полуда“...А 
аз съм я пяла от малка на седянките и я има на гра-
мофонна плоча. Преди много години съм записала  
„Засвирил Божил“ и той каза:

- Тя е на Калинка Вълчева!“
- Не! – казах – Тя я взе от мои записи! / Тя е на 68г. 

И изгря с тази песен/
- Дормушлийска пее моята песен „Бре ,овчарю!“. 

Записана е преди 50 години. Това е лазарска песен.  
Тя призна!  „Разболяла се е хубава Яна“ е от първите 
ми грамофонни плочи. /запява я/

Михаил Букурешлиев:
- Йорданка Илиева е много сладка пе-

вица. Тя е микрофонна певица. А Вълкана 
пее без микрофон. Йорданка не може да завладее, а 
Вълкана още с гласа покорява, а ако я съпровожда 
оня див петел Никола Ганчев...

Борислав Геронтиев:
- Изкуството е в детайлите.

Вълкана Стоянова:
- Не обичам сватбарското пеене. Няма 

да се съглася с него. От старите певици 
нито една не подражаваше на никого. Всяка пееше 
себе си!

СПОМЕН ЗА МАЙСКИТЕ КУЛТУРНИ 
ПРАЗНИЦИ НА СТРАЛДЖА

КАК ГОВОРЯТ В СТРАЛДЖА
Любопитно! И полезно!

запис от 2000г.
ОТ АРХИВА НА РАДИО СТРАЛДЖА:



  бр.5, 26.05.2021 г.       РЕПОРТЕР                                                    8  

C
M
Y
K

СПОМЕН 
ЗА „МАРАШ ПЕЕ“ 


