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ПРИЗНАНИЕ ЗА 
ВСЕОТДАЙНИЯ ТРУД

ПРЕДИМСТВОТО ЗА МЛАДИТЕ - 
ГАРАНЦИЯ ЗА НОВАТОРСТВО

Те са на възраст между 25 и 35г., 
млади, образовани, амбициозни, 
решителни, носители на свежа 
енергия и идеи.  Окрилени от мечти 
и възможности, със смел поглед 
към света, с усещане за перспек-
тивност. Те са във всички отдели 
на общината. Очакванията към тях 
са оправдани. Защото младостта е 
сила и издържливост, младостта е  
ценност, защото младостта  винаги 
е амбициозна,  нестандартна, жад-
на за реализация и успехи.

В Община Стралджа те имат 
предизвикателството, което ще 
им даде възможност да докажат 
какво могат. И оценките няма да 
закъснеят.

КОИ СА ТЕ:
- Александър Станчев - юрискон-

султ, завършил Правно-историче-
ски факултет на ЮЗУ “Н. Рилски“, 
специалност „Право“

- Димитър Андонов - юрис-
консулт, завършил Юридически 
факултет на ПУ “П. Хилендарски“, 
специалност „Право“

- Дани Колева- гл. специалист 
ГРАОН, ВТУ“Св.Св.Кирил и Мето-
дий“ , специалност „Философия“

- Камелия Тенева – гл.специалист 
ГРАОН, Икономически университет 
Варна, специалност „Публична 
администрация“

- Милена Вълева – финансов 
контрольор,  колеж Пловдив  - спе-
циалност „Бизнес администрация“, 
ПУ – бакалавър „Стопанско упра-
вление“, Икономически универси-
тет Варна – магистър „Счетовод-
ство и контрол“

- Мартин Желязков – гл. спе-
циалист, завършил ПГСА „Кольо 
Фичето“ Ямбол

- Георги Пенев, завършил ПГСА  
„Кольо Фичето“, Ямбол

- Лачезара Лазарова – мл.експерт
- Ваня Димитрова – соц. работ-

ник, завършила Професионална 
гимназия по лека промишленост 
и екология “Проф. д-р Пенчо 

в община стралджа

Едрьо Шидерски удостоен с Почетен знак – герб /златен/ на Общи-
на Стралджа, Представителна значка и Грамота. Наградата е в чест 
на 27-ми  септември - Световен ден на туризма, за доказаната му 
дейност като общественик, допринесъл за развитието на туризма в 
община Стралджа, привлякъл многобройни членове и съмишленици 
в дейността на ТД „Кале”- гр. Стралджа.

В своя поздравителен адрес Атанас Киров, кмет на общината, 
написа:

„За всичките години, които посветихте на туризма, Вие не само 
изградихте в Стралджа и общината  безброй привърженици на 
всички видове туризъм, но ги научихте да бъдат полезни в опаз-
ване красотите на България, превърнахте ги в най-ревностните 
радетели за чиста околна среда.

Продължавайте да работите, да ни давате примери за достой-
но отношение към туризма, тази полезна дейност, която днес 
обединява милиони.“ 

В КАМЕНЕЦ СЕ СЛУчВАТ 
ДОбРИ ДЕЛА

Четете на стр. 3
КОГАТО СИ НА КРИЛЕТЕ НА МЛАДОСТТА

Гост на броЯ

Четете на стр. 2

НЕ хОДИ ПО 
чУжДИТЕ СТъПКИ, 
ЗАщОТО НЯМА ДА 
ОСТАВИш СЛЕДА!

Инж. Стоян Христов Колев:

НАШЕ МОМИЧЕ РЕПУБЛИКАНСКИ 
ШАМПИОН ПО БОКС

Василена Христова, състезател 
на клуб „Димов Боксинг“ Ямбол, 
спечели битката в Държавното 
лично-отборно първенство по бокс, 
което се проведе в Русе. Тя защити 
блестящо отличието си  в катего-
рия „девойки“ до 50 кг. Направи 
щастливи родителите си Стела и 
Христо Христови и треньора Ангел 
Димов, както и всички стралджан-

браво, василЕна!

Райков“
- Весела Драмджиева – мл. екс-

перт,  възпитаник на ЮЗУ “Неофит 
Рилски“ Благоевград, бакалавър 
- „история“, магистър - „Архиви и 
музеи. Опазване на културното 
наследство в информационното 
общество“, втора магистратура - 
„Национална сигурност“

- Радостинка Иванова – ЦСРИ, 
завършила Бизнес колеж Ямбол 
към Колеж по мениджмънт, търго-
вия и маркетинг, София, профе-
сионален бакалавър по маркетинг

- Миглена Митева, ЦСРИ, за-
вършила образователна степен 
„бакалавър“, специалност „Специ-
ална педагогика“- логопедия в ШУ“ 
Еп. К.Преславски“, магистър със 
специалност “Начална училищна 
педагогика с информационни тех-
нологии“, СДК „Детски учител“ в 
Тракийски университет – Ст.Загора

- Михаела Божилова – счето-
водител, завършила Пловдивски 
университет, специалност „счето-
водство“

- Мариела Николова – счетово-
дител, Стопанска академия „Дими-
тър Ценов“, бакалавър „Финанси“, 
магистър „Финансов мениджмънт“

Милена Данева , счетоводител, 

Частен професионален колеж по 
мениджмънт, специалност „иконо-
мист - мениджмънт“

- Стефан Стефанов – гл. специа-
лист, възпитаник на БСУ, специал-
ност „Публична администрация“

- Павлинка Георгиева – гл. спе-
циалист,  Икономически универси-
тет - Варна, специалност „Счето-
водство и контрол“

- Марин Тодоров – ст.специалист, 
завършил ТУ София, бакалавър, 
специалност „Топлотехника, ма-
гистър , специалност „Отопление, 
вентилация и климатизация“

- Стоянка Атанасова – техн.се-
кретар ОбС, възпитаник на СОУ“П.
Яворов“ Стралджа

Общината е събирателен цен-
тър на млади хора, завършили 
най-различни ВУЗ-ове,  с разноо-
бразни специалности, бакалаври 
и магистри и опитни, и квалифи-
цирани, опитни по-възрастни. От 
всички, събрани заедно, запаз-
вайки традициите, с енергията и 
знанията на младите, с мъдростта 
на зрелите,  ръководството   сфор-
мира един добър екип, мотивиран 
да работи за доброто на Стралджа 
и общината. 

ци, почитатели на 
спорта. Младата ни 
боксова надежда, 
която само след 
около 5 месеца ак-
тивни тренировки, 
натри носа на жес-
токата конкурен-
ция и даде заявка 
за едно блестящо 
спортно бъдеще. 
Според треньора 
тя напълно заслу-
жено се изкачи на 
почетната стълби-
ца, защото е отлич-
но подготвена, има 
сили, възможности 
и много добра моти-
вировка да се бори  
и да побеждава. 

Василена, която е 
родена на 28 август 
2004 г., е ученичка 
в СУ “П. Яворов“ 
Стралджа, 11 клас, 
възпитана в любов 
към родния край и 
местните традиции, 
дисциплинирана, 
отговорна, амбици-
озна. Интересът й 
към бокса се про-
явява в Стралджа, 
макар че в началото 
възприема бокса 
като спорт само за 
мъже. „След време, 
което прекарах в 

залата, разбрах , че това ми харес-
ва, защото бокса не е само бой, а 
тактика, мислене, концентрация. 
Благодаря на треньора ми, който 
много държи на спорта, на отбора, 
дава ни напътствия и умее да ни 
мотивира“, споделя тя.

Честито, Василена! Пожелаваме 
още много покорени спортни вър-
хове! Гордеем се с теб! 
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в.“Стралджански вести“ - 
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НЕ хОДИ ПО чУжДИТЕ СТъПКИ, ЗАщОТО НЯМА ДА ОСТАВИш СЛЕДА!

МОжЕ ДА ИМАМЕ ПъЛНО ДОВЕРИЕ ВъВ ВъЗМОжНОСТИТЕ НА ОГНЕбОРЦИТЕ

„СТРАЛДжАНСКИ ВЕСТИ“ НА 65

хОРОТЕКА ВъВ ВОДЕНИчАНЕ

Инж. Колев, тази година общи-
ната изпълнява богата строи-
телна програма, кои са по-зна-
чимите обекти?

