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ГОСТ НА БРОЯ

Четете на стр. 4

ЛЯТНО КИНО В СТРАЛДЖА И 
ОБЕЩАНИЕ ЗА НОВИ ЕМОЦИИ

ПРИМОРСКО НА КРАКА ПРЕД „ВЪЖИЧКИ“

СТРАЛДЖА Е 
УНИКАЛНО МЯСТО 
ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА ИСТОРИЯ И 
АРХЕОЛОГИЯ

Георги СТОЯНОВ, историк:

ФА „Въжички” 
при НЧ „Про -
света - 1892”, 
гр .  Стралджа 
взе участие в 
IV-тото издание 
на Международ-
ния фестивал 
„Фолк-Нюанси”. 
Стралджанските 
самодейци бяха 
част от програ-
мата на голям 
концерт, провел 
се на 14 август в 
Амфитеатъра на  
Приморско. Организаторите поже-
лаха ансамбъла да бъде красивия 
край на фестивала. И наистина, 
при появата си, стралджанските 
самодейци грейнаха в пълния си 
блясък. Публиката стана на крака 
пленена от красотата и богатството 
на костюмите, от артистичността 
и красотата на танцьорките, пред 
автентичността на песните и тан-
ците с почерка на незабравимия 

Тончо Тончев.
Международният фестивал 

„Фолк - Нюанси“ се провежда на 
територията на няколко български 
курорта: Слънчев бряг – Примор-
ско – Лозенец – Царево.

За стралджанските танцьори 
събитието беше оползотворена 
възможност за обмен на идеи в об-
ластта на изкуството и културата, 
както и шанс за участниците от вся-

Над 300 човека посетиха прожек-
цията на първото лятно кино в града 
след близо 40 годишна пауза. При 
втората прожекция  на 20 август 
зрителите имаха възможност  да 
гледат българския игрален филм 
„Завръщане“, който, за жалост, ос-
тана последния филм на легендата 
Стефан Данаилов. Участват и мла-
дите ни звезди Николай Илиев, Ба-
шар Рахал, Орлин Павлов, Диляна 
Павлова, Александър Кадиев. Един 
от най-новите и касови български 
филми, който достави удоволствие 
на малки и големи.

С това летните приятни изненади 

не свършват.  На 10 септември 
от общинската управа обещават  
грандиозен концерт на две групи, 
които са сред най-добрите в Бъл-
гария в своите стилове – Тутурутка 
и Сигнал.

Когато кажеш БГ рок и се сещаш 
за... Сигнал. Точно любимците 
на няколко поколения отново ще 
гостуват на града ни и няма как да 
не изпеем заедно с тях „Може би 
случайно ти ме срещна, може би, 
може би“, „Лодка ли е любовта“, „Да 
те жадувам“, както и още десетки 
техни хитове. 

Продължава на стр. 2

ка възрастова група да осъществи 
контакт за взаимодействие и кому-
никация на основата на фолклора.

Признанието на публиката, на-

градите, отзивите на специали-
стите направиха щастливи и горди 
музикантите, танцьорите и певи-
ците, които се завърнаха в родния 

град с амбицията да продължават 
все така усърдно да работят за 
разпространението на богатия 
местен фолклор.

Десетото юбилейно издание 
на конкурса „С песните на Кичка 
Савова“ – с. Сладун донесе злат-
ни отличия за фолклорни групи 
от община Стралджа. Още едно 
признание за таланта на самодей-
ците, за богатството и красотата 
на местния фолклор. Разпределе-
нието на наградите направи жури 
с председател доц. д.р Наталия 
Рашкова, етномузиколог, доктор по 
изкуствознание, доцент в Институ-

за това е на Певче-
ската група, която се 
представи с две песни, 
едната от които „Ма-
рийка за вода отива“. 
Първа награда получи 
и Групата за народни 
обичаи за „Повранки“. 

Продължава на 
2 стр.

ЛЕТНИ РЕМОНТИ
Както в общинския център, така 

и по селата текат усилени ремонт-
ни работи. 

В Стралджа общината подно-
вява улиците „Цар Калоян“, „Мос-
ква“, „Г. Станчев“ и др. Ремонтът 
включва и подновяване на бордю-
ри. В нов вид са детски площадки, 
зелени площи, автоспирки. Част 
от инвестиционния план на об-
щината е и възстановяването на 
паметници и исторически места.  
Всичко подчинено на идеята за 
по-добър и приятен вид на града 
и селата.

та  за етнология и фолклористика  
Етнографски музей при БАН, и 
членове – Дарина Славчева, фол-
клорна певица, автор на книги с 
тракийски песни и сборници, му-
зикален продуцент, Ваня Монева, 
Петър Георгиев,, изпълнители на 
народни песни , Ваня Папазова  и 
Тенчо Тенчев.

С два златни медала и купа 
обогати колекцията си НЧ “Хр. 
Ботев 1922“ – с. Поляна. Приносът 

ЗЛАТНИ ОТЛИЧИЯ



  бр.8, 30.08. - 02.09.2021 г.       РЕПОРТЕР                                                  2     3                                    РЕПОРТЕР  

Оказва се, че и този избор не е 
съвсем случаен. Тук, на чатарлъка, 
се събирали местните ловци, за 
да тръгнат на поредните си ловни 
излети. „Винаги там се събирахме 
ловците, от там тръгвахме на лов-
ните походи към Лозенец и към 
гората.“, спомня си Стефан Костов, 
който е бил 20 години председател 
на ловното сдружение. С уважение 
той си спомня имената и на други 
дейни председатели като Димитър 
Кавалджиев, Марин Кунев, Дончо 
Куртев.

Пак тук, само на крачка от днеш-
ната Ловна чешма, по-далеч в ми-
налото  е било дюкянчето, за което 
става дума в песента за Трифон и 
Добри. Това е мястото, което още 
помни стъпките на войводата и 
неговия байрактар. Малко трябва 
да развихрим въображението си, 
за да „ видим“  радостта , с която се 
посрещало всяко тяхно посещение 
в селището, надеждата, че такива 
мъжествени, смели  личности  ще 
опазят населението от турските 
зверства. Безспорно, имало е хора, 
които да им  съдействат, имало е 
помагачи. Няма начин това да не 
е  действало върху психиката на 
поробителите, които изпитвали и 
страх, и респект от смелостта и го-
товността на тези мъже да бранят 
род и родина.   
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КОМ-ЕМИНЕ: ПРОВЕРКА ЗА МЪЖЕСТВО, РОДОЛЮБИЕ, ПАМЕТ
НОВ ЖИВОТ ЗА „ЛОВНАТА ЧЕШМА“ В СТРАЛДЖА

ДОБРОТО ШЕСТВА МЕЖДУ НАС

СТОЯН, КОЙТО ПОДАРЯВА СВЕТЛИНА

Казвам се Боян Ченешев и ус-
пешно преминах прехода Ком-
Емине за 22 дни, носейки на гърба 
си портрета на Апостола на 
свободата Васил Левски. 

Горд съм, че успях да сбъдна 
своята мечта и да премина по 
стъпките на Апостола. 

Благодаря на всички, които 
споделяха моето приключение и 
коментираха. 

Вие бяхте огромна мотивация 
да не се предавам и УСПЯХ. 

Пожелавам на всеки, който има 
желание да премине прехода КОМ-
ЕМИНЕ, да бъде здрав и спомена 
за Левски преминал прехода ви 
дава сили да продължите докрай. 

Огромни благодарности на No 
Name Art за страхотния портрет 
на Васил Левски. 

Желая ви да вярвате в себе си и 
да не се предавате! Бъдете смели 
и ще постигнете неща, за които 
дори не подозирате! 

Аз съм Българче!

ДА СБЪДНЕШ ЕДНА МЕЧТА

Петър Толев:
Браво, Боби! Гордост за града ни и пример за младите. Радвам 

се, че познавам такъв млад, амбициран и упорит човек, който се 
бори докрай за своите цели.

Бъди здрав, щастлив и сбъдвай и следващите си мечти със съ-
щия хъс

Ти си роден за победител!

Тони Владимиров:
Гордост за българската нация! Изключително постижение!

Гергана Богданова:
Браво! Има много смисъл в това, което наприв. Ще успееш във 

всичко с което се захванеш!

Мирослава Николова:
Адмирации! Упоритост, издържливост, патриотизъм! Хвала!
Левски е символ, Левски е сила, Левски е знаме! И Боян Ченешев 

доказа това по свой начин. За своите 32 години известния като Боби 
Кинта рапър, когото стралджанци добре познават и обичат, даде ясни 
доказателства за зрелост и сила, за готовност да покорява мечтите 
си. Той измина 650-километровото трасе по билото на Стара планина  
за 22 дни. В трудния път беше заедно с портрета на Апостола  и 
твърди, че това е основната мотивация да се справи. Не можеш да 
бъдеш слаб, неуверен когато заедно с теб е твоят герой, не можеш 
да се предадеш когато един портрет, едни сини очи те вдъхновяват, 
крила ти дават.

Едва ли това пътуване е просто едно приключение за Боби. По-
скоро това е предизвикателство, което ще отключи и нови още по-
смели мечти. Браво, Боби! Пожелаваме ти нови успехи!

Легендарният пешеходен 
маршрут Ком – Емине 
представлява пресичане 

на цяла България по билото на 
Стара планина, от границата със 
Сърбия (връх Ком) до Черно море 
(нос Емине). Дължината на пре-
хода е около 650 км и преминава 
изцяло по основното Балканско 
било. Изкачват се повече от 30 вър-
ха над 2000 метра надморска ви-
сочина, като най-високата точка е 
връх Ботев с неговите 2 376 метра 
надморска височина. Маршрутът е 
част от международния пешеходен 
път Е-3, който свързва Атлантиче-
ския океан с Черно море. 

Блиц интервю 
с Боян Ченешев

– Къде и кога ти беше най-
трудно?

– Едно от най трудните неща 

по време на  прехода ми беше, че 
трябваше всяка вечер да бъда  на 
различно място.  Спането ми беше 
трудно, но знаех, че все пак това 
е начин да изляза от зоната си на 
комфорт. Всяка вечер заспивах 
твърде  късно,  нямах достатъчно 
време да се подготвям за следва-
щия ден и буквално нямаше ден 
в който да спя повече от 4 часа. 
Сутрин ставах в 5 ч., тръгвах по 
тъмно. Вървях всеки ден между 
10 и 13 часа по доста труден те-
рен. Не бих казал, че имаше леки 
дни, всичките, до последния ден, 
бяха трудни. А най-труден беше 
последният, защото знаех, че това 
е финала и броях всяка крачка до 
края. Беше наистина трудно, чисто 
физически. Психически бях добре 
подготвен, защото много силно 
желаех да направя този преход 
и го приех като моето изпитание, 
като приключение, но и като лична 
отговорност.

