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Уважаеми стралджанци 
и жители на общината,
Скъпи приятели,

Поздравявам ви с настъпването 
на Новата 2023 година!

От все сърце ви пожелавам да 
бъдете най-вече здрави, въпреки 
трудностите, съпътстващи ни 
в ежедневието. Да ги преодолява-
ме, колкото и трудно да е това, с 
надежда за едно по-добро бъдеще.

Да се опитаме да бъдем повече 
приятели в името на нашия град. 

Да вярваме в доброто и да се по-
молим да настъпи мир за всички хора на земята!

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!

Атанас КИРОВ, кмет на община Стралджа

БЛАГОРОДНА ИНИЦИАТИВА НА БМЧК

КОЛЕДАРСКИ ПОЗДРАВ ОТ ДЕТСКИ ГРУПИ

ДЕЦА РИСУВАХА ДОБРОТО

В ОБЩИНАТА

Ако ги видите не може да 
не им се порадвате, да ги 
поздравите за усърдието 

и радостта с която поднасят своя 
коледарски танц. Това са децата 
от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа с ръководител Иван 
Петров. Облечени с народни но-

сии, тропат дръзко, смело , силно 
с чизмите, и-ха, и-ха, повтарят под 
звуците на мелодията и танцуват 
от сърце. На поздравът  към Об-
щина Стралджа се радваха всички 
от администрацията , а зам.-кмета  
Александър Станчев лично ги 
похвали за усърдието и благодари 

за посещението с пожелание да 
продължават да участват в този 
състав, да усвояват народните 
традиции и да ги показват.

„Ой, Коладе ле“ припяваха и 
малките коледари от ДГ“Здравец“. 
Те подариха на общинска админи-
страция красиви мигове с тради-

цията, с красотата на народните 
носии, с богатството на благосло-
виите. Но имаше и друга изнена-
да – всички от администрацията 
получиха специално изработени 
коледни и новогодишни картички с 
топли пожелания за здраве и пло-
дородие през годината. Малките 

посланици на доброто и красотата 
бяха поздравени от зам.-кметове-
те Гроздан Иванов и Александър 
Станчев , от секретаря на община-
та Роска Стойкова както и от госта 
Стойко Стойков, началник на РУ 
на образованието, Ямбол.

Продължава на стр.2

Та з и  г о -
дина Ко-
л ед н и я т 

базар на БМЧК-
Стралджа про-
тече под мотото: 
,,Купи изделие-
подари усмив-
ка“. Подготвен с 
огромно стара-
ние от  дарители 
с добро сърце, 
той доказа за 
пореден път, че 
младите хора 
на града могат и 
знаят как да организират полезни 
прояви. А идеята обикновено се 
ражда спонтанно. Ето как я пред-
ставят доброволците от БМЧК: 
„Две седмици преди откриването 
на базара разбрахме, че наша 
преподавателка страда от рак на 
панкреаса. Нямаше как да сто-

Чуден е този празник - Коледа, толкова очакван – с надежди, с вяра, че доброто 
може да се случва, че всеки от нас може да бъде сътворител на чудо. И да се 
превърне в Бог за някое живо същество. Конкурсът, обявен от НЧ “Просвета 
1892“ Стралджа предизвика малки и по-големи деца да се опитат да нарисуват 
доброто. И се превърнаха  в чудотворци! И литна като пътуващо щастие то, 
за да стигне до някой, който го очаква. Творците показаха въображение, твор-
чество, майсторство. Разказваха  с четка и молив своята история за доброто. 
А организаторите истински бяха затруднени при разпределение на наградите. 

В КОНКУРС НА НЧ “ПРОСВЕТА 1892“ СТРАЛДЖА 

В конкурса „С духа на Коледа“ 
взеха участие над 90 ученици.Те 
представиха картички и рисунки 

по темата, които бяха разгледани и оце-
нени от комисия в състав: Стойка Колева, 
Янко Добрев, Атанаска Борисова и Нели 
Тончева. Комисията определи много 
награди и грамоти. 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:
ЗА РИСУНКА
Първо място:
1. Илиян Радостинов-с.Зимница
2. Димитър Иванов-с.Зимница
3. Давид Демирев-с.Зимница
4. Величка Василева-с. Зимница
Второ място
1. Светлана Добрева
2. Красен Златев
3. Симона Костадинова
Трето място
1. Памела Йорданова - 3 кл. СУ „П. 

К. Яворов“
2. Янислава Георгиева - 4 кл. СУ „П. 

К. Яворов“

ЗА КАРТИЧКИ
Първо място
1. Теодора Маринова - 3 кл.СУ „П. К. 

Яворов“
2. Велимира Русева - 2 кл. СУ „П. К. 

Яворов“
3. Андония Николова - 2 кл.СУ „П. К. 

Яворов“
Второ място
1. Елена Росицова-4кл. 4кл. ОУ „Кирил 

и Методий“-Стралджа
2. Митка Кънчева-2 кл. ОУ “Кирил и 

Методий“-Стралджа
3. Събка Бойчева“-4 кл. ОУ „Кирил и 

Методий“-Стралджа
4. Гьокчен Андреева-3 кл. СУ „ П. К. 