Да, тази година отговорностите 

ГроЗдобЕр Е

Гост на броЯ      инж. стоЯн Христов КолЕв:

- „Рехабилитация на улична мре-
жа на територията на гр. Стралджа, 
община Стралджа“;

- „Реконструкция и ремонт СУ 
“Пейо Крачолов Яворов“, гр. Страл-
джа, област Ямбол“;

- „Ремонт на сграда Център за 
обществено ползване“, гр. Страл-
джа.

Кои улици предстои да бъдат 
ремонтирани?

Улиците, които ще бъдат обно-
вени  са:

- “Проектиране и изграждане на 
улица “Тунджа” в град Стралджа;

- “Проектиране и изграждане на 
улица “Първи май” в град Страл-
джа;

- „Рехабилитация на ул. „Демо-
крация“ в град Стралджа;

- „Рехабилитация на ул. „Райна 
Княгиня“ в град Стралджа;

- „Рехабилитация на ул. „Гео Ми-

лев“ в град Стралджа;
- „Рехабилитация на ул. „Плиска“ 

в село Зимница, община Стралджа;
- „Рехабилитация на ул. „Христо 

Ботев“ в село Маленово, община 
Стралджа.

Обръщате внимание и на 
историческите места в общи-
ната, имам предвид паметни-
ците.

Да, до момента са възстановени 
паметници в селата Джинот, Палау-
зово, Войника, изградена е паметна 
плоча на Тончо Тончев, предстой 
изграждане на паметна плоча и на 
Матьо Добрев.

Какви са обектите в  селата 
на общината?

Предстоят не малки по обем стро-
ителни работи в различни села на 
общината, като по- значимите са:

- „Ремонт сграда кметство село 

Зимница, община Стралджа с цел 
подобряване енергийната ефек-
тивност“;

- „Ремонт сграда кметство село 
Маленово, община Стралджа с 
цел подобряване енергийната 
ефективност“;

- „Ремонт сграда кметство село 
Иречеково, община Стралджа 
с цел подобряване енергийната 
ефективност“;

- „Разширение на детска градина 
„Здравец“ – филиал с.Лозенец – 
пристройка“, община Стралджа.

Достатъчни ли са средства-
та за изпълнение на общинска-
та строителна програма?

Реализирането на общинската 
строителна програма се осъщест-
вява със средства по Програма за 
развитие на селските райони 2014 
– 2020г. и със собствени, също със 
средства от МОН. 

ни са свързани с няколко по-важни 
обекти:

- “Рехабилитация  на уличната 
мрежа в част от населените места 
на община Стралджа“ ;

Роден на 10.11.1971 г. в село 
Зимница, област Ямбол. 

Завършил средно образование 
в Техникум по строителство 
през 1990 г. специалност „Гео-
дезия“. 

Висше образование завършва 
през 2019г. във Варненски свобо-
ден университет, специалност 
„Строителство на сгради и 
съоръжения“ 

От 1992 г. работи като гл. 
специалист в ТСУ - община 
Стралджа, а от 15.07.2021г. 
оглавява отдела. 

Девиз: „Не ходи по чуждите 
стъпки, защото няма да оста-
виш следа!“

ДОСТОЙНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 
СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТУРИЗМА

27 септември - Световният ден 
на туризма в Стралджа беше от-
белязан с награждаване на пред-
седателя на ТД „Кале“- Стралджа 
Едрьо Шидерски, за активна ту-
ристическа и обществена дейност. 
Името му е неразривно свързано с 
хижа „Люляк“ и всяка една туристи-
ческа проява. Кръстовден по стар 
курс съвпада с тази дата, затова 
подготвихме изненада - постави-
хме петметров кръст на вр. Кръ-
ста. Като всяка идея тя възникна 
спонтанно, после не можем да 
открием кой пръв я е дал. Когато 
завършвахме заслона Залъмова 
чешма си спомням, че един от на-
шите активни туристи беше готов 

да дари голяма сума, за да се осъ-
ществи. Много сме благодарни на 
общинското ръководство в лицето 
на кмета и заместник-кмета, които 
поеха финансирането и помогнаха 
с транспорт и жива сила за монти-
рането на близо 100 кг кръст. Един 
чудесен заслон, свързваща пътека 
между Събкина чешма и Залъмо-
ва чешма, Кръста, покоряване на 
вр. Ботев от група туристи и още 
десетки групови прояви са равно-
сметката до този ден. Предстоят и 
други изненади, ще сме щастливи 
да се осъществят до края на го-
дината. Честит празник, приятели 
туристи!

 инж.Атанас Балъкчиев

За един вестник това е доста-
тъчно зряла възраст, защо-
то миналото  се измерва с 

хиляди броеве и верни  читатели. 
В същото време 65-те години за 
вестник може да се броят като 
младост. Има ли издател, има ли 
читатели, той все така редовно 
ще си пътува от редакцията, през 
печатницата, до адресантите. И 
ще ги информира – постоянно, 
честно, искрено, с уважение към 
професията „журналист“ и към 
всеки, който разтваря страниците. 
Някак сантиментално ще прозву-
чи , но е факт – в редакцията на 
вестника се пазят течения от 1966 

„Една история трябва да е толкова интересна, че да ти се стори къса. Или да е толкова къса, че да 
ти се стори интересна. Най-добре и двете.“         Димитри Иванов

г. До сега! Там всъщност е цялата 
история на нашия град, на нашата 
община през всичките тези години. 
Между страниците оживяват съби-
тия, факти, личности, разказват се 
легенди, представят се таланти, 
може да се проследи създаването, 
развитието и успехите на културни 
прояви, инициативи, празници, 
традиции...

Разказът на  редактора:
За първи път се появих във 

вестника през 1971 г. И то с две 
стихотворения, които се оказаха 
единствените написани в живота 
ми. Първият си очерк написах вече 

като литературен сътрудник на 
вестника , за което ми помогна мно-
го тогавашния гл.редактор Недялко 
Динев. И така до сега. С тефтер и 

химикал там, където са събитията, 
при хората, които се трудят, правят 
добрини, творят красота.

Там, където животът кипи.
В “Стралджански вести“ е минал 

през своите различни периоди. 
Бил е многотиражка/само в две 
страници/, бил е 4-ри страничен, 
бил е притурка към Ямболския 
информационен звяр „Тунджа“,  а 
сега - самостоятелно издание в 8 
страници, орган на ОбС. Издаван 
е месечно, на две седмици, всяка 
седмица. С различен тираж в раз-
личните времена. Бил е платен, а 
откакто е   издание на Общината, 

с решение на ОбС – безплатен. 
Имало е години когато е списван 
само един редактор, имало е и 
години когато в редакцията са ра-
ботили  по 3-ма, 4-ма , че и 5-ма 
редактори. От 1985г. вестникът се 
създава само от  гл.редактор, който 
има задължението да изпълва с 
информация всичките осем стра-
ници. И така да поднася всичко, че 
вестникът не само да се прелиства 
, а да се чете.  Обратната връзка 
с читателите ясно показва, че той 
е нужен , че трябва да излиза  и 
на страниците му да има инфор-
мация :

-  за хората от нашия  град , от 

нашата община, за техните съдби. 
Ние сме заедно в добри и лоши 
дни, срещаме се, споделяме си, 
вестникът трябва да е огледало   
всичко интересно.

- за историята на нашия роден 
край, която е богата, многолика, 
древна. За да помним миналото, 
да го уважаваме, да се учим от 
него.

- за младите, които са нашето 
бъдеще, нашата надежда, за 
възможностите им, за мечтите 
им, за  пътищата им към новото, 
красивото, доброто, за предизвика-
телствата пред които се изправят и 

ги преодоляват с ум, сила, енергия, 
воля.

- за талантите от всички области. 
Греши, този който счита ,че не е 
възможно в малък град като нашия, 
че в община далече от столицата 
могат да се раждат  талантливи 
художници, певци, инструмен-
талисти, танцьори, спортисти... 
Раждат се, доказват се, успяват. И 
се гордеем с тях!

- за възрастните, посветили на 
труд живота си,  за постиженията 
им, за добрите  промени , предиз-
викани от труда им, за достойн-
ствата, за мъдростта им, за всички 
онези добродетели, на които са 
носители. И които би трябвало да 
прихванем от тях.