Всички питат защо взех портрета 

на Левски. Защото вярвам, че той 
ще ми донесе успех и мотивация, 
които ще ми помогнат да не се 
откажа и да стигна до края. Левски 
е символ на свободата, аз вярвам, 
сигурен съм, че  и той ще ми по-
могне да открия и своята свобода.

– Какво научи от този преход?

– От Прехода научих, че е много 
важно човек да излезе от зоната 
си на комфорт,  да рискува. Това 
те кара да преосмислиш живота 
си,  да откриеш много нови неща  
неща вътре в теб, за които дори не 
подозираш. Човек трябва да е смел 
и да рискува. Има много красиви 
неща навън от ежедневието ни и 
планината ни дава възможност 
да се върнем към първичното и 
да осъзнаем какви сме всъщност, 
какви са неподозираните ни въз-
можности.

– Как се  почувства на финала?

Те са млади, 
красиви, амбици-
озни и смели. Те 
имат мечти и ги 
реализират без 
да се страхуват. 
Ангел Райнов и 
Йорданка Мари-
нова  на 16 август 
сложиха началото 
на своя 600-кило-
метров преход по 
билото на Стара 
планина до мо-
рето. Напредват 
уверено, насър-
чават ги толкова 
много хора, оби-
чат ги, вярват им 
и се радват на 
начинанието. Ми-
слено с Ангел и Йорданка е и Боян 
Ченешев, който успешно приключи 
прехода Ком – Емине и е готов да 
споделя своя опит.

Браво, Ангел и Дани!

кОМ-ЕМиНЕ

В ПОХОД НА МЕЧТИТЕ

България има бъдеще с такива 
смели и сърцати млади хора! 
Стралджа се гордее с вас!

Подкрепяме ви! Вярваме във 
вас!

– На финала се почувствах по-
бедител! За мен не беше важно  
първи да го направя  или да го 
постигна  максимално бързо. Исках 
да се насладя, да не бързам, за да 
имам възможност да осъзная защо 
съм на пътеката и защо го правя. 
Някак успях да рестартирам себе 
си и да се отърся от ежедневието, 
което ни тежи. Благодарен съм, че 

имах тази възможност и доказах 
на себе си, че мога да се впусна в 
приключение, да бъда смел и да 
стигна до Финала.

в. „Стралджански вести“ 
подкрепя Боян Ченешев и за 
други подобни преходи с поже-
лание да бъде добрия пример и 
за други млади хора.  

Радия Валентинова и Иван Ге-
оргиев се превърнаха в истинска 
атракция на пазара в Зимница, 
информира ни нашия редовен 
читател и активен сътрудник Не-
делчо Василев.

Младата двойка се появи на 
своя щанд в прекрасна народна 
носия, с прелестни усмивки и с 
покана към  купувачите да оценят 
продукцията, която предлагат. За-
разително сеоказа настроението 
им. Хората спираха при тях и с 
удоволствие купуваха от стоката.

Двамата са студенти в София и 
са приятели. Лятото са в родното 
село, където сами произвеждат 
плодове и зеленчуци и ги предла-
гат на пазара.

Тази грижа към земята и ней-
ните плодове явно са усвоили от 
своите родители. Семейството на  
Радия има оранжерии за цветя, тя 
самата се занимава много успеш-
но с продажбата и рекламата.

Като приключат с цветята за-
почват продажбите на разсад 
за домати, а после иде ред на 
оранжерийното производство. 
Интересното за младото момиче 
е, че е родственица на Мита Ба-
нова, опълченка и сподвижница на 

Панайот Хитов. Тази буйна кръв 
на дедите явно тече във вените на 
Радия, която доказва, че  горещо 
обича родината си.

Бъдещето и на двамата  е обе-
щаващо. Радия следва във ВУЗ 
„рехабилитация“, а Иван ще става 
геодезист.

Зимница наистина може да се 
гордее с такива млади хора!

Така се търгува на Зимнишкия пазарЗЛАТНИ ОТЛИЧИЯ
Продължава от стр.1
Техен ръководител е Пен-

ка Иванова, която е и кмет 
на селото. Със Златен ме-
дал и диплом е отличен и 
Нено Петров. 

Даровитият млад изпъл-
нител на гайда е възпитаник 
на НУФИ „Филип Кутев“ – гр. 
Котел, който получи призна-
ние и след участието си в 
Петропавловския събор.

Специалната награда на 
журито грабнаха изпълни-
телите от Певческата група 
при НЧ „Проф. Асен Злата-
ров“ – с. Каменец.

Със Златен медал се за-
върнаха и представителите 
на Певческа група „Латинка“ 
при читалище „Възраждане“ 
с. Войника.

Хвала ви!

Сбъдна се още една мечта на 
стралджанци. Общинската 
управа отдели средства за 

възстановяване на легендарната 
Ловна чешма в града. Не само 
това – мястото е благоустроено, 
поставена е автоспирка. Водени 
от легендата за хайдутлуването 
в този край на войводата Трифон 
и байрактаря на четата му Добри 
стралджанци от години настояват 
на Ловната чешма да се постави 
паметна плоча на героите. Днес 
тя вече е факт. И това е израз на   
уважение и признателност към ис-
торическите личности, участници 
в националноосвободителните 
борби, с надежда да помага за 
запазване на историческата памет 
и възпитава в родолюбие. Народ-
ната памет е съхранила спомена 
за подвизите на двамата народни 
закрилници, тачи и обича ги.

Все повече отдалечавайки се 
от времето на хайдутлуването 
им  днес ние трудно  намираме  
исторически факти  за живота им. 
Най-доброто доказателство за 
връзката  на Трифон и Добри със 
Стралджа е обичаната народна 
песен за Алтънлъ войвода, изпъл-
няване от Йорданка Саллакова, 
а по-късно запята и от по-млади 
местни изпълнители.

ИсТорИЧесКИТе фаКТИ:
Трифон войвода - роден в село 

Бургуджии (дн. Горно Александро-
во), Сливенско. Изпърво е бил 
байрактар на Кара Събе. Живял в 
края на 18 и в началото на 19 век. 
Според предания бил убит между 
селата Седларово и Бургуджиите, 
до р. Мараш. Добри байрактар - 
родом от Сливенско. Между 1821-
1828 г. е водил чета от седемдесет 
юнаци. Неговото свърталище е 
била Кадънина кория. Добри е 
действал заедно с Индже войвода. 
Добри бил убит в Средна гора.

За ЛоВНаТа ЧешМа:
Построена е в началото на  60-

те години на миналия век. Май-
сторите на строежа са   Иванчо 
Сърбоолу и братята  Илия и Драган 
Митеви. Използван е характерния 
зелен камък от Тополовградско.

Ето какво още си спомня  84-го-
дишния Стефан Костов за онова 

В пАМЕТ НА ТРифОН ВОйВОДА и ДОБРи БАйРАкТАР
вместо предисловие
Гроздан иванов, зам.кмет:

„Емблематичната „Ловна чеш-
ма“ в град Стралджа и прос-
транството около нея скоро ще 
изглежда по много, много по-раз-
личен начин. С нова автобусна 
спирка, нов тротоар, нови пейки, 
ново осветление, пилони, знаме-
на. Това, което исках от много 
години вече се случи. На чешмата 
бе поставена паметна плоча на 
Трифон Войвода и Добри Байрак-
тар, двама герои борили се срещу 
турските поробители и не рядко 
хайдутлували в района на града 
ни. Дължахме това на героите и 
поколенията след нас!“

време:
„Мечтата на ловците беше чеш-

мата да бъде нещо красиво и 
характерно за Стралджа. Искахме 
от едната страна от камък да се 
извая орел, който държи заек и 
от другата страна още едно диво 
животно. Решението на ловците от-
начало  беше тази чешма да бъде 
построена на площадката  източно 
от читалището, но тогавашния 
кмет Тяна Толева не разреши. 
Тогава попитахме хората от пети 
квартал и те си дадоха съгласието 
на площадката до бай Черньо да 
се изгради.“