- за природата, за красотата й, 
за тишината   и многобагрието на 
полето, за уханието на билките, 
за свежестта на гората, за величи-
ето на планината, за чистотата на 
реките,за приятното присъствие на 

птици, животни, цветя, за песента 
на вятъра, за топлината на слънце-
то, за живителния дъжд...за всичко 
онова, което получаваме щедро 
свише. И трябва да го пазим, за да 
се чувстваме щастливи!

Мечтателка съм! Благодарна 
съм, че  мога да творя за хората, 
които обичам, които са част от 
моя живот.

Мечтателка съм! Защото във все-
ки човек виждам най-вече доброто 
, красивото, мъдрото. И искам той 
да е щастлив.

Мечтателка съм, защото искам  
творчеството да радва, да възпита-
ва, да облагородява. Защото искам 
моралните, човешки ценности да 
доминират, да се чувстваме спо-
койни и сигурни в своя ден.

Нека в.“Стралджански вести“ 
бъде светлия лъч във вашия ден, 
нека ви радва, нека ви създава 
настроение, нека ви информира 
както до сега с разбиране, с обич!

Нещо ново и много приятно се 
роди във Воденичане за  любите-
лите на народните танци  от всички 
възрасти. В началото на септември 
с подкрепата на кметство и чита-
лище местни млади ентусиасти 
откриха своята хоротека. Групата, в 
която  танцуват любимите народни 
хора, се събира всяка събота от 
18:00-19:00 часа в читалището 
на селото. „Така не само разноо-
бразяваме ежедневието си, но и 
осмисляме времето с нещо много 
полезно и приятно!“, радостен е 
да съобщи кмета Милен Ангелов, 
който е заклет любител на всичко 
родно, активен участник във всички 
инициативи свързани с пресъзда-
ване на народни обичаи, традиции.  
Най-хубавото в цялата работа е, че 
хоротеката се води от едно младо  
момиче Радост Стоянова, която  
гори от желание да види в родното 
село на хорото да се хванат и мал-
ки и големи, да бъдат заедно, да 
се чувстват щастливи. Чаровната 
хореографка вече получи одобре-

нието на 
танцьори-
те, което я 
мотивира 
да посто-
янства, да 
предлага 
нови идеи.

Ра д о с т 
Стоянова  
е завърши-
ла НУФИ 
“Ф. Кутев“ 
К о т е л  и 
Н а ц и о -
н а л н а т а 
музикална 
академия 
Пловдив. 
В момента е танцьор в ансамбъл 
„Тунджа“. Много обича родното 
село и с огромно желание се връ-
ща всяка седмица, за да учи на 
хора и ръченици своите приятели 
както от Воденичане така и от близ-
ките села Недялско, Палаузово, 
Джинот.

Вместо пожелание за  бо-
гат урожай , силна и аромат-
на винена година!

За тези, които обичат ху-
бавото вино,това е един от 
най-щастливите моменти от 
годината. Сладка е подготов-
ката за него – с почистването 
на бъчвите, с организацията 
на процеса по гроздобера, с 
надеждата, че тази година 
ще е по-добра от миналата – по качество и количество на гроз-
дето, по пивкавост на виното и тънкоструйната ракия. А как ухае 
деня на лозови пръчки, на дъхав мискет и мускат,  как примам-
ливо надничат едри гроздове иззад листата, как хрупка всяко 
зрънце сладост в устата. ... Гроздобер е! Нека е пълно с радост 
сърцето, нека майсторите отново да се похвалят с  най-хубавото 
стралджанско вино и ракия.

 Някой смятат, че е лесно да  уловиш магията на домашното 
вино, да я „прелееш” през традицията, да прибавиш новаторство-
то от   настоящето и да постигнеш  вълшебно  качество и вкус, 
Не, никак не лесно, не е и просто. Сложно е! И равно на при-
ключение от класа! Затова: внимавайте когато берете гроздето, 
когато го съхранявате, когато го подготвяте за бъчвата, когато му 
баете да ферментира, когато го чакате да  „проговори“ и когато  
го вдигнете за наздравица . Внимавайте и  се посветете на този 
процес с цялото си сърце, с всичките си умения , опит и мъдрост.  
Резултатът няма да закъснее, ще ви зарадва и възгордее!

Стартът в гроздобера е обнадеждаващ. Мускат отунелът 
се отчете с добри добиви / при грижовните стопани!/ и висока 
захарност. Мерлото е така натежало, че предизвиква възхита. 
Мискета сладнее и радва почитателите на гроздова и бяло 
стралджанско вино.

Хубаво е, че момчетата от звено „Общинска охрана“ изпъл-
няват добре задълженията си. Кражбите на грозде постепенно 
остават в миналото, стопаните са спокойни за реколтата си. 
Нищо, че от 6-те хил. дка лозя само в Стралджа, сега трудничко 
ще се отчетат пак толкова плододаващи, но за цялата община. 
Нашенци все пак остават оптимисти и припомнят  приказката: И 
от малкото хаир да има!

РАжДАНЕ НА НОВОТО ВИНО П р о ф е с и я , 
която заслужава 
уважение, профе-
сия, която изисква 
смелост, сила, съ-
образителност.

В Седмицата на 
пожарна безопас-
ност демонстра-
тивно занятие за 
гасене на пожар  
се проведе  в 
сградата на об-
щинска админи-
страция в Страл-
джа .В  занятието 
взеха участие по-
жарникарите от  
РСПБЗН Страл-
джа, както и еки-
път на Спешна 

помощ. Безупречни както винаги, с 
дисциплина и ред, с отговорност и 
желание да покажат пълна готовност 
да се справят с подобни бедствия 
екипите дадоха доказателства на 
обществеността, че са на своя пост 
и  ще реагират смело, бързо про-
фесионално в такива ситуации.  В 
рамките на Седмицата за пожарна 
безопасност беше  и традиционния  
областен етап на конкурса за детска 
рисунка „С очите си видях бедата“. 
От участвалите повече от 40 рисунки 
, представители на нашата община 
отново са на призови места..Браво 
на младия талант Тони Йорданова, 
която привлече вниманието на жу-
рито и спечели заслужена награда, 
която ще я отведе на национален 

етап. На вниманието на гражданите 
са и отворените приемни  във всички 
служби за пожарна безопасност и 
защита на населението в областта 
както  и откритите телефонни линии 
за отговори на актуални въпроси по 
осигуряването на пожарната безо-
пасност.

От началото на годината пожар-
никарите са реагирали на повече от 
80 сигнала, като няма регистрирани 
тежки случаи. От службата при-
помниха, че най-голямата опасност 
за по-големи пожари е в частните 
дворове.

Към този момент в Стралджанската 
служба няма недостиг на пожарника-
ри и всички са в готовност за реакция 
при възникнали инциденти.

ЗДРАВЕЙ, бъДЕщЕ! ПъТЯТ КъМ ЗНАНИЕТО Е ОТКРИТ

Новата учебна година в община 
Стралджа започна с трогателни 
тържества във всички училища и 
детски градини.

Общо 1122 са учениците, за 
които училищата гостоприемно 
отвориха вратите си. Първоклас-
ниците тази година наброяват 
116. В най-голямото общинско 
училище, СУ “П. Яворов“ броят 
на учениците е 561, те са разпре-
делени в 26 паралелки. За първи 
път в класните стаи влязоха 47 
малчугани. В ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ Стралджа  тържеството 
беше посветено на 399 ученици 
от които 48 първолаци. В Зимни-
ца тази година посрещнаха 111 
ученици. Най-голямото внимание 
беше към 15-те първокласници. 
Във Войника броят на учениците 
тази година е 51, от тях само 6 са 
първокласници. Броят на децата 
в детските градини на общината в 
началото на учебната година е 366.

Заедно с пожелание „На добър 
път към знанието!“ ние припомняме 
един интересен надпис, останал 
в едно от най-старите килийни 
училища в белоградчишкото село 
Рабиша, завещан от учителя Ран-
гел Костов: „Учите се дети во млади 
лети, кога приемете старост да не 
ви остане жалост!“

Усмихнати, развълнувани деца, 
учители и родители изпълниха   
двора на СУ „П. К. Яворов“ на 15 сеп-
тември. Най-щастливи бяха малките 
първокласници, нетърпеливи да 
влязат в класната стая. Не по-мал-
ко развълнувани бяха и бъдещите 
абитуриенти, които слагат началото 
на последната година в родното учи-
лище. Много мило прозвуча откри-
ването на тържеството от малката 
Велимира Русева, която изпълни  
Вазовото „Аз съм българче“. 