ПЕСЕН ЗА ТРИФОН И ДОБРИ
Трифон на Добри думаше: “Добре ле, кючук байрактар,
я хвърли дрехи юнашки, облечи дрехи овчарски,
овчарски – каракачански, препаши пъстра улия,
нарами кука кована, помами гриви кучета,
че иди, Добре, че иди, във Стралджа село голямо,
във Стралджа, на дюкянчето... Колкото хора там свариш
по пара вино почерпи, да станат, да си отидат,
да остане младо бакалче.Ти хитро да го изпиташ-
дирял ли полам, търсят ли двамата братя хайдути,
Трифон и Добри двамата, тяхната вярна дружина,
петдесет души юнаци.
Че стана Добри, че стана, облече дрехи овчарски,
овчарски, каракачански, препаса пъстра улия,
нарами кука кована, помами гриви кучета,
че тръгна Добри отиде, във Стралджа село голямо,
във Стралджа на дюкянчето.
 Във Стралджа, във дюкянчето, много са хора събрали
по вино да се почерпят, сиромашко тегло окаят:
Няма ли сила българска, няма ли смели юнаци
няма ли сърца огнени, в гора зелена да идат,
в отбор, вярна дружина, турците да си бастисат.
Турците, кьор Мехмедови. От тях са кански писнали
всичките села в увата, в увата, в планината.
Откак е Сарай изгорен тези злочести българи
във Гьоля са прокудени, мъжете още жените
и мъничките дечица.
Късна е доба вечерта Добри ми брадат байрактар,
огледа отвън, отвътре, дочу си думи юначни
Похлопа Добри и влезе и при бакалче отиде,
и на бакалче думаше:
- Бакалче, младо чираче,аз съм, бакалче, от далеч
горе от село балканско, ази съм тука пристигнал
във Стралджа село голямо овце за съгмал да търся,
да търся още да купя. Много ми мене харесват
вашите ова българи, със сърца мъжки юнашки,
дето си робство не траят. Я ги, бакалче, прочети
по пара вино почерпи, да ми пазарлък подготвиш
за съгмал овце да купя.
Бакалче, малко чираче, хитро си Добри погледна,
бързо си чаша напълни, всички поред почерпа,
на всички думи подхвърли, всички бакалче изпрати,
Дорде войвода продума , бакалче дума войвода:
- Добле ле, кючук байрактар, ази те, Добре , познавам
зная защо си пристигнал, във тази доба потайна,
и всичко ще ти разкажа. Откак е Сарай изгорял
беят на турци поръчал да тръгнат дюз из увата
да гонят още да трепят, дано да могат научи
кой е запалил Сарая и турски къщи кой гори.
Всичко е , холам, писнало, всички от село побягват
във Гьоля приют да търсят, на леда правят колиби,
там са си, братко, прибрали и старци, братко , и жени
и дребни малки дечица.Днеска си ази научих
пашата Исирлийския, Юсуф бей от Голям чифлик
ще дойдат утре във Стралджа, ще дойдат с тежка потеря
тук ще им бъде конака.
Добри си нищо не рече, на бакалче разплати
и си навънка излезе, помами гриви кучета
че пое поле широко, хем върви добри , хем мисли
какво да сторят , направят, турци да си изтрепят
да ми ги още посрещнат в Кадънената кория
и там ги със бой бастисат, или ги хитро измамят
измамят в село посрещнат, посрещнат, в конак настанят
там ги с дружина оградят и всички да ги изколят.
Страшно се Добри закани, с тежка закана навлезе
в тази гора зелена при свойта вярна дружина.
- Добро ви утро, дружина, добро ти утро, войводо,
войводо, братко Трифоне. Аз ходих, братя, аз ходих,
във Стралджа на дюкянчето, всичко си, братя, аз разбрах,
търсят ни, холам, дирят ни, вред търсят нашта дружина,
Стралджа е кански писнала всички от Сарай избягват
във Гьоля колиби да правят, от турци да са отърват
Пашата Исирлийския събрал потеря голяма
за село Стралджа заминал, там ще им бъде конака.
Време е, братко Трифоне, със турците да се разплатим
да им потеря нападнем, нападнем още разпръснем,
да си мирясат селата, да си отдъхне увата.
Тамън си Добри издума, Трифон към Стралджа погледна
погледна долу в увата, погледна Стара планина,
 и на дружина продума:
- Дружина, вярна сговорна, я погледнете към Стралджа
към Стралджа и към полето, към Къдънена кория.
Каква се й орда задала от мръсни турци черкези
най-напред върви пашата, пашата Исирлийския
с пет ми сербез гавази, след него черна потеря
Слушайте, братя хайдути, слушай ме , братко Добре ле,
Добре ле куршумджийно, Добре ле, мишанджийно,
поеми, Добре пушката и че си , Добре премери
пашата в чело удари.
Добри ми кючук байрактар бързо си пушка поема
пашата в чело помери, помери Добри удари,
пашата от кон събори, тези ми турски гавази
като си това видяха бързо се назад върнаха
да си потеря подберат, срещу хайдути да хвърлят.
Докат се турци наканят тези ми страшни хайдути
като соколи хвръкнаха над турска тежка потеря
та си потеря пръснаха, до един турци изклаха
люто на турци мастиха, за майки още за бащи
за жени и дребни дечица, само пашата остана
пашата Исирлийския с кърваво чело да пъшка
да пъшка, душа да бере. Трифон при паша отиде
и на пашата думаше:
- Пашо ле, пашо ефенди, пашо ле Исирлийския
пашо льо, золумджийо льо, туй не е, пашо, увата
туй не са, пашо, селата, бели българки да мърсиш,
тънки милини да искаш, червено вино да пиеш,
и черни кърви проливаш. Тука е Стара планина
тука е Мараш боаза, тука е всичко българско,
тука тий, пашо, писано
при Аллаха да те изпратя.

Кара Добри

Стефан Костов за ловната 
дружинка:

„В онези времена ние, ловците, 
вършехме много полезна работа. 
Подхранвахме животните, зари-
бявахме водоеми, пазехме приро-
дата. Имахме добри инициативи. 
Всички добре знаехме, че ловеца 
първо е стопанин, после ловец. 
Помня, че моя баща от 1930г. е 
бил ловец и още от него време 
документацията на дружината се 
пазеше от бай Черньо – две папки 
с протоколи, решения и т.н. Но, 
той ги предаде в АПК-то и от там 
вече никой не ги видя.

Членовете на дружеството тога-
ва заедно с ловния билет получа-
ваха и застрахователна книжка.“

Гроздан Иванов, 
зам.Кмет:
„Не го познавам добре, както се 

казва: на „здравей-здрасти“ сме. 
Родом е от село Лозенец, община 
Стралджа. Както повечето млади 
хора замина в по-голямо насе-
лено място, за да се опита да се 
реализира. Писа ми преди няколко 
дни, след като е видял репортаж 
за това, че започнахме благоус-
трояване на района на „Ловната 
чешма“ в града ни. Директно ми 
заяви: „Нали ще поставяте нови 
лампи там? Искам да са от мен!„ 
След това ми разказа, че е влязъл 
в бизнеса с осветителни тела, 
потръгнало му.  Оказа се, че избра-
ните по проект осветителни тела ги 
няма като модел в неговия склад 
и поиска да му изпратя избраните 
от нас модели. Само три дни след 
този  разговор, осветителните тела 
вече бяха при нас в общината!!!

От 5 години съм заместник-
кмет, но това е първият път, в 
който някой сам заяви желание 
да закупи нещо по-мащабно за 

нуждите на общината и 
го реализира. Повечето 
дарения досега са или 
по наше искане за праз-
ници, или от фирми, с 
които работим. Стоян 
дари осветителни тела 
и това място вече ще 
е осветено с неговото 
любезно съдействие. Аз 
обаче съм осветен от не-
говото действие и факта, 
че не е забравил родния 
край и е готов да помага.

Благодаря ти, Стояне, 
за това   че подаряваш 
светлина!

С благодарност към 
Стоян Стефанов за  сто-
реното добро! С пожела-

ние все по-често да научаваме за 
подобни инициативи в името и за 
доброто на нашия град, на общи-
ната, на жителите. 

ЛЯТНО КИНО 
В СТРАЛДЖА И 
ОБЕЩАНИЕ ЗА 
НОВИ ЕМОЦИИ

Продължава от стр.1
ТУТУРУТКА, СИГНАЛ, фойер-

верки и... още  изненади. Опреде-
лено на 10 септември Стралджа ще 
прелива от приятни емоции.

Лятна изненада за стралджан-
ци и гости ще бъде специалният 
участник в концерта Боян Михай-
лов, синът на известната и оби-
чана певица Ваня Костова, която 
приемаме за наша съгражданка. 
И това съвсем не е случайно. Ръ-
ководството  на община Стралджа  
взе решение  с Герб на общината 
посмъртно да бъде наградена Ваня 
Костова. Наградата ще приеме 
нейният син – Боян. Така заедно 
ще върнем спомена за една от 
най-добрите естрадни изпълнители 
на България, която стралджанци с 
право приемаха за своя.
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СТРАЛДЖА Е УНИКАЛНО МЯСТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ
СВЕТЪЛ ПРАЗНИК В ЧАРДА

СВАТБА В КАМЕНЕЦ

ПОЛЕЗНИ УМЕНИЯ УСВОЯВАТ В ЗИМНИЦА

ГОСТ НА БРОЯ      ГЕОРГи СТОЯНОВ, историк

Роден на 01.05. 1948 г. 
в гр. Стралджа.

Завършва средно об-
разование в ССТ „П. Ка-
баков“ гр. Стралджа.

Висше образование 
получава в СУ „Св. Кли-
мент Охридски“ гр. Со-
фия , специалност „Ис-
тория и философия“.

Заема различни об-
ществени длъжности 
- директор на Младежки 
дом, директор на Дет-
ски комплекс. Пенсиони-
ра се като директор на Общински музей гр. Стралджа.

Няма постоянен девиз. Харесва мъдростите на дядо Мараш: „Има 
какво да се каже, има кой да го каже, има кой да слуша, но няма кой 
да го направи“.

Занимава се активно с обществена работа, заемал е различни 
постове. Като историк проучва, наблюдава, описва редица моменти 
от близката и по-далечна история на Стралджа, пази любопитни 
материали, вкл. и снимки, по различни теми. Автор на публикации 
в местния и окръжен печат, както и в професионални исторически 
издания.

Женен, баща на две дъщери и дядо на четирима внуци.
След пенсионирането си посвещава свободното време отново на 

издирвателска и проучвателска работа за историята на Стралджа 
и общината.

– Г-н стоянов, кога и как  се 
събуди интересът Ви към ис-
торията?

– Интересът към историята се  
събуди от разказите на моите дядо-
вци Георги и Михаил за участието 
им в Балканската, Междусъюзни-
ческата и Втората световна война.

Човек се ражда с определени 
наклонности, някои от тях се раз-
виват, други не.

Нашето училище участваше в 
състезание по история под над-
слов: „Ида от древността, отивам 
в бъдещето“, което се провеждаше 
в гр. Ямбол.

Аз бях капитан на нашия отбор 
и се налагаше доста разширено и 
задълбочено да се подготвяме по 
история, за да представим добре 
училището.

От тогава историята започна да 

разкрива пред мен все повече и 
повече хоризонти от развитието на 
нашата държава.

От тук и моят интерес към исто-
рията на моят роден край.

– Вие сте от хората които не се 
уморяват да твърдят,че Стралджа 
е уникално място, богато на исто-
рия. Кое Ви кара да настоявате 
за това?

– Стралджа е уникално място  
както и региона на общината. За 
това  говорят множество артефа-
кти, които се намират в дворовете, 
зазидани в къщите, по стените на 
каменни складове, фрагменти от 
керамика от преди хиляди години, 
които  се срещат много често.

– Кои са най-любопитните 
факти за стралджа, според Вас?

– Хората свикват с исторически-
те  предмети и не им прави впечат-
ление каква информация носят те. 
Най-любопитните факти са не един 
и два. Ще спомена само някои от 
тях - преса за зехтин, от която е 
останало само пресоващото коле-
ло. Какво представлява тази преса 
се вижда от приложената снимка. 
Пресоващото колело е намерено 
при изкопни работи в двора на 
Селскоспопанския техникум.