В своето приветствие  Галя Рай-
нова, директор на училището, поз-
драви ученици, учители и родители 
отправяйки пожелание за една ус-
пешна и добра година. От името на 

общинското ръководство поздрав-
ление поднесе  Роска Стойкова, 
секретар на Община Стралджа. Тя 
изрази увереността на общинското 
ръководство, че възпитаниците на 
най-голямото общинско училище 
ще вървят уверено по пътя към 
знанието, ще радват учители, ро-
дители и общественост със своите 
успехи в различните области и ще 
доказват, че са достойни възпита-
ници на СУ “П. Яворов“. „Вярваме 
във вас, мили деца, вие сте нашата 

Слънце златно, слънце мило,
рано сутрин подранило
и огряло вредом всички –
 пролетни цветя, тревички,
буболечки, волни птички
и дечица най-добрички -
весели с крачета боси...
Слънчице, добре дошло си!

„Подадена ръка“ е дискът, кой-
то всеки първокласник  в първия 
учебен ден получи като подарък от 
Атанас Киров, кмет на общината, 
със специално послание:“Светът е 
чудесен! Открийте го и той ще бъде 
ваш! Със смели сърца заставайте на 
страната  на правдата и на доброто. 
Като достойни юнаци! В къщи мама 
и татко, кака и батко ще се гордеят 
с успехите ви. Семейството, учите-
лите, хората от родния край, цялата 
страна ще сме винаги с вас, ще ви 
подкрепяме, пазим и обичаме. Бъ-
дете здрави, весели и всеотдайни 
в учението!“

Дискът, който съдържа 12 пе-
снички - „Роден край“, „Подадена 
ръка“, „Първокласничка“, „Златните 
семенца“,“Верен приятел“ и др., е 
дело на акад. Крум Георгиев, познат 
тук като Председател на Общество 
за фолклор Ст. Загора. Към него има 
още един диск - „Щъркел“, предназ-

начен за децата от детските градини. 
И там десетте песнички се изпъл-
няват от формация „Розов цвят“ Ст. 
Загора. Приложен е и инструментал 
за по-лесно усвояване на всяка 
песен от децата. Аранжимента е на 
Веселин Божков и Емил Минев.

чУДЕН ПОДАРъК ЗА ПъРВОЛАЦИТЕ

акад. Крум Георгиев

надежда и ще под-
крепяме всички 
усилия на училищ-
ното ръководство 
за осъществяване 
на един нормален 
учебен процес!“, 
каза тя. Подкане-
ни от училищния 
звънец, с надеж-
ди и усмивки, уче-
ниците влязоха в 
своите обновени 
класни стаи.

В ОУ “Св. Св. 
Кирил и Мето-
дий“ Стралджа 
имаше всичко, 
което трябва да 
бележи началото 
на една учебна 
година – стихо-
ве, песни, танци, 
цветя, усмивки, 
настроение. Най-
топли пожелания 
от директора Нели 
Едрева, привет-
ствено слово от 
Гроздан Иванов, 
зам.кмет на об-

щината.
Тържествено беше открита учеб-

ната година и в училищата  на 
Войника и Зимница. Заедно с 
празничния ритуал по откриване 
на новата учебна година в  детските 
градини  празничния ден  премина 
в игри и забавление. Навсякъде  с 
очакване за спорна, здрава, силна 
учебна година, която да зареди със 
знания всички ученици, да им даде 
старт към нови успехи. 

Още на стр. 8

ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ
Издадено Наказателно постановление  № 21-0814-000183/4.08.2021г. 

От Георги Георгиев, нач група към ОДМВР, РУ Стралджа против  РА-
ЛИЦА ПЛАМЕНОВА ПЕНЕВА от Стралджа за това, че на 3.07.2021г. не 
използва обезопасителен колан в МПС с което виновно е нарушила 
чл.137 а ал.1 от ЗДП. На основание чл.53 от ЗАНН и по чл.184 ал 4 от ЗДП 
постановява глоба, която се заменя от ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

НА НАЙ-ВИСОКАТА ТОЧКА 
НА ТЕРЗИЙСКИЯ БАИР

На вр. Кръста, на най-високата 
точка в Терзийския баир, вече се 
извисява 5-метров кръст. Ярко 

За поредна година в лозовите 
масиви на Стралджа е спокойно, 
прибирането на реколтата тече 
без оплаквания за кражби. При-
носът за това е на момчетата от 
звено „Общинска охрана“, които 
неуморно, постоянно, респекти-
ращо налагат ред и дисциплина 
в съответствие с наредбите на 
общината. С осигурените високоп-
роходими автомобили  периодично 
се правят обходи в районите с лозя 
и други земеделски насаждения, 
контролира се всяко влизане, про-
веряват се коли и каруци. Добрата 
практика се прилага не само в 
землището на общинския център, 
но и в селата Зимница, Лозенец, 

ОТЛИчЕН ЗА ЗВЕНО „ОбщИНСКА ОхРАНА“

Воденичане, където също липсват 
сигнали за кражби. Всичко това 
осигурява необходимото спокой-
ствие на стопаните в прибирането 
на реколтата.

с е  от к р о я в а 
на хоризонта, 
вижда се от -
далеч и създа-
ва чувство на 
спокойствие. 
Идеята за из-
дигането му е 
на доайена на 
туристическо-
то движение в 
Стралджа Ед-
рьо Шидерски 
и се реализира 
с помощта на 
Атанас Киров, 
кмет на Общи-
на Стралджа 
и специалното 
съдействие на 
Гроздан Ива-
нов, зам.кмет. 

Този район е интересен за тури-
стите и с двете чешми - Залъмова 
и Събкина.        
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ПРИЗНАНИЕ ЗА СТРАЛДжАНСКИ ТВОРЦИ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПОСЕщАВА СЕЛОТО ВСЯКА СЕДМИЦА
бчК ЗАПОчВА РАЗДАВАНЕТО НА хРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
НА УЯЗВИМИ ЛИЦА ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА хРАНИ

ВОЙНИКА ОТбЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК

ИНТЕРЕСНА НАхОДКА СъхРАНЯВА МЕСТЕН РОДОЛЮбЕЦ

ЕЛЕГАНТНИТЕ ФАЙТОНИ НА НАСКО – КРАСИВ СПОМЕН ОТ МИНАЛОТО, ЕКЗОТИКА ДНЕС

в атолово

Всеки четвъртък от 8 до 9 часа в 
кметството на селото има присъст-
вие на медицинска сестра.

Това е поредното изпълнено же-
лание на жителите след  срещата с 
кмета на община Стралджа Атанас 
Киров.

За живеещите в бежанското 
село, предимно възрастни и са-
мотни хора, това е голямо предим-
ство, тъй като могат да измерят 
кръвното налягане, нивото на 
захарта, могат да се консултират 
за болежките си, за лекарствата. 
Благодарностите са за местния 
кметски наместник Стоян Стоянов, 
който работи с огромно старание и 
енергия за подобряване условията 
на живот за атоловци, и за кмета 
на общината, който не подминава 
нито едно предложение на хората.

София Божкова:
В историята на 

село Атолово не е 
имало  кмет толкова 
много загрижен за 
облика на селото и 
отговорен за хората 
останали може би 
без надежда. Стоян 
Стоянов е  човекът 
вдъхнал в тях куража 
да се борят, да живе-
ят. Добавям огромна 
благодарност и към 
кмета на община  
Стралджа Атанас 
Киров, Достоен за 
похвала! Бъдете бла-
гословени!

ГРАДИНА НА ДОбРОТО
в оУ “Хр.ботев“ – войника

Какво е доброто?
Паоло: Аз помогнах на възраст-

на жена!
Филипа: Аз спасих ранено гъ-

лъбче!
Александър: Аз давах храна на 

бездомно коте!

Да образоваш и да възпитаваш, 
това е ролята на учителя. А когато 
има свежи идеи, те увличат децата, 
карат ги да мислят, да творят. И да 
запомнят уроците!. Така в  ОУ“Хр.
Ботев“ Войника в час по „Техно-
логии и предприемачество“ беше 
изготвено Таблото „Градината 
на доброто“. Като начало беше 
беседата за доброто поведение 
и споделяне на добрините, които 

всеки е направил.
Децата вложиха цялото си ста-

рание и доказаха, че добре са 
разбрали напътствията на учи-
телката Милена Узунова. Урокът 
е постигнал целта си: малките 
успешно  работят в екип,  пред-
варително обсъждат  и решават 
как да изглежда тяхната градинка, 
всяка предложена идея се подлага 
на анализ. Спазвайки правилата те 
избраха предпочитаните доброде-
телни  думички „обич“, „приятел-
ство“, „загриженост“..., изписаха ги 
на детелинките и минута по-късно 
дървото грейна в доброта. А вто-
рокласниците бяха усмихнати, 
щастливи и горди със себе си.

И ще има още много добрини!

Запустял и из-
оставен изглеж-
даше паметни-
кът на загинали 
руски войници в 
село Зимница. 
След активната 
намеса на об-
щина Стралджа 
и кметство Зим-
ница всичко е 
коренно проме-
нено. В потвърж-
дение на завета 
„Дела трябват, а 
не думи!“ сръчни 
ръце и сърца, 
които помнят и 
уважават мина-
лото направиха 
необходимото, 
за да изглежда 
светинята във 
вид, подходящ 
да информира 
и да възпитава.

Зимница
ПАМЕТ, УВАжЕНИЕ КъМ ЗАГИНАЛИТЕ

Никога не съм крил, че в рода си 
имам много дълга червена линия 
и от рода на баща си, и от рода на 
майка ми. Друг е въпросът, че се 
нагледах и отвратих от действи-
ята и бездействията на местни и 
национални червени величия и 
за мен тази партия се превърна 
в символ на нещо гнило. Та от 
рода на майка ми имам родствена 
връзка с един партизанин. Харизан 
Николов Харизанов, родом от село 
Атолово. Загинал млад на фронта 
в Чехословакия. През социализма 
имаше паметна плоча на младия 
момък в Атолово. Днес няма! От-
давна няма! До няколко месеца 
обаче ще има. И не защото е мой 
роднина. А защото е геройство, ко-
гато млади мъже отиват на фронта 
да се сражават за Родината и гинат 
за нея! Дали е социалист, дали е 
пацифист, дали е хокеист - няма 
значение! Този човек е загинал до-
като се сражава с идеята за чиста и 
свята Република. Иначе е интерес-
на историята на Харизанов. Той е 
един от хората, които спасяват от 
арест и може би смърт един от ге-
роите на партизанското движение 
- Крум Радонов - верен приятел на 
Вапцаров, който по-късно стига до 
генералски чин и е зам.-командващ 
на Генералния щаб на БНА. Но за 
това друг път. Сега заедно с кмета 

ГЕроЙство Е КоГато Млади МЪжЕ  Гинат 
За родината! да ПаЗиМ ПаМЕтта иМ!

Гроздан Иванов, зам.кмет:

на Атолово започваме работа по 
изграждане на паметна плоча на 
Харизан Харизанов и ремонт на 
паметника на Слав Колев, който е 
между Атолово и Стралджа. Моля 
десните да не ме заклеймяват 
като комунист. Аз имам залепен 
един-единствен етикет и той е: 
БЪЛГАРИН. Моля и левите: Не 
оставяйте тези имена само в чер-
вените си папки, а направете нещо, 
за да останат спомени в идващите 
поколения.

В Стралджа винаги е имало ос-
обняци, впечатляващи личности, 
които вървят по свой път, творят, 
следвайки въображението си и 
доказвайки таланта си. Атанас  Пе-
нев е един от тях. Доказал  се като 
майстор тапицер,  през последните 
години той  направи нова проверка 
на възможностите си  и  изработ-
ва своите ненадминати луксозни 
файтони.

Всичко се случва някак изведнъж, 
отначало като предизвикателство 
от заклетия кавалерист бай Митко 
Марияната, който му предлага за-
едно да направят възстановка на 
едновремешните возила в Страл-
джа.  Не само че се получава, ами 
Наско изведнъж получава криле за 
нови такива шедьоври.

Много скоро сам изработва своя 
файтон, който се радва на интереса 
на близки и познати  Изящен, красив 
той е като лебед на пътя. Съдбата 
решава файтона да стане притежа-
ние на бизнесмен, ценител на този 
род возила, който не се пазарил и 
наброил една шепа пари на майсто-
ра с благодарност и поклон.

И тръгва славата на Наско. Идват 
и други поръчки. Наско не е от мър-
зеливите, работи с мерак, с вдъх-
новение. Сам си прави чертежите, 
сам осигурява материалите, сам 
изработва файтона до последния 
детайл. Въображението му работи 
на макс, ако реши, ще подготви 
екзотичното превозно средство в 
бяло, или в червено, ще го допълни 

с толкова красиви детайли, които да 
го превърнат в приказка. Разбира 
се, за тази сложна работа се изис-
кват  множество умения: на майстор 
железар, на дърводелец, на шивач, 
на тапицер, на бояджия... Въобще 
това си е комплексен занаят. Докато 
работи, Наско  си представя как 
по пътищата препуска неговият 
файтон, танцува конят грациозно, 
пеят колелата, а щастливецът на 
капрата – усмихнат приема поз-
дравленията...

Вече е приключил с поредната 
поръчка. Красивото возило очаква 
собственика си. Наско не отказва да 
покаже файтона на всеки, който  е 
влязъл в коларницата му, да обясни 
как го работи, да разкаже някоя 
стралджанска лакардия.

Послеслов:
В миналото конете били на 

почит в Стралджа. Животното 
се ползвало за впряг и извърш-
ване на тежка селскостопан-

ска работа, за 
придвижване. 
Освен каруци-
те, които били 
част от всяко 
домакинство, 
в селището, 
макар и рядко,  
не липсвали и 
файтоните. 

В модерния 
ни автомоби-
лен свят днес 
един от фай-
т о н и т е  н а 
Наско чудесно 
би се вписвал 
като дейст -
в а щ  м у з е е н 
експонат, кой-
то може да се 
предоставя на 
екстравагант-
ни младоженци 
или абитури-
енти.

На 28 август жители и гости  
на с. Войника  отбелязаха своя 
празник. Сборът е на „Успение 
Богородично“ по старому. Това е 
датата приета от местните жители 
за посрещане на гости. Дори ко-
гато календарът беше коригиран, 
хората във Войника продължиха 
да празнуват през последната 
неделя на август и се радват, че 
до днес традицията е жива.

Организаторите на празника – 
кметство и читалище, обединиха 
усилията си, за да създадат до-
бри спомени на домакини и гости. 
Имаше поздравления, имаше 
музика с оркестър „Преслав“ , 
имаше настроение с песните на 
група „Латинка“. Всичко както 
му е реда. Затова във всеки дом 
спретнаха празнични софри, 

вдигнаха наздравици. Роднини, 
приятели  се върнаха към споме-
ните си, детска глъчка  огласиха  

улиците. И селото някак живна 
събудено от толкова мила чо-
вешка радост!

На фестивала „С песните на Ком-
на Стоянова „ в  Средец  съвместна  
фолклорна група от  Тамарино и 
Саранско впечатли гостите с пре-
красните   автентични носии. Сук-
манът белокосник, изработен от 
сръчните ръце на жени от начало-

то на ми-
налия век, 
съхраня -
ван гриж-
л и в о   в 
скринове-
те, грейна 
в пълния 
си блясък.  
„История-
та на този 
н а р о д е н 
костюм е 
стогодиш-
н а .  В с е -
ки от тях 
има своя 
собствена 
легенда  за 

жената, която го е изработила, за 
тази, която се е докарвала с него 
по празници.“Разказва Нела Илие-
ва, кмет на с.Тамарино.

Цветната магия, представена в 
Средец  всъщност е  традицион-
ното женско облекло  в селата 

Тамарино, Люлин, Саранско от  в 
края на ХІХ в. и първата полови-
на на ХХ в. Сукмана белокосник  
впечатлява с цветове, шевици 
и орнаменти, разкриващи вро-
деното чувство за хармония на 
българката. Интересна е и т. н. 
„опашка“  отзад, която също е 
богато обработена. Украсата по 
сукмана е най-вече  по полите, 
много красиви са ризите с бяла 
и червена шевица,  нашиваните 
елечета, пазвите и краищата на 
ръкавите, Както във всяка женска 
народна носия най-ярката част 
остава престилката , отново на-
шивана с доминиращите цветове 
бяло и червено.

Новосъздадената фолклорна 
група  е с участие на самодейци 
от Тамарино и Саранско. Всяко 
явяване на фестивали и събори 
носи ново самочувствие на жени-
те, които са щастливи и горди с 
наследството от миналото и не се 
уморяват да го представят.