Интересни фрагменти от ам-
фори са намерени при изкопни 
работи и в двора на сегашното 
училище ,,Св. Св. Кирил и Мето-
дий.“ Печат от гърлото на амфора 
разкрива, че те са от преди... 2600 
години! Датировката беше извър-
шена от студенти на Исторически 
университет гр.Прага, на научна 
експедиция, работили в музея в 
Стралджа. Според надписа върху 
печата амфорите са с произход от 
турския Черноморски град Кара-
дениз Ерегли /Хераклея понтика/. 
Амфорите, показани на снимката, 
са от музея на този град. Следите 
от хилядолетната история на на-
шия край показват присъствието 
на траки, римляни, славями и 
българи.

– Имаше време когато буквал-
но взривихте научните среди с 
мнението, че гробът на Паисий 
е тъкмо в нашия район, още ли 
твърдите това?

– Когато има кръгла годишнина 
от рождението или смъртта на 
Паисий Хилендарски, започват 
да се разпространяват вероятни 
и невероятни предположения за 
местонахождението на неговия 
гроб. Аз продължавам да под-

държам, че е възможно гробът 
на Паисий Хилендарски да е в 
близост до една от водениците по 
Марашкия проход.

Това мое твърдение се основава 
на едно родово предание от село 
Горно Александрово. Събитията, 
които са описани в това родово 
предание, звучат изключително 
правдоподобно за извършено от 
тях погребение на трима Свето-
горски монаси, единият от които 
погребан по особен начин.Това е 
една друга тема, чието описание 
не може да се побере тук.

– Интересувате се активно и 
от археология, контактувате с 
водещи наши археолози. Има 
ли нещо ново в тази област, 
говорим отново за района на 
стралджа и общината?

– Аз не само се интересувам 
от археология, но и работата ми 
в музея предполагаше това. Това 
доведе и до множеството ми срещи 
с известни археолози и историци. 
Нещата се задълбочиха, когато 
започнаха спасителните археоло-
гически разкопки по автомагистра-
ла Тракия.

Аз бях включен в инспектира-
щата група с колеги от музеите в 
Бургас, Айтос и Карнобат. Това ми 
даде възможност да се срещна и 
с ръководителите на разкопки на 
територията на нашата община 
за доизясняване на много факти 
и събития в местната ни история.

На обект Маленово бе разкрито 
селище от преди 6000 години пр. 
н. е. примитивни постройки, по-
гребения тип хокер, примитивна 
керамична пещ, глинени идолчета 
и др. артефакти.

На обекта работиха доктор на 
арх. науки Анелия Божкова и док-
тор на арх. науки Анета Петрова. 
На обект Чарда се разкопаха 
тракийски могили под ръковод-
ството на доктор на арх. науки Иво 
Чолаков. Погребенията бяха на 
тракийски войни. Керамичните съ-
дове от погребенията се намират 
в исторически музей в Стралджа, 
а двата меча със сребърна украса 
се намират в Националния архео-
логически музей, защото , за да са 
при нас, не можахме да осигурим 
бронирана витрина и видеонаб-
людение.

Спасителни разкопки бяха на-
правени и на Газостанция Лозенец 
с ръководител на обекта проф. 
Нихризов. Направихме един ви-
деоклип, който отразява начина 
за извършване на погребалния 

обичай и поетапното изграждане 
на могилния насип.

В района източно от Газостанци-
ята разкопки провежда и Ямболски 
исторически музей под ръковод-
ството на директора  Стефан 
Бакърджиев.

На територията на община 
Стралджа има извършени и много 
други разкопки -  на Бялдядова 
могила в с. Люлин, с. Войника, 
Калето...Но това също е много 
обширна тема.

– Кои са според Вас истори-
ческите личности, за които в 
стралджа все още малко се знае, 
а трябва?

– Стралджа е свързана с мно-
го известни исторически лич-
ности. Мога да спомена само 
някой - проф. Конастантин Иречек 
/“Пътуване из България“/, Добри 
Чинтулов, член на църковното 
настоятелство на храма „Архангел 
Михаил“ в Стралджа и делегат 
на църковния събор в Цариград. 
Друг неизвестен за стралджанци е 
Трошан Трошанов - народен певец, 
участвал в македонските чети и за-
гинал в сражения. С негова песен 
от стралджанския край се открива 
първото предаване на новосъзда-
деното българско радио в София...

Има и други личности, но за 
всеки от тях трябва много време.

– споделете Вашите творчески 
идеи, всички знаем с колко богат 
материал разполагате, може би 
подготвяте книга или албум?

– Моите творчески идеи са свър-
зани с това да използвам по въз-
можност най-новите технически 
средства за представяне на ми-
налото. 

ЗНАЕМ ЛИ ИСТОРИЯТА НА ЗНАМЕТО 
НА СТРАЛДЖА?

Преди да бъде одобрено в сегашния си вариант 
знамето на Стралджа е обсъждано доста сериозно 
и задълбочено. За това припомня историкът Георги 
Стоянов:

Първият вариант в зелено и оранжево беше 
предложен за одобрение на съветниците по време 
кметуването на Иван Димитров. Защо тогава бяха 
предпочетени тъкмо тези два цвята? Защото и два-
та са много характерни за този район. Ако зеления 
символизира хайдутството, плодородието,красотата 
на полето и Балкана,  то оранжевия се свързва 
най-вече със слънцето, което дава плодородието. 
И двата цвята са предпочитани в народните носии 
на местните хора. Но пък времената бяха такива, че 
политическите страсти надделяха. Някой „видяха“ в 
оранжевото присъствие на земеделската партия  и 
идеята беше отхвърлена.

Прави чест на стралджанци, че още през 70-те  потърсиха своя символ. Това 
са годините когато европейския полъх за първи път се появи, големи и по-малки 
градове още тогава направиха  своя избор на емблема и на девиз. Както и Страл-
джа между тях. Благодарение на художника Панайот Панайотов  Стралджа се 
сдоби с емблема, която отговаря на всички изисквания  на науката хералдика, 
утвърдена е от художествен съвет. В нея присъстват особеностите на района – с 
минералните извори, зърнопроизводството и лозарството. По средата беше пето-
лъчката, която по-късно е отхвърлена, но първоначалния вариант на емблемата 
е с могили. На стралджанци е неизвестен факта, че  лицето на жената в герба е в 
памет на Кадън Мария /Ханджийката/. Точно тя, Кадън Мария, е провела множе-
ство срещи с висшестоящи служители на турската империя, които да съдействат 
за построяването на църквата „Архангел Михаил“. Тя е и основна дарителка на 
средства за построяване и изписване на църквата. С разрешение на владиката 
тя е погребана в двора на църквата. За съжаление при последното ми посещение 
в църковния двор бях изумен от факта, че нейният паметник и няколко други са 
счупени при засаждането на овощна градина. Поредно доказателство за нашето 
незнание и безпаметност.

Що се отнася до знамето темата отново влезе в Общинския съвет по време 
кметуването на Иван Георгиев. Демократичните времена дадоха възможност за 
обсъждане  на няколко варианта за знаме: и по отношение на цветове, и по отно-
шение на форма. Имаше дори вариант за вклинен триъгълник, а Георги Каравичев 
припомни и варианта „конска опашка“. Пак тогава бе направено и обществено 
допитване ца девиз на Стралджа. Но нито едното, нито другото беше официално 
утвърдено. Ако ще трябва да разширя темата лично мое мнение е, че най-добрия 
девиз за Стралджа е „Песен синор няма, хоро не старее“. Звучи традиционно, но 
пък е много ценно. Твърдя, че това е един уникален израз, който много приляга на 
Стралджа и носи миролюбиво послание. Хорото, кръгът, символизира  безсмърти-
ето. Има, ако щете, и тотемно значение. Пък и прабългарско! Юртите на нашите 
предци са били кръгли, кръгът не допуска вътре да влезе злото. Между впрочем 
прабългарите са имали за символ и петолъчката. 

В летните дни гости на читалищната библио-
тека бяха децата от „Лятна академия“ към ЦОП 
Стралджа.

С много обич библиотечните работници запоз-
наха своите млади приятели с основните функции 
на библиотеките, дадоха отговор как и къде са 
възникнали първите такива, споделиха  любопит-
ни факти около първата печатна книга, обърнаха 
внимание и на други интересни подробности за 
работата на библиотеките.

Специално внимание беше отделено на отдела 
с детски книги. Естествено за малките това беше 
един от най-интересните моменти на посещението.

Библиотекарят запозна децата с правилата за 
ползване на библиотечни услуги, като заостри 
вниманието им в посока на това, че книгите трябва 
да бъдат връщани в изряден вид.

Друга тема на срещата беше „Редът за записване 
и издаване на читателски картон“.

Всички деца ни обещаха, че това няма да им 
бъде последното посещение в Библиотека при НЧ 
“Просвета-1892“ гр.Стралджа.

НА ГОСТИ В БИБЛИОТЕКАТА

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ Страл-
джа за пореден път осигури на децата интересно 
и приятно лято с много разнообразни занимания. 
Тази година около 15 деца постоянно присъстваха  
на занятията  през юли и август, които се провеж-
даха два пъти седмично. Имаше приятни часове 
за четене на книжки,  за разнообразие всяко дете 
участва в направата на шарени и много весели 
разделители за книги.

Децата от ‚‘Лятната академия‘‘ успешно се 
справяха и с апликирането.  Погрижиха се с много 
ентусиазъм и лятно настроение макове да раз-
цъфнат и при тях.

Интересно беше и да изработят  своите буха-
ли-мъдреци.  Всяко от тях вложи креативност и 
развихри въображение от цветове и форми, за да 
се зарадва на крайния резултат. Не липсваха и 
спортни развлечения, а посещенията в библиоте-
ката и музея оставиха трайни спомени у всяко дете.

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ

Преди 12 г. в с.Чарда за първи 
път отвори врати новия храм „Ус-
пение Богородично“. И чарденци 
бяха най-щастливите хора, защото 
най-сетне получиха възможността 
да отворят душите и сърцата си 
за вярата, да запалят свещичка 
за здраве, да се помолят.

От тогава до днес в селото ор-
ганизират своя храмов празник, 
събират се от близо и далеч, гос-
туват си, сядат на трапезите, раз-
говарят за миналото, за днешния 
дени бъдещите планове.