МАГИЯТА НА ТАМАРИНСКИЯ СУКМАН

Повече от 700 жители - уязвими 
лица на община Стралджа ще полу-
чат чрез БЧК хранителни продукти. 
Всеки от тях съдържа брашно, 
захар, леща, спагети, лютеница, 
конфитюр, както и 9 вида консерви: 
зелен фасул, зрял боб, домати, 
зелен грах, гювеч, говеждо месо, 
говежди кюфтета, пиле фрикасе 
и риба. 

Пакетите са два вида - малък 

/17,540 кг./ и голям /27,690 кг/. В 
зависимост от броя на членовете на 
семейството, лицата ще получават 
съответния пакет - малък или го-
лям. Общия брой на правоимащите 
лица в област Ямбол е 5 957, като 
от тях малък пакет ще получат 4 
250 души, а голям пакет 1 707 души.

Списъците на подпомаганите 
лица се изготвят от Агенцията за 
социално подпомагане. 

Всеки правоимащ гражданин 
може  получава хранителните 
продукти срещу документ за само-
личност и подпис. Според графика 
в община Стралджа раздаването 
на продуктите ще започне от 11 
октомври.

Подробна информация гражда-
ните могат да получат от Агенцията 
за социално подпомагане и в сгра-
дата на БЧК-Ямбол. 

НАПУСНА НИ ЕВГЕНИ ХРИСТОВ
Той беше от хората, които се раздаваха безрезервно, със съзнанието, 

че правенето на добро е задължително. Той беше колегата, на когото 
можеш да вярваш, професионалиста, който изпълняваше всяка задача 
отговорно, срочно, дисциплинирано, приятеля, който винаги ще ти се 
притече на помощ, човекът, който ще общува с теб открито, прямо, честно.

Отиде си твърде млад, само на 44 г. и остави след себе си безброй 
спомени: в ОД на МВР, където работеше като зам.директор, в ДПЛУИ 
– Маленово, община Стралджа, където изпълняваше длъжността „ди-
ректор“.

Евгени Руменов Христов е роден на 15.06.1977 г. в гр.Ямбол. Завършил 
средното си образование през 1995г. в СПТУ по ИС „Кольо Фичето” – 
Ямбол. Придобил образователно – квалификационна степен „бакалавър” 
по специалността „Противодействие на престъпността и опазване на 
обществения ред” в АМВР – София и образователно – квалификационна 
степен „магистър” по специалността „Право” в ПУ „Паисий Хилендар-
ски” – Пловдив. В периода 1999г-2019г. работил в системата на МВР 
на различни изпълнителски и ръководни позиции. От 13.07.2020г. , след 
проведен конкурс, е назначен за Директор на ДПЛУИ – Маленово.

Ръководството на Община Стралджа изказва най-искрени съболезно-
вания на семейството, на близките и роднините му!

Монолитен гранитен  ръчно об-
работен камък съхранява в дома 
си  жител на стралджанско село. 
Вероятната възраст на находката 
е Трети век пр.н.е.. Камъкът е 
намерен в околностите на  лети-
щето в София. „Бях впечатлен от 
правилната му форма, първо го 
оприличих на мелничен камък, 
но след по-сериозен оглед видях  
две степени в диаметър, желязна 
халка, което ме наведе на мисълта, 
че е имал друго предназначение. 
Поизмъчих се, но натоварих моно-
литната скала и си я транспортирах 
до тук. Всеки ден я гледам и се 
възхищавам на ръчната изработка, 
на прецизността на  майсторите..“, 
разказва собственикът.

И въображението вече плува 
в далечни времена. Преди колко 
години и чии ръце са работили по 
гранита, от къде е пропътувал, за 
да стигне до тук, за какво е използ-
ван...Може би при строеж на мосто-
ве, или за древна канализация?  
Нищо чудно  да е „ роден“ в нашата 
Странджа, богата на   гранит ...

Да, може  този „гостенин“ в общи-
ната да е от съседната ни община, 
преминал през множество ръце, 
километри, изпълнил предназначе-
нието си и  накрая изхвърлен като 
ненужен. Но  окото на ценители не 
го подминават.  Съхраняват го с лю-
бов. И с надежда камъкът приказки 
да разказва и на днешните българи.

И една легенда за „Дългия 
мост“:

Камък върху камък, споени за-
едно в продължение на шест века, 
174 красиви арки са на протежение-
то на почти 1.3 км. Това е най-дъл-

издигане е по заповед на османския 
султан Мурад II. Съоръжението е 
стратегически важно, защото свърз-
ва европейската част на Османска-
та империя на Балканите и Анадола 
в Азия. Мостът, изграден от камъни, 
има 174 арки, едни са заострени, 
други са заоблени. Неговата дъл-
жина е 1392 метра по това време, 
казва плоча, поставена в началото 
на моста. Сега дължината му е 1238 
метра, но не отнема ни най-малко 
от неговото величие, както и от 
славата му на най-дългия каменен 
мост в Турция, Европа и света.

Между каменните колони и сво-
дове на моста има красиви фигури 
на слон, лъв и различни птици. Река 
Ергене, която е относително широ-
ка на това място, минава под някол-
ко арки. Останалите са на сушата. 
Каменният мост идва на мястото на 
дървени мостове, които по една или 
друга причина са били унищожени. 
Ето защо султанът дава задача на 
един от най-добрите си архитекти 
да изгради здрав каменен мост.

На 11 септември в Бургас се 
проведе Отчетно-изборната кон-
ференция на Конфедерацията на 
българските писатели /КБП/. В своя 
отчетен доклад председателят 
Станислав Марашки даде висока 
оценка за творческата дейност на 
членовете на конфедерацията от 
стралджанската община – Янко 
Стефов, Станка Парушева, Дими-
тър Стоянов, Георги Александров, 
Димитър Драганов, Надя Жечева.

Като част от конференцията 
беше и награждаването на члено-

в бургас

Неизчерпаеми на идеи са чита-
лищните деятели в Джинот. След 
едно много активно лято, с богата 
и разнообразна програма за деца-
та, сега ръководството провокира 
малки и големи за участие в състе-
зание по спортен риболов. Активно 
подпомогнати от кметството  пред-
ставителите на  НЧ „Изгрев 1958“, 
осъществиха идеята си благодаре-
ние на  любезното съдействие на 
Фирма „Екопарк рибно село“ ООД, 

която предостави безвъзмездно 
язовир „Иречеково“ за спортен 
риболов. Не само това, помогна и 
насърчи участниците с обещание 
за нови такива взаимни инициа-
тиви. Сред най-ентусиазираните 
бяха  децата  Димитър -14г. , Иван 
- 12г. , Златин- 8г.,  Александра- 
13г.,  Николинка- 9г. В помощ до тях  
бяха родителите Калина Иванова, 
Пламена Гицова, Здравко Гицов, 
Таня Илиева.

Всеки от тях е имал очаквания, 
но това, което се случи надмина 
всички. Имаше емоции, имаше със-
тезателен хъс, имаше надпревара 
и радост от успеха на всеки. Рибата 
беше достатъчно и предостатъчно, 
за да задоволи мераците на дока-
зали се ветерани риболовци и за 
начинаещите. В края на деня ак-
тивно се намесиха и жените които 
подготвиха възможно най-вкусните 
рибни ястия.

ве на организацията с доказани 
творчески постижения и принос в 
развитието на КБП. По решение 
на Управителния съвет с плакет на 
конфедерацията са отличени Янко 
Стефов за цялостно творчество и 
Надя Жечева за цялостен принос 
към КБП.

Събранието утвърди новия УС, 
който се оглавява от Яница Стан-
чева. За почетен председател 
остава Станислав Марашки. Сред 
членовете на новия УС отново е 
Надя Жечева.

гият каменен мост в света, който 
е само на три часа път от Бургас. 
Той е построен над притока на река 
Марица – река Ергени, близо до тур-
ския град Узункопрю. Макар че е на 
600 години, той изглежда солиден и 
непоклатим досега.

Историческата забележителност 
всъщност дава името на самия град 
– на турски, Uzunköprü означава 
„Дългият мост“. Влизайки в града по 
него ще се насладите на гледката.

Каменният мост е построен от 
Муслихиддин, който е бил известен 
за времето си архитект. Неговото 

Местните жители разказват ле-
гендата за това колко трудно е е бил 
построен мостът. Строили го трима 
братя. Носели камъните на главите 
си. Жените им също идвали на 
строежа. Но ставало така, че братя-
та с тежък труд полагали основите 
вечерта, а сутринта те се загубвали. 
Най-големият брат казал: „Нужна 
е жертва, ще дадем курбан. Това 
ще е жената, която първа дойде на 
моста“. На сутринта сякаш станало 
чудо – основите за първи път си 
били на мястото. А трите жени на 
братята дошли усмихнати заедно, 
хванати за ръце.

РИбОЛОВНИ ПОДВИЗИ КРАЙ ИРЕчЕКОВО

ОбНОВЛЕНИЕ В УчИЛИщЕТО НА ЗИМНИЦА
Мултимедия във всяка класна 

стая е монтирана в ОУ “Св. Св. 
Кирил и Методий“  Зимница. Ръко-
водството на учебното заведение 
въвежда иновациите в образо-
вателния процес, за да направи 
обучението по-интересно за уче-
ниците. Същевременно педагоги-
ческия екип пази и ценностите на 
българското образование.

Решението за монтиране на но-
вите технологични средства е на 
Педагогическия съвет, а средства-
та са от бюджета на училището. 
„До момента ние не разполагахме 
с такива и това видимо забавяше 
процеса на образование. Сега, 
след монтирането на проектори-
те, ние, учителите сме много по-

спокойни да посрещнем децата в 
новата среда и да ги мотивираме 
за сериозно обучение.“, споделя 
директорът Юлия Маджарова, 
която е сигурна , че по този начин 
зимничанските деца ще се обуча-
ват на равно ниво с останалите 
ученици у нас. „Възможностите 
на мултимедията са големи и де-
цата ще го усетят бързо!“, радва 
се тя.  Допълва, че училището се 
запазва като огнище на знания и 
родолюбие, че учители, родители 
и общественост помагат това да 
се случва.

През новата учебна година в 
ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ ще 
се обучават над 100 ученици от 
Зимница, Чарда и Джинот.

КОГАТО СИ НА КРИЛЕТЕ 
НА МЛАДОСТТА

В КАМЕНЕЦ СЕ СЛУЧВАТ ДОБРИ ДЕЛА

Когато си пълен с енергия, ко-
гато изгаряш от желание сутрин 
да тръгнеш на работа, за да 
сътвориш поредното добро, кога-
то  мисълта ти гони нови и нови 
цели, когато си щастлив от това, 
което правиш. Тогава  като че ли 
и съдбата ти ромага. В Каменец 
имат своята загрижена, добра и 
работлива  Елеонора Георгиева, 
кмет, който е готов да събере в 
сърцето си  радостта и обичта, 
грижите и болките  на всички 
съселяни. Тя е човекът, който 
отключва и заключва кметството, 
тя поддържа жива връзката с об-
щинското ръководство, споделя 
идеите си и се радва, че среща 
разбиране и подкрепа. Какви са 
резултатите за времето откакто 

седна на кметския стол?
- асфалтирани на две улици в 

селото
- чакълиране на улици, някъде 

изцяло, а други частично
-  укрепване на два моста с ка-

мък и чакъл
- ремонт на сградата на ДСП
- нова автобусна спирка
-  почистване на тревата в   гро-

бищен парк - 3 пъти
-  редовно покосяване на зеле-

ните площи
-  почистване на стария парк от 

сухи дървета, храсти и трънки
-  изграждане на детска площад-

ка в парка
- ремонт на покрива на кмет-

ството и боядисване на фасада 
и коридор
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 През целия пре-
ход разчитат глав-
но на хижите за 
храна и подслон. 
С изключение на 2 
заслона, в които им 
се налага да спят 
на палатка. Стават 
рано сутрин в 5:00, 
тръгват в 6:00 и 
лягат рано вечер – 
21:30. Приключват 
преходите за деня 
след обяд, за да 
им остане време 
за възстановяване 
и почивка. 

„В град Котел ни 
очакваха нашите 
мили родители, 
които ни бяха при-
готвили домашна 
храна, плодове и 
други вкусотии, пре-
заредихме сили и продължихме напред. 

Пожелаваме на всеки обичащ планината да извърви най-
дългият пешеходен маршрут в България. Това е невероятна 
емоция от началото до самият край, изпитание за волята 
на човек и физическите възможности. Планината те учи да 
подкрепяш другия в трудности и да оценяваш онези малки 
неща, които те правят щастлив.

След много емоции и  предизвикателства по билото на 
Стара планина, достигнат крайната точка - нос Емине. 
Именно там Ангел пада на колене и  прави романтично 
предложение за брак на своята любима Дани, а положител-
ният й отговор зарадва не само него, но и техните родители, 
които бяха дошли да ги посрещнат. Полагат началото на 
нещо още по-вълнуващо и красиво.

На втория ден от про-
хода Петрохан след тях 
тръгва едно куче, което 
ги следва неотлъчно 
повече от 300 км. Кръ-
щават го Петрохан. Той 
е техен верен приятел и 
ги пази от дивите живот-
ни по пътя, независимо 
дали това са стадо от 
диви коне или глутница 
овчарски кучета. 

На третия ден в хижа 
Лескова пристига и 
Кристиян, 21 - годишен 
студент от Германия 
решил да опознае стра-
ната ни. След кратък 
разговор му предлагат 
да продължи с тях, тъй 

като би било голяма трудност да прескочи езиковата бари-
ера с родните хижари. И така групата им се увеличава. Не 
случайно преходът е наречен „Маршрутът на дружбата“. 
Срещат се с най-различни хора по пътеката. Всеки един 
готов да помогне, с каквото може.

ВъЛНУВАщО И КРАСИВО ПРИКЛЮчЕНИЕ 
Ангел Райнов е на 25. Завършил висшето си образова-

ние в Химикотехнологичен и металургичен университет в 
София със специалност „Биомедицинско инженерство“. По 
професия е софтуерен инженер. 

Йорданка Маринова е на 26. Тази година завършва  ма-
гистратурата си в Технически университет София със спе-
циалност „Инженерен дизайн“. Работи в рекламна агенция 
като графичен дизайнер.

Валентин Стоянов е на 30 години. Завършил в ХТМУ със 
специалност „Химично инженерство“, където се запознават 
с Ангел. 

Тримата обичат да прекарват свободното си време сред 
природата. Според сезона разнообразяват с различни 
приключения и пътешествия. Зимата се отдават основно 
на ски и зимни разходки, през пролетта и есента обичат да 
посещават водопади и ниските части на планините горски 
разходки или екопътеки. През лятото обикновено се качват 
на високо в планините и покоряват върхове, също така 
участват в маратони по планинско колоездене. 

 

Пътят към храма винаги е 
открит. В празници и в дни 
на тъга тръгваме по него, 

за да се уединим пред иконите със 
запалена свещ, да се помолим за 
здраве и сила, за да 
преодоляваме всичко, 
което многоликия жи-
вот ни поднася.

Според история-
та „има сведения за 
килийна църква „Св.
Архангел Михаил“ 
в Стралджа. В нея 
отсядали и служели 
монаси-таксидиоти 
от Атон. По празници 
се стичали богомолци 
и от съседните села, 
което дразнело тур-
ците и около 1810г. те 
превръщат сградата 
отначало в беглишки 
хамбар, а по-късно я 
разрушават.

Днешният храм „Св.