„Щастливи сме, че имаме този 
празник! Ще го поддържаме за-
едно с надеждата за по-хубави 
дни, за здраве и благоденствие!“, 
споделя Валя  Симеонова , кмет 
на селото. С поздравление към 
жители и гости се обърна гостът 
Гроздан Иванов, зам. кмет на 
общината. Той благодари на ор-
ганизаторите и добави: „Има ли 
събор в едно селище, има и живот, 
има ли живот – има и бъдеще! Вие, 
чарденци, доказвате, че уважа-
вате миналото си, мислите и за 
бъдещето си. А това е достойно за 
уважение. Казват, че с. Чарда носи 

Ученици от ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ с. Зимница участваха 
в петдневно обучение по проект 
за действия при наводнения и 
последващи кризи. Проектът се 
изпълнява от Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита 
на населението“ (ГДПБЗН-МВР), 
финансиран по Оперативна прог-
рама „Околна среда 2014–2020г.”.

Целите на проекта са да се подо-
бри подготовката на населението 
за реакция при наводнения и пос-
ледващи кризи, чрез организиране 
и провеждане на специализирани 
обучения, в това число и на учени-
ци от българските училища.

in memoriam
ОТИДЕ СИ ВЪЛЮ ВЪЛЕВ

Агроном, проф. дссн, дългогодишен ръково-
дител на Института по почвознание „Никола 
Пушкаров“, организатор на землячески срещи, 
родолюбец, който с всички сили помагаше на 
родния край.

Роден през 1934 г. в Стралджа. Завършил 
ВСИ Пловдив, специализирал във ВИУА Мос-
ква и в Института Сихиет, Мексико. Работил 
като ръководител на опитно поле в Институт 
по памука и твърдата пшеница Чирпан, научен 
сътрудник и директор  в КОС Ямбол, дългого-
дишен директор на ИП“Н. Пушкаров“ София, 
заемал е ръководни постове в ОАПС-Ямбол. 
Председател е на СНС по общо земеделие 

към ВАК, член на Президиума и УС на Селскостопанска академия. 
Основната му дейност е научно-изследователска и преподавателска.

Ето какво си спомня за него Стефан Костов:
„Баща му беше коларожелезар, занаятчия човек. А Вълю  си гле-

даше земеделието, кадърен човек беше. Той създаде в оранжерията 
хибридна царевица  за силаж, на всяко листо да дава кочан, той 
направи категоризацията на земеделските земи.

Много обичаше Стралджа, водеше тук чуждестранни делегации 
да гледат тертип в земеделието. Доведе група от САЩ, разходи ги 
из ябълковите, зеленчуковите ни градини, всичко подредено и аме-
риканеца възкликнал:“Ако всичко това го развалите никога няма да 
можете да го възстановите. Не го разваляйте!“

Кметът на общината Атанас Киров изпрати съболезнователен адрес 
до семейството на Вълю Вълев, в който се казва:

„Отиде си от нас човек с доказани нравствени добродетели, заслу-
жил уважението на своите близки, приятели и съграждани. Пример 
за родолюбие и готовност да помага на родния град с всичко каквото 
може. Той оставя след себе си светъл пример за достойно извървян 
житейски път и всеотдайност в работата.

 През годините на активно сътрудничество той често ни гостуваше 
и всяка среща се превръщаше в повод за обсъждане на нещо ново и 
полезно за града и общината. Винаги търпелив, усмихнат, толерантен, 
със завидна култура на поведението в нашето съзнание  ще остане 
добрия  ръководител и приятел за когото  искрено тъжим.“

Своята съпричастност към тъгата на семейството поднесе и Андон 
Киров, основател и дългогодишен председател на ППК “Начало 93“:

„Както за мен, така и за моите колеги, съратници и  съграждани 
Вълю Вълев ще остане забележителния човек, професионалист, 
познавач на  земеделието, приятен събеседник по различни теми, 
носител на много мъдрост. Дълги години той беше достойния член 
на Управителния съвет на местната земеделска кооперация „Начало 
93“, даваше ни своите съвети, допитвахме се до него когато трябва 
да вземем важни решения. Той беше нашия крайъгълен камък в 
нелеката задача по утвърждаване на кооперацията в новия й път, в 
развитие на съвременното местно земеделие, новаторство и прило-
жение на научни методи в управлението.“

   
Семейството благодари за оказаното внимание и почит към Вълю 

Вълев.

Интересните  събития се случ-
ват там където има .. .инте-
ресни хора. Село Каменец е 
потвърждение за това. Двама 
млади хора, еднакво влюбени в 
българските народни традиции, 
взеха спонтанно решение да 
организират своята сватба по 
народному. И го направиха  с 
всички красиви моменти на една 
сватба от миналото.

Като страстни привърженици 
на традициите младоженците 
Стефан Стоянов от Чарган и  
Галина Иванова от Каменец, 
облякоха най-красивите народни 
носии, тя – нежна и прекрасна 
с пиринската носия - сукмана, 
бродираната риза,   престилката, 
с красивите сребърни украше-
ния на челото, той  в потурите 
и навущата, с аленото елече и 
пояса, с  хайдушките оръжия на 
кръста – за мъжественост и дока-
зателство за готовност за брани 
свободата на родината. Интерес-
ното за него е, че е занаятчия от 
класа. Великолепен майстор  на  
цървули и тъпани, изработва и 
кукерски  гугли. Признат от це-
нителите на най-доброто в тази 
професия той има свой стил, има 
чудесни идеи, които реализира 
за радост на многобройните си 
привърженици.

В знак на съпричастност го-
ляма част от гостите също се 

спретнаха в народни носии от 
различни краища на България, 
което засили очарованието на 
събитието.

Самата сватба събра всички, 
които обичат българското на-
родно изкуство. Венчавката  в 
Каменец, стана в двора на къща-
та на булката. А Елеонора Геор-
гиева, кмет на Каменец, имаше 
удоволствието  да бракосъчетае 
щастливците под звуците на 
българската гайда. „Всичко беше 
много истинско, много вълнува-

що!“, така определи тя събитие-
то, което ще остане в историята 
на селото.  

оБЩесТВеНо ПорИЦаНИе
атанас Киров, кмет на община стралджа издаде наказателно 

постановление № 14-1/13.01.2021г. Против Христо Йорданов 
станчев от стралджа за това, че на 19.11.2020г. В стралджа 
лицето има скандално и непристойно поведение на обществено 
място, с което е нарушил обществения ред и виновно е нарушил 
чл.2, ал.1 от Наредба №1 на общината.

Поради това на основание  чл.53 и следващите от ЗаНН му 
се налага наказание глоба, която се заменя от оБЩесТВеНо 
ПорИЦаНИе.

името си от „чардак“. Нека родното 
място бъде най-топлия чардак за 
всички вас и ви събира винаги на 
този хубав ден!“

С топли думи към присъства-
щите се обърна и Георги Геор-
гиев, кмет на съседната община 
„Тунджа“. Според него Чарда е 
гостоприемно село с облик, където 

тачат и обичат българските на-
родни традиции. „Съседите у нас 
се уважават повече от роднини, 
защото те са най-близко до нас, с 
тях споделяме и радостни и тъжни 
дни. Нека все така да поддържаме 
добрите съседски отношения, да 
живеем с надежда за по-добро 
бъдеще.“, каза той.

Стана ясно, че по повод събо-
ра поздравление и пожелание 
за здраве и благоденствие към 
чарденци е изпратил и областния  
управител  Георги Чалъков.

За радост на домакини и гости 
празникът продължи с богата фол-
клорна програма с участието на 
ансамбъл „Божер“, изпълнителите 

на народни песни Таня Кръстева 
и Дора Георгиева и майстора на 
кавала Добри Матев.

Имаше настроение, усмивки, 
вито хоро на площада и, разбира 
се, очакваните фойерверки.

С благодарност към организато-
рите на празника Павлина и Стоян 
Панкови и Недь и Здравко Ганеви.
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Из „Кратка история на село Джинот“

СЛЕД 50-ГОДИШНА РАЗДЯЛА

Помните ли приказката за сина, който запазил живота на своя 
баща, а после в гладна година тъкмо той го научил къде да 
намери скътано жито за нова сеитба? Кратка, простичка прика-

зчица, а пълна със смисъл и дава уроци, които не бива да забравяме. 
Да, носители на много мъдрост са възрастните хора. Затова ги нари-
чаме богатство, затова трябва да се грижим за тях да ги пазим, да ги 
обичаме. Може днес интернет да дава всички отговори, които са ни 
необходими, но все пак идва ред да потърсим близостта на обичано 
човешко същество, което ще ни изненада с красива и богата българска 
реч, с топли думи, с полезни съвети.

БАБИНИ ЗАРЪКИ
1. - Днес седна ли да се помолиш? Щото даването чака молба!
2. - Остарял свят само с раждане се подновява!
3. - Хапни, баба, хапни си! Че уста кога е заета да яде, думите кротко 

изчакват!
4. - Да знаеш чедо, зашета ли в света Чума, значи Господ иска сми-

рение! Дълъг език, хаплива душа и неблагодарен човек, не водят до 
убаво! Убав път е тоз дето ръка за ръка крачат хората и с песен хляба си 
вадят. Господ кога правил света, сърцето си е подложил там и мерака. 
А сега сърца по света няма и мерак за хубаво няма. Че как така да се 
върти и Земята спокойно. Всеки дърпа към своята си истина и клетви 
като ехо се носят. Туй не е Божия свят, а човешкия! Е за туй иде пак 
Чума! Да ти пламне тялото, къщата и родата , та да изгори лошотията 
и наново света да утихне и да се смири пред Любовта!

5. - Разлаеш ли кучетата и стадото ще ти се пръсне! Само с блага 
дума ще имаш хем мляко, хем сирене, хем стадо в кошарата!

6. - Опърничава къща основи клати и бързо пада. Опърничава жена 
плетката и накриво върви, а опърничав мъж краката му не вървят по 
прав път!

7. -Ако си кротка баба, и деца кротки ще видиш. Не се ли кротнеш, 
хубавото хоро у комшията ще гледаш само през оградата. У вас няма 
да заиграе!

8. - Пълен чувал изтръскаш ли го, ще падне туй, с което си го напъл-
нил. Стока ли е, измет ли е, от теб зависи!

9. - Хубава старост Господ я дава, а ти само ще я пазиш, че много ще 
ти трябва, кога дойде залеза!

10. - Куцо ли ти е магарето, до нивата няма да стигнеш и жътва няма 
да видиш!

11. - И сто години да живееш, ако не си показал как се живее, що ли 
си живял тогава!

12.- Господ баба, пари има. Ти само му работи и ще Ти плати за 
свършеното!

13. - Да гледаш в дома ти да е топло и спокойно, че лазне ли ти детето, 
ще избяга и няма с какво да го привлечеш да се върне! Човека само 
хубавите спомени го връщат!

14. - И най-жилавото месо, ако добре го свариш, ще може да се яде! 
И опак човек с много любов може да омекне!

15. - Стегне ли те много главата, развържи възела на забрадката си !
16. - И рядка брада и гъста, все остър бръснач иска!
17. - Туй дето душата ти го иска, на Господ да го кажеш. Туй дето 

сърцето ти го иска, на човека до теб го издумай. Туй дето ръката ти го 
иска, на друг да го подадеш!

18. - Див звяр в кошара не стои. Пусни си го в гората и ще ти е мирно 
стадото!

19. - Стоиш ли на едно място, обувки няма да изтъркаш, но пък на-
празно ще си ги обул. Щото обувките са за вървене!

20. - Стара коза може да не ти дава вече мляко, но може да блее. 
Младите и на туй трябва да се научат. Изгубено стадо по блеенето 
можеш да го откриеш. В живота от всичко файда има!

21. - Колкото и да плетеш чорапи, ако не му си оплел чифт , напраз-
но ти е било плетенето. С един чорап два крака не можеш да обуеш. 
Всичко чифт си търси!

22. - Баба ти цял живот сама си дробила попарата, но съм внимавала 
какво слагам в нея, че на софрата заедно сядаме. Сбърка ли един от 
къщата всички страдат!

23. - Стореното няма връщане. Иска само преглъщане!
24. - Баба ти винаги рано е ставала да посреща деня. Изтървеш ли 

го, не се връща. Трябва да чакаш другия!“

Ваканционно време е. Ако все още не сте отделили ден, за да посетите 
баба и дядо, направете го. Седнете до тях, поговорете, порадвайте се 
заедно на природата, върнете се към детски спомени. И ще ви е мило, 
и ще ви е драго!

Село Чинкоджа е основано в 
края на 15 век от преселници от 
Мала Азия предимно от турски 
произход. За пръв път селото се 
споменава в турски данъчни регис-
три през 1609г.с името Чинкоджа.

Първото местонахождение на 
селото е било в местността „Ка-
яджика“ в близост до сградите 
на ТКЗС, новите лозя и дядовата 
Йовева чешма и от двете страни на 
Каяджишката река-днес известна 
като Кайджишкото дере. В горния 
край на реката се е намирала дя-
довата Йоргова чешма, която не е 
запазена. В една сушава година в 
началото на миналият век около 
оборите на ТКЗС са разкопани 
стари извори и са открити дървени 
корита на пресъхнала чешма. Там 
се е намирал „Юрта“ на старото 
село Чинкоджа. Старите турски 
гробища са се намирали на запад 
от дядовата Йовева чешма-днес 
местността е разорана и обра-
ботвана.

В началото на 18 век живеещите 
там турски семейства 
са напуснали селото 
поради поредната Ру-
ско-Турска война.

Името на селото идва 
от живеещия в него 
Джинджи -Ходжа из-
вестен за времето си 
ясновидец и лечител.

Българското село 
Чинкоджа е заселено 
в началото на 18 век 
в местността „Стария 
юрт“ от българи пресе-
лени от старозагорско, 
новозагорско и села 
разположени в подно-
жието на Стара пла-
нина. В руска карта на 
Балканския полуостров 
от 1829г. е отбеляза-
но ,че в селото има 
50 български къщи. 
Гробищата на селото 
са били в местност-
та “Тикнята“ до 1893г.
хората са погребвали 
близките си там и на 
задушница са разда-
вали и правели помен. 
Първото училище в се-
лото е построено през 
1865г.,като за градежа 
са били използвани даже камъ-
ните от старите вече гробища. 
Първия учител в селото се казва 
Георги Пеев Бакалов- от Ямбол, 
който учителствал там само 4 г. 
Всяка сутрин учениците са носели 
от къщи по един наръч дърва за 
огрев, и хляб за изхранването на 
учителя. Постепенно училището 
се разраства. Известни са име-
ната на следните учители: Тодор 
Андреев Съртмаджиев- от Ямбол, 
Иван Василев - 6 години, Иванка 
Миндова, Стоян Чолаков, Белю 
Георгиев Попов, Иванка Хаджи-
андреева, Мара Панайотова – 6 
г. Иванка Георгиева – 8 г. Донка 
Ст.Канджева, Цвета Георгиева 

Щерева,-всички от Ямбол. Слави 
Йовчев и Христо Христов- от град 
Казанлък. Околните села за засе-
лени доста по-късно. Воденичане-
се заселва около воденицата на 
Хафъз Неджиб ага, Чарда -около 
чифлика на Хасан Ефенди, Търна-
ва -около чифлика на Галиб бей. 
Селото не разполагало с много 
обработваема земя-тя стигала 
за изхранване на местното насе-
ление.

В местностите“Даляна“,‘Юрта“,“
Юрдека“,“Мандаджията“ се нами-
рали естествени поля. Около тях 
до Бакаджиците , Азмака и Стара 
планина територията е била покри-
та с широколистни гори, предимно 
дъб, цер и благун. В периода 1828-
1834г- 40 семейства от селото се 
преселват в Бесарабия и Добруджа 
в търсене на по-добър живот.

В 1884г чинкоджанци участват в 
митинг в село Стралджа на който 
се издига искането да стане съе-
динението на Източна Румелия с 

(1885-1967)
Роден е през 1885 г. в с. Чинко-

джа (дн. с. Джинот), Ямболско.
Включва се в редовете на РМС, 

докато учи в Сливенската и в Тър-
новската гимназии. От 1908 г. е 
член на БРСДП (т.с.), по късно БКП. 
Около 1909 - 1910 г. работи като 
прошенописец и ходатай в Ямбол.

Следва правни науки в Берн 
– Швейцария, но завършва юри-
дическото си образование в СУ, 
диплома номер 2172/28.11.1920 г.

От 05.07.1920 г. до януари 1921 г. 
е стажант-адвокат под патронажа 
на ямболския адвокат Господин 
Колев. Професионалните му права 
са признати с Определение номер 
17/10.01.1921 г. и от същата година 
се установява като адвокат в града.

По време на Ямболската кому-
на (1920-1921г) се изявява като 
активен пропагандатор из селата 
в околията.

По време на стачка  в най-го-
лямото ямболско предприятие 

Тъкачна фабрика „Тунджа“ издига 
глас в защита на протестиращите 
работници и осъжда действията 
на властите при потушаване на 
стачката. Тъй като собственици-
те на фабриката са италиански 

евреи (Жак Сузи и Сие-Милано), 
той оскърбително си позволява 
да ги нарече „чифутите от Мила-
но“. Редовен сътрудник е на в-к 
„Тунджа“. В периода 1941-1944 г. 
почти непрекъснато е въдворяван 
в различни лагери.

След 9 септември 1944 г. огла-
вява Първи състав на Ямболския 
„Народен съд“. На 10.02.1945 г., 
под неговото председателство, 
този състав, „свободно, по разум 
и съвест“, осъжда 99 от общо 250 
души, обвинени в престъпления 
срещу съгражданите си от Ямбол 
и Елхово. С такава „чиста съвест“ 
после Никола Душков се връща 
към адвокатската си професия, 
избран е за член и подпредседател 
на САК. През 1948 г. се отписва от 
Колегията, тъй като е избран за 
член на Законодателния съвет към 
МП, малко по-късно става и Научен 
сътрудник на БАН.

Умира на 03.11.1967 г. на 82-го-
дишна възраст.

КОЙ Е НИКОЛА ДУШКОВ КОЛЕВ

иЗВОР НА ОБиЧ и МЪДРОСТ

независимото княжество България.
И още любопитни подроб-

ности:
През пролетта на 1902г. в се-

лото по агитация идва Димитър 
Благоев. Първият социалист на 
село Чинкоджа е самият автор на 
тази кратка история на селото- 
Н.Душков-преселен в София и по-
чинал там. По време на изборите в 
селото средно 30-40 гласа са били 
за тесните социалисти. Вторият 
член на социалистическата пар-
тия-тесни социалисти е бил Стойчо 
Марчев Чобански- убит по време 
на Балканската война. Известно 
е името на третия последовател 
на партията родом от село Чарда: 

Митьо Атанасов-Косера-който е 
бил застъпник и агитатор по време 
на местните избори в селото.

Авторът на тази кратката исто-
рия за с. Джинот  се казва Никола 
Душков. Роден е в края на 19 век 
в Джинот-точно кога не е известно. 
Завършил е право и дълги години е 
бил адвокат в гр .Ямбол. Премест-
ва се да живее в София където ос-
тава да живее до смъртта си-верен 
на социалистическата идея до края 
на земния си път-която възприема 
от самия Димитър Благоев. Женен, 
има осиновена дъщеря.

Той е първият човек от селото 
завършил висше образование и 
първият социалист.

раЗКаЗаНа И ПресъЗДаДеНа оТ НИКоЛа 
ДушКоВ, роДоМ оТ сеЛо ДжИНоТ, ИЗДаДеНа 

В софИя ПреЗ 1956 Г.

ДРАГАН КАРАПЧАНСКИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ 
МАЙСТОР НА КАВАЛА ОТ НЕДЯЛСКО, 
КОЙТО СВИРИ „СЛАДКО“

Продължава от 8 стр.
Чорбаджията ми рече да свиря. 

Успокоих се и се чудех на кмета и 
на горския: с толкова пари тогава 
се купуваха десет дка ниви! Поста-
вих и едно мое условие: „Ако овце-
те дойдат, ще пладнят в кръчмата, 
няма да ме карате в тая горещина 
да ги връщам обратно под върби-
те!“ Те се съгласиха. Излязох пред 
вратата, извадих кавала и започ-
нах. Имах едно овне. Щом чуеше 
„Овчари чукат кърмило“ и да пасе , 
и да пладни, веднага заблейваше, 
звънчето му се раздрънкваше – то 
тичаше към мене. Щом пристигне-
ше награждавах го с хляб или със 
зърно. Докато свирех тая мелодия 
то стоеше до мене и от време на 
време проблейваше. 