където да се събират.
Будни стралджанци  се обеди-

нили около идеята да настояват 
за строителството на новия храм. 
Тогавашният кмет Георги Кунев  
дарява част от двора си за святото 
дело, братята Стефан и Атанас 
Балъкчиеви , след дълга и упорита 
борба, успяват да издействат пра-
вото за строеж на сградата. През 
1891г. султанът издава ферман, с 
който се разрешава  построяването 
на църквата. В него са определени 
и размерите : 20 аршина на дъл-
жина / 14 м./, 12 аршина /8 м./ на 
ширина. Според изискванията на 

и затова продължава 6 години. 
Израства внушителна за времето 
сграда  с дължина 22 м, ширина 
12 м, висока 6 м, изцяло построена 
от камък. Дебелината на зидовете 
е 1 м. Църквата е завършена през 
есента на 1857г. Външната й архи-
тектура носи белезите на църквите, 
строени по това време – с две 
стъпала в земята, със седловиден 
покрив, дълга линия на билото 
и двор, ограден с висока стена. 
Фасадите на църковната сграда са 
изцяло измазани, с пестелива ук-
раса около прозорците и пиластри 
от двете страни  на централния 

Архангел Михаил“  е част от исто-
рическата съдба  на стралджанци  
като неизменен знак за гордия им и 
непокорен дух. Строителството му 
е израз на вярата им, че наред със 
запазването  на техните домове  
изграждането на църквата ще ги 
съхрани  като етнос в дългите го-
дини на османското  владичество. 
Водещо начало е желанието им  да 
имат свой храм, своя „свята земя“, 

турската власт трябва да бъде вко-
пана две стъпки в земята, без кубе-
та и камбанария. За построяването 
на храма е нает Петър Арнаудов, 
майстор-строител от Ямбол. По 
време на строителството  той уве-
личава дължината и ширината на 
сградата почти наполовина, с което 
стралджанци си навличат недовол-
ството на турските управници.                                      

Градежът е многократно спиран 

вход. Подпокривният корниз на из-
ток и запад преминава в кобилични 
арки, характерни за възрожденски-
те храмови сгради. Първоначално 
храмът е без камбанария. Няколко 
десетилетия след това / 1932г./ 
вдясно от входа на църковния 
двор  е издигната стабилна желяз-

„Знае се, че в съществуващата  в началото на 19 в църква „Св.
Архангел Михаил“  са отсядали и служили монаси от атонските ма-
настири. Пътят на последните преминава най-често през отстояли 
на времето духовни средища. Отговаря ли действителността изцяло 
на историческата действителност? С присъщото съзнание за исто-
ричност , големият родолюбец Едрьо Шидерски, твърди, че дедите 
му се завърнали  в бащината си земя от Стрелча и основали Страл-
джа. Само в орбитата на случайността ли е , че църквата в Стрелча 
носи името  „Св.Архангел Михаил“ и това, че Русчо Миркович, 
чийто баща напуска с.Сарай в края на 18 в., предлага през 1857г. 
новопостроената църква да носи името  на светеца предводител на 
небесните сили? Кои са просветените просветители – таксидиоти  
или свободно скитащи иноци, които откриват на стралджанци пътя 
на знанието? Кой е монахът завършил  тук жизнения си път? Дали 
това е писачът на „История славянобългарска“ или друг таксидиот 
с името Паисий, превърнал обучението в основен занаят? Значи-
мото и непреходното е , че единият и другият са част от огромния 
градеж за възстановяване  на духа на българина чрез светлината 
на познанието.

Църквата „Св.Архангел Михаил“ в Стралджа е сред духовните 
средища, които възстановяват българската общност със самосъз-
нанието за общо минало, един език, една вяра, едно страдание и 
една борба за бъдеще.“

на камбанария. Така църковният 
комплекс, заедно с останалите по-
стройки, придобива завършен вид. 
Камбанарията е изградена като 
призматична , двуетажна конструк-
ция. В най-високото са окачени 
камбаните. Конструкцията е отво-
рена, за да може камбанният звън 
да се разпространява свободно. За 
свикване на богомолците отначало 
е използвано клепало, а по-късно – 
желязно и накрая е снабдена с две 
мелодични камбани. Камбанарията 
е изработена и дарена от местното 
железарско сдружение.

Отвътре църквата има харак-
тер на „зална сграда“, което е 
сравнително по-рядко срещано. 
Обкованият с дъсчена обвивка 
таван е резбован с геометрични 
орнаменти. В центъра му е изобра-
жението „Христос Вседържател“, 
дело на художника Александър поп 
Зограф. Роден през 1800г.в Ямбол 
в семейството на поп Георги. Не 
може да се каже със сигурност 
къде е учил живопис – в Киев или в 
Зографския манастир. Художникът 
имал богато въображение. Икони-
те му се отличават с много добра 
рисунка, изтънчено линиарно 

оформяне  на фигурите, реалис-
тично изграждане на образите и 
оптимистичен колорит. С изклю-
чение на „Рождество Христово“ 
на всички пет централни икони  в 
стралджанската църква: „Иисус 
Христос“, Св.Йоан Предтеча“, „ 
Св.Николай“, „Архангел Михаил“, 
„Св.Богородица“ образите са пред-
ставени до пояс, близки и разбира-
еми са. Ликовете са „приземени“ 
и разхубавени. Авторът подписва 
иконите си с „рука Александрова“. 
В долния край на почти всички 
негови икони са изписани имената 
на дарителите и датата и годината 

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

ВЯРАТА И ЗНАНИЕТО – 
КРЕПИТЕЛИ НА ДУхА

на даряването. Освен Александър 
п.Георгиев в храма са работили и 
други иконописци – Атанас Кавръ-
ков от Сливен, Алексей Зограф 
от Ямбол и Апостол Христов от 
София.

Въпреки правената реставра-
ция  голяма част от иконите днес 
са доста повредени и имената на 
дарителите  трудно се разчитат. 

Росица ГЕОРГИЕВА:
„Метосите – свещено пространство сред 
битовата среда“

Все пак видни са имената на Ателя 
Йотова от Ямбол, Гарича Кехая, 
станеник Минку Митювъ, Андонъ 
Желювъ и Кали Славовъ, Конда 
Радев, Г. Симеонувъ, а обковът на 
ръката на св. Николай Чудотворец 
пък е „подарук утъ коладницти“. В 
иконата на св.Димитър върху меча 
на светеца е името  „Димитаръ 
Бойчевъ“.

През годините стралджанци са 
правили множество дарения за 
църквата. Дарители-поклонници, 
цели семейства, родове, еснафски 
сдружения, са извършвали всичко 
това за спасение на душата си, 
за спасение душата на родите-
лите си на този и на другия свят, 
за почит към светеца -патрон на 
храма. Построяването на църквата 
също е извършено доброволно и 
безплатно. Всичко необходимо за 
обзавеждането  - икони, кандила, 
свещници, метален кръст, полилеи, 
църковна мебел, богослужебни 
книги, евангелия, е набавено чрез 
дарения. Като ценна реликва в 
църквата се пази „Часослов“/науст-
ница/, отпечатан в Русия и издание 
на „Нов завет“ от 1859 г., преведено 
от Неофит Рилски и отпечатано в 
Лондон. Книгата вероятно е даре-
ние  на църквата от поборника За-
хария Господинов, за което показва 
текстът  върху една от страниците 

й: „Захария Господинов. В Камбер 
– 1870. Купено от Кара  су  Панай-
ота 1867 за 8 гроша“.

Продължението – 
в следващия брой

Текстът е подготвен по кни-
гата „Църквите в Югоизточна 
България“, с благодарност към 
авторите.

МаршрУтЪт КоМ-ЕМинЕ – иЗПитаниЕ За волЯта

През пролетта след като Ангел и Дани прекарват 14-днев-
на карантина на една последвала разходка с Вальо решават 
да тръгнат пеша за морето. И както повечето приключения 
всичко започва на шега. Триото e сформирано и се започва 
с подготовката, събират информация от форуми, видеа 
и пътеписи, където намират съвети от хора преминали 
маршрута.

До последно не вярват, че пътуването ще се осъществи, 
докато не им одобряват отпуските. След това започва 
планирането. При изготвянето на графика планират дневни 
маршрути средно по 30 км. Купуват си пътеводител, където 
подробно е описан всеки един етап от прехода, както и къде 
може да се пренощува. Специална физическа подготовка 
не е имало, освен няколко по-дълги прехода в Рила.

Дните минават неусетно, малко по малко си набавят 
необходимата екипировка и раниците се пълнят.

Така идва мечтаният ден – 15.08, пренощуват на хижа 
Ком, откъдето рано сутринта тръгват към върха. Очакват 
ги 20 вълнуващи дни по билото на Балкана. Традицията 
повелява от връх Ком да се вземат две камъчета, едното 
от които да се хвърли в Черно море, а другото да се запази 
за спомен. Снимат се, закусват, избират си камъчета, които 
да носят с тях и да хвърлят накрая в морето, пият по глътка 
ракия и потеглят на изток.

 

Обиколката на Витоша 100 км

Връх Ком

Петрохан

Хижа Лескова заедно хижаря

Красивият изгрев от връх Амбарица

Заслон Вратник

Връх Вежен

Връх Ботев

Тук учихме Кристиян да прави 
баница

Пътят ни по Ком – Емине приключи, но животът ни 
пое към много красива и вълнуваща посока.

„Много емоционален момент! Щастливи сме, че го 
изживяхме заедно с родителите си“

Нос Емине
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ЗДРАВЕЙ, УчИЛИщЕ!