Пред кръчмата отначало посви-
рих други мелодии – да разберат 
овцете посоката. Бях сигурен, 
че подема ли „Овчари чукат 
кърмило“ овнето ще заблее и ще 
поведе стадото....Свирих може би 
15 или 20 минути. Погледнах по 
едно време към тримата: на моя 
чорбаджия гребена му клюмнал, 
а кмета и горския се посбутват и 
подхилват, радостни, че ще спече-
лят облога. Тогава засвирих „Ов-

чари чукат кърмило“. Стана както 
я мислех. Стадото се виждаше на 
около половин километър от нас. 
Овнето се надигна от сянката, 
разблея се, раздрънка звънчето 
и хукна към нас. Последваха го 
всички овце, а то, милото, тича и 
блее, тича и блее, дорде дойде 
до мен. Изчаках цялото стадо, 
а овнете ме зяпа в ръцете...С 
весела мелодия въведох овцете 
в кръчмата. Насядахме на една 
маса до вратата- Овнето си за-

вираше муцунката в ръцете ми. 
Докато ве му дадох малко хляб не 
легна да пладнува... Погледнах 
към моя чорбаджия. Гребенът 
му пак се опери, развърза му се 
езикът. А кметът и горския оклю-
мани. Те нямаха какво друго да 
сторят, наброиха парите на чор-
баджията , а той ми ги подаде и 
рече: „На, вземи ги, Драгане, те са 
твои. С дарбата си ги изкара! От 
сега нататък господата ще знаят 
когато говорят за моя чобанин, 
че е майстор кавалджия и ще 
разправят на хората какви чудеса 
с кавала  си можеш да вършиш“.
Аз си пиех ракията, овцете пре-
живяха  в кръчмата на хладина, 
хора се трупаха отвън – да видят 
и да запомнят. Скоро длучката се 
разчу из Тракия.

След няколко дни чорбаджията 
ме викна и каза:“Драгане, свърши 
се с овчарлъка ти! Намерих си друг 
овчар...“ Прекъснах го зачуден: 
„Защо ме гониш, сега е август,до 
Димитровден къде ще хода?“ Той 
се засмя и рече:“Тоя кавал не е за 
пред овце, а за пред народа. Аз 
ти плащам цялата паша, отивай 
по села и градове, свири и радвай 
хората!“ Така и стана. 

Валери СТАНКОВ

РОДИНА
Защото става все по трудно в пристъпи ужасни
дванайсти път да викам името ти във глухите уши на необята,
от урва на урва и от век на век,
защото – даже лозето си да копая под облаци,
помъкнали към Нищото прокъсани торби,
неизтребими като троскот –
изскачат кокали на свидни мъртъвци
и свири вятърът във тях като в излъскани от мравките тръби,
защото в мен се взират покойници от други полк,
нахълтали по пет на нож във Рая,
защото спрях в очите на новородените да виждам все началото,
а взех единствено да се вторачвам в края,
сега ти коленича.
Родино моя –
дънер кух,
разнищено войнишко одеяло,
нацепен с брадва майчин скрин,
изхвърлен сламеник, подяден от пламъците на димящото бунище,
защо очи от теб отвърна Светият Син?
И те прокле Светият дух?
Не чиниш вече пет пари – не струваш нищо.
По зъберите ти се веят дрипи –
сиротни се разнищиха орловите гнезда,
прокисна виното, а хлябът отдавна няма вкус на свобода.
Какво си ти?
Защо не стига въздухът ти, защо са дълги нощите,
защо денят е къс?
Така горчи ми светлата ти пръст,
че идва ми да си затъкна не гърлото, а небесата с нея.
Да сторя кръст на бащини ми двори,
на майчиното облаче ле бяло,
на песента, която хърка в мен с прерязана душа –
и все опитвам да ви я изпея…
Не бих понесъл със собствените си ръце
към вкоравените ти устни да поднасям парчето смъртно огледало,
да къпя твоя стинещ труп – и да ловя дъха ти сетен.
Родино моя, ти си моят клуп,
от тонове страдания изплетен.

ВРЕМЕ ЗА пОЕЗиЯНЕ СА ЗАБРАВЕНи

Да създадеш добро впечатление, да извикаш заразител-
на усмивка, да  предизвикаш настроение или просто да си 
гледаш работата с любов и с уважение към този за когото е 
предназначен плода на твоя труд. Да, това е! Има и такива 
хора! Дай ,Боже да стават все повече! И колкото и негативни 
да са мненията, че у нас никой не се отнася добре с кли-
ентите, с обикновените граждани, които търсят услуга или 
просто са потребители на стоки в магазините, има и бели 
лястовици , има и такива , които осигуряват вярата ни, че все 
пак добрите промени ги има и надеждата за по-добро бъде-
ще на България не е химера. Пиша тези редове защото мои 
близки, които отдавна живеят зад граница, при посещението 
си у нас, имам пред вид в Ямбол и областта, ми разказваха 
с особено умиление как само в един ден посетили магазин 
за дребни стоки, зеленчуков щанд на пазара, ветеринарна 
лечебница, гише на Районната здравноосигурителна каса, 
работилница за услуги и, о, Боже, навсякъде, ама навсякъде 
били посрещани с усмивка, с приятен и сърдечен поздрав и 
готовност да бъдат обслужени бързо, компетентно , културно. 
„Почувствахме се толкова добре, бяхме щастливи и горди, че 
това е нашата България, че това е нашия роден край където 
живеят и работят хора ,  с които е приятно да общуваш!“, раз-
казваха ми те и настояваха да бъде споделено на страниците 
на вестника, да научат повече хора, че това не е приказка , 
а реалност. С пожеланието така да бъде навсякъде и всеки 
ден с всеки клиент, с всеки гражданин. „С такива малки крач-
ки ще направим заедно голямата крачка към европейското 
поведение! Това е начина да се чувстваме добре, уверени и 
щастливи, че ни зачитат като хора, че  сме равни на другите 
културни народи!“, продължаваха моите млади приятели.

КОГАТО ВЪРШИШ 
РАБОТАТА СИ С ЛЮБОВ Завършилите Селскостопанския техникум  

/ССТ/ „П.Кабаков“ в Стралджа през 1971 
г. се събраха в града на ученическите си 
години и това се превърна в едно изключи-
телно емоционално събитие. 50-години след 
абитуриентския бал ученици от наборите  
1950, 1951, 1952  пристигнаха в Стралджа 
от Пловдив, Бургас, Ямбол, Ст Загора и др. , 
за да се върнат в най-щастливото си учени-
ческо време на мечти и лудории.  Всички те 
притежават дипломи за средно образование 
от ССТ  със специалности „Растениевъд-
ство“ и „ Овощаро-градинарство“, утвърдили 
се с професии като агроном, счетоводител, 
медицински работници, учители, админи-
стратори, до един имат натрупан стаж като 
уважавани, ценени, квалифицирани  спе-
циалисти. За това са и благодарностите към 
учителите им- курсовия ръководител Мари-
нов и останалите. На срещата в Стралджа 
беше Атанас Рашев, който беше щастлив да 
стисне ръката на всеки от своите ученици.

„В първи курс бяхме 44 ученици – спомня 
си Атанаска Пенева, организатор на милата 
среща. След 50-години трудно се разпоз-
нахме, но много бързо след това истински 
се забавлявахме със старите ученически 
истории, които се надпреварвахме да спо-
деляме.“  

Вече 70-годишните момичетата и момче-
тата доказаха, че са съхранили своя силен 
младежки дух и вече чертаят планове за 
нова среща.

in memoriam
СБОГУВАХМЕ СЕ С ВЪЛЧО ДОБРЕВ

В един друг свят вече е Вълчо Добрев. 
Човек с достоен принос за обществото, 
работил  с ум и сърце за доброто на род-
ния край, оставил  примери за обществе-
на ангажираност, трудолюбие, за любов 
към народното изкуство. Изключителен 
ценител на всичко красиво той беше естет 
във всяко едно отношение -  в облекло-
то, в поведението, в грижата за дома, в 
подредбата на градината, в  музиката, в 
народното пеене...

Израснал в семейство на трудолюбиви и благородни хора 
той наследил всички добродетели, за да ги предаде и на 
наследниците си. Още в младите си години става любимец 
на всички с умението да свири на акордеон и да пее.  Бързо 
е признат за младежки лидер, усвоява много ценни орга-
низационни качества, което дава повод по-нататък да бъде 
назначаван за организационен и стопански ръководител.  

Той е един от ценните солисти в ансамбъла на Тончо 
Тончев и участва в стотици концерти. Редовен участник и в 
народния събор „Мараш пее“. За цял живот остава активен 
читалищен деец. Незабравими остават превъплъщението 
му като актьор в ролята на Ботев.

Навсякъде където работи оставя трайни градивни дела. 
Като дългогодишен председател на  профсъюзите, като ди-
ректор на промкомбината, като бизнесмен. Дава максиму-
ма от себе си, прилага новаторски методи на управление, 
помнят го с грижа и уважение към способните  и отговорни 
работници, с уменията да организира- и пропагандира.

Светъл да е пътят му в отвъдното.
Поклон пред паметта му!
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НЕ СА ЗАБРАВЕНи

ВРЕМЕТО ГОВОРИ

АЛТЪНЛЪ СТОЯН – 
ВОЙВОДАТА, КОЙТО СВИРЕЛ 
ВЪЛШЕБНО НА КАВАЛ

С Т А Т У Т
НА ВТОРИ КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ
„С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

В ПАМЕТ НА КАВАЛДЖИЯТА НА НАРОДА 
МАТЬО ДОБРЕВ

орГаНИЗаТорИ
Вторият конкурс за кавал-

джии „С музиката на Матьо 
Добрев”се организира от Об-
щина Стралджа под патронажа 
на Кмета на общината.

ЦеЛ
● отдаване на заслужена 

почит и признателност към 
кавалджията на народа от 
гр.Стралджа - Матьо Добрев;

● популяризиране на музи-
калното наследство на вирту-
озния инструменталист, така 
че неговата музика да живее и 
вдъхновява;

● предоставяне възможност 
за изява на изпълнители на кавала от цялата страна и представяне 
на най-добра интерпретация на музиката на Матьо Добрев, откри-
ване и стимулиране на млади дарования.

ПроГраМа На КоНКурса
● Ден: 02.10.2021 г. – събота;
● Час: 10.00 часа – Откриване и прослушване на участниците;
● Място на провеждане: гр. Стралджа, салона на НЧ „Просвета 

1892”-гр. Стралджа;
Място на закриване и гала концерт на лауреатите, носители на 

награди от конкурса: 18.00ч., салона на НЧ „Просвета 1892”-гр. 
Стралджа.

реГЛаМеНТ
В конкурса „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“ могат да участват 

индивидуални изпълнители, които изпълняват мелодии на кавал- 
авторска творба на Матьо Добрев и мелодия по избор, разпреде-
лени в следните възрастови групи:

ВъЗрасТоВИ ГруПИ
Първа възрастова група – от 7 до 14 години;
Втора възрастова група – от 14 до 18 години;
Трета възрастова група – над 18 години.
Всички участници в рамките на 8 минути трябва да изпълнят 

две мелодии:
● Авторска творба на Матьо Добрев;
● Мелодия по избор.
Всеки участник изпраща заявка за участие по приложения обра-

зец. Срокът за подаването им е 30.09.2021г.
Редът за явяване на участниците в Конкурса се определя по 

възрастови групи, въз основа на заявките, изпратени на посочения 
адрес.

ЗаяВКИТе се ИЗПраЩаТ На аДрес:
гр. Стралджа, ПК 8680
ул. „Хемус” №12
Отдел „Хуманитарни дейности”
или на ел. поща:
obshtina@straldzha.bg
straldjainf@yahoo.com
За конкурс за изпълнение на кавал „С МУЗИКАТА НА МАТЬО 

ДОБРЕВ“

● Всички участници в конкурса трябва да предоставят на орга-
низаторите и удостоверение за разкрита при дадена банка сметка, 
предвид това, че паричните награди на победителите ще се пре-
веждат само по банков път.

● Всички разходи, са за сметка на участниците или на институ-
циите, които представят;

● Участниците не заплащат такса участие;
● Всички участници трябва да се явят навреме, преди започването 

на конкурса и да се регистрират;
● Носителят на специалната награда от името на Кмета на 

община Стралджа господин Атанас Киров не може да участва в 
следващите конкурси.

журИ И КЛасИраНе:
жури в състав:
Председател:
Проф.-академик Милчо Василев
Членове:
Недялко Недялков
Георги Пенев
Кръстьо Димов
Добри Матев
Журито прослушва и оценява изпълнителите. Те ще бъдат кла-

сирани по възрастови групи. Решението на журито е окончателно.

НаГраДИ
Журито ще присъди:
● Първа, Втора и Трета във всички възрастови групи;
● Специална награда от името на Кмета на община Стралджа 

господин Атанас Киров;
● Всички участници получават Грамота за участие.
Специални награди от дарители:
● Специална награда-кавал от Кръстьо Димов- БНР;
Наградите ще бъдат връчени лично от дарителите.

НАГРАДЕН ФОНД – 1 500.00 лв.
За справки и допълнителна информация: 04761/64–68
Заявки не се приемат по телефон.

оТ орГаНИЗаТорИТе

Алтънлъ Стоян е прочут българ-
ски войвода. Ражда се през 1767 
година. Отличавал се с красота, 
смелост и дързост. Областта му 
на влияние е била тази на Котел 
и околностите. Ходел е с отбрана 
дружина и е бил винаги нашит по 
дрехите с алтъни, от където идва 
и името му. На запад от Котел 
войводата е бил страшилище за 
поробителите.

скрива със златна 
пара прикрепена със 
златно синджирче 
на бузата. Златните 
пари тогава са се 
наричали алтъни. 
И от там – Алтънлъ 
Стоян.

Малко известен 
факт за него е че 
бил вълшебен ка-
валджия.  За  из -
куството му пише с 
възхищение Иван-
ка Икова, коресп. 
на в.“Отечествен 
фронт“, отличен по-
знавач на миналото 
на Котленския край.

„Чуден кавалджия 
беше овчар Стоян. 
Нямаше друг в Ко-
тленско равен на 
него. Засвири ли , 
всеки захластнат се 
заслушва.  Свирнята 
му поемаха Ветрила  
и Разбойна. Повтаря-
ха я горските птици в 
усоите на Котлешни-
ца и Алтън бунар.

Дочу кавала на 
Стоян и Одринския бей. Той пъ-
тьом минаваше през Котел.  Запо-
вяда на хората си да спрат и пови-
кат кавалджията.  Тъй и сториха.

Застана пред големеца напет ху-
бавеляк. Опря очи на него без страх.

- Викал си ме, бей ефенди.
- Чух свирнята ти, гяурино. Пови-

ках те да ми посвириш. Ала искам 
песен, нечута до сега.

Стоян нагласи кавала.  Тропна 
с пръсти по него Притвори очи 
и поде песен...Тя се извиси като 
снагата на Вида -върхар, лееше се 
тежко, благо. В нея се долавяше 
бликането на извора, , падащите 
води на Злостен, тътнежът на 
Нириц – пещера,, песен на чекрък 
и тежки ватала... А някакво тихо 
ридание изтръгваха пръстите му, 
когато извика спомена за чуто и 
преживяно:  за Стинковата челяд 
в Жеравна, затрита от кърджалии, 
за майчината ограбена младост по 
левент гурбетчия,  запътил се при 
своите със златен кемер – печал-
ба и тъй не смогнал да прегърне  
момчана рожба,  че ятаган пресяк-
ъл пътя му...

Обзет от непознат смут, слу-
шаше беят. В сърцето му трепна 
нещо добро. Когато песента сек-
на, все още запленен от омаята, 
свали феса си,  обшит със златни 
пари,  и го подаде на Стоян:

- Малка е тази награда за тебе, 
овчарю. Ти сам си алтънлъ свирач.  
Вземи и поменувай...“

Алтънлъ Стоян, според описа-
нието на съвременниците му,  бил 
красив левент мъж, изключително 
смел, юначен и умен.

„В действията си е дързък,  прям 
и изумително пъргав като сур 
елен. Казват, че имал очи на яс-
треб, с гълъбова оцветка. Кръстът 
му бил нанизан с тежки оръжия, 
както и фесът му с алтъни.  Цвето-
вете на очите му бързо се менели  
в зависимост от обстановката.  
Когато бил обкръжен от дружината 
си, той пускал мелодичния си глас 
и мермерното му лице  светлеело 
като слънце...“ /по книгата на 
Слав Драгански „Кавалът свири 
говори“/.

Чувала съм, че между 15 
август и 15 септември хо-
рата не остаряват. Всичко 

е топло и спокойно,  нещата се 
уреждат и хората имат само добри 
мисли и чувства. 

Чувала съм, че между 15 август 
и 15 септември времената не зна-
ят къде да отидат, към лято или 
към есен, защото листата пожъл-

тяват, но не падат, защото птиците 
искат да си тръгнат, а още не знаят 
на север или на юг. 

Чувала съм, че реките спират 
да текат и че в морето няма въл-
ни, защото времето стои мирно 
и чака.

Нека използваме това време 
разумно и да излекуваме ума и 
сърцето си от мрачни мисли.

Драган Карапчански, тракийски 
кавалджия, е роден на 5.08 1905г 
в село Недялко, Ямболско. Род-
ният му край е богат на народни 
певци и инструменталисти. От 
село Недялко са известните тра-
кийски певици Йорданка Илиева 
и Желязка Бочукова. Първият 
инструмент с който засвирва по-
дир стадата с овце е гайдата. Учи 
се на свирня от гайдаря Мехмед 
Алиев от Карнобатските села. 
Засвирва на кавал и за кратко 
време се прочува като един от най 
добрите кавалджии през 30-те и 
40-те години. През 1936г. се явява 
на прослушване пред комисия в 
Министерството на просветата от 
където получава разрешение да 
изнася самостоятелни концерти 
по села и градове. В Държавния 

ансамбъл постъпва по покана 
на Иван Кавалджиев, като втори 
кавалджия след Досю Милков от 
Кермен. В началото на 50-те годи-
ни записва популярни ямболски 
мелодии с кавал-“Тракийско на 
пояс“, „Касапско хоро“, „Сватбар-
ски ръченик“, „Димо на Рада ду-
маше“, „Кайряк авас“ и др. Името 
и свирнята на Драган Карапчански 
стават образец за много български 
кавалджии по това време учител 
и първомайстор. В книгата си за 
видните български кавалджии от 
близкото минало Слави Драган-
ски пише, че Кавалът на Драган 
Карапчански разплаква, приспива, 
гали, отваря сърцата и ободрява 
душите. Омайващото свирене 
му е донесло много призвания и 
награди на наши и чужди сцени. 

Драган Карапчански е починал на 
14.04 1976г.

Интересни и малко познати фа-
кти от биографията му: По време 
на овчарлъка  овчарлъка изкарвал  
със свирене овцете от сянката 
на чардака. Ето и разказа му от 
първо лице:

„Веднъж подпладних овцете 
в дерето между селата Деветак 
и Деветинци, Карнобатско, под 
едни големи върби. Отидох сетне 
до Деветак да си купя цигари. В 
това село  имаше няколко кръч-
ми. Като минавах край първата 
, видях кмета, горския и моя 
чорбаджия. Поисках да отмина 
по-бързо , за да не ме видят, но 
те се развикаха:“Зрагане, Драгане, 
ела!“ Помислих си : какво ли са ме 
наклеветили! Дали не са ми сло-
жили за нещо глоба? Влязох при 
тях като по тръни. Те бяха само 
тримата. Поканиха ме да седна. 
Седнах и все очаквах нещо лошо. 
Кметът и горския един през друг 
ми заприказваха:“Драгане, хората 
разправят, че където и да си , щом 
овцете чуят кавали ти, идват при 
тебе. Вярно ли е? Хванахме се на 
бас с твоя чорбаджия – заложихме 
по 1500 лв. Ако ти от тук примамиш 
със свирене овцете, парите са 
твои. Ако не можеш твоя чорбад-
жия губи баса и парите са наши. 

Продължава на стр. 7

Според едни от народните по-
верия името Алтън Стоян идва от 
това, че е имал страшен белег на 
бузата, от който чак се виждала 
костта. За да скрие страшния 
белег, в Търново златар му го 

ДРАГАН КАРАПЧАНСКИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНИЯТ 
МАЙСТОР НА КАВАЛА ОТ НЕДЯЛСКО, 
КОЙТО СВИРИ „СЛАДКО“