Яворов“
Трето място
1. Пресияна Недкова-3 кл. Стралджа
2. Моника Георгиева-3 кл. Стралджа
3. Ивона Стоянова-3 кл. Стралджа
4. Жаклин Велчева-3 кл. Стралджа
5. Минка Василева-3 кл. Стралджа

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
Първо място
1. Сандра Демирева-7 кл. ОУ „ Кирил 

и Методий“-с.Зимница
2. Любка Неделчева-6 кл. ОУ „ Кирил 

и Методий“-с.Зимница
Второ място
1. Сияна Петрова- 5 кл. СУ „П. К. 

Яворов“
2. Елена Георгиева-ОУ“Кирил и 

Методий“-с.Зимница
Трето място
1. Станислава Железчева - 5 кл. СУ 

“П.К.Яворов“- Стралджа
2. Десислава Маринова-5 кл. СУ “П. 

К. Яворов“-Стралджа

КОЛЕКТИВНИ НАГРАДИ
1 „в“ клас - СУ “П. К.Яворов“ - Стралджа
2 „а“ клас - СУ “П. К.Яворов“ - Стралджа
3 „а“ клас - СУ “П. К.Яворов“ - Стралджа
3 кл.- ОУ “Кирил и Методий“ - Зимница
Занимания по интереси - “Млад 

краевед“
ДГ “ Здравец“ - филиал с. Лозенец
НАГРАДА ЗА НАЙ-МАЛЪК УЧАСТ-

НИК
1. Ивайло Тодоров
2. Кристиян Тодоров - ДГ “Здравец“, 

гр. Стралджа

им със скръстени ръце. С общи 
усилия този базар стана факт. 
Големи благодарности на нашите 
дарители - Габриела Вашек, Иван 
Вукарски, Йолина Костова, Велчо 
Иванов, Николай Богданов, Катя 
Загорчева, Женя Петрова, Йордан-
ка Петрова, Веселина Иванова и 

др.. Благодарение  на всички тях и 
на добрите хора, които закупувайки 
от нашия щанд се включиха в бла-
готворителната кауза, средствата, 
които ще отидат за лечение на 
нашата учителка, са на стойност 
от 1 657 лв.! БЛАГОДАРИМ НА 
ВСИЧКИ! Весели празници!“

Когато водеща е любовта към 
родното място, когато имаш 
един добър екип от съмиш-

леници, които те подкрепят, когато 
знаеш, че цялото село заедно 
върви напред и променя своя ден, 
добрите идеи просто бликат. И се 
осъществяват. Така се случи и във 
Воденичане, където в навечерието 
на Коледа кметство и читалище 
организираха един много красив 
празничен концерт. Лично кметът 
Милен Ангелов в юнашка народна 
носия откри събитието. Минутка 
по-късно Атанас Киров, кмет на 
общината, поздрави жители и гости 
и направи своя изненада за трима 
изявени воденичанци. Той поднесе 
благодарствени писма на талант-
ливия и родолюбив Георги Пенев, 
на Йордан Неделчев, спортист и 
любител на народно творчество, 

ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ ЗА РАДОСТ НА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

на Виолета Мирчева, председател 
на местното читалище и активен 
поддръжник на традициите.

„Приемете моята искрена бла-
годарност и признателност за 
вашия нестихващ ентусиазъм, 
обединяващ млади и стари с една 
гореща любов към българските 
традиции и обичаи. 

Човек живее, за да съгражда, 
да напомня на следовниците за 
предците, за вярата, надеждата 

и стремленията им.  
Вие сте пример точно 
за такива хора.

Горд съм от факта, 
че ви познавам!“

С тези думи  г-н Ки-
ров припомни, че бла-
годарение на актив-
ната им и постоянна 
работа  селото се отли-
чава с особен колорит 
и богатство.

По-нататък всичко 
беше музика, песни, 
настроение и богати 

благопожелания. Прекрасният 
концерт на гостите от АНТ „Сливен“ 
бе последван от чудесното изпъл-
нение на коледарска група Водени-
чане. Със свой дебют на сцената 
се изявиха и момчетата от мъжката 
певческа група. Приказно беше и 
участието на малките феи – децата 
на Воденичане под ръководството 
на очарователната Женя.

Браво, Воденичане!
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ЖИВИ ПЪТЕКИ КЪМ ДУШАТА НА БЪЛГАРИЯКОГАТО ИМАШ ЦЕЛ, ПРЕПЯТСТВИЯ НЯМА

БЛАГОДАРНОСТ
В празничните дни всяко добро дело като че ли удвоява своята стойност. Ние, 

живеещите в бл.53, бх.Б Стралджа, най-добре разбираме това след като общи-
ната откликна на нашата молба за отводняване на района на жилищния блок. 
Дълго време търпяхме неудобството, пълните мазета с вода, притеснението че 
цялата сграда може да получи необратими повреди, но общинското ръководство 
взе мерки и проблема вече е решен. Благодарим от сърце за тази своевременна 
намеса! Благодарим за това, че молбата ни е разбрана. 

С пожелание за здраве и много успехи на общинското ръководство ние оставаме 
с надеждата, че този стил на работа ще помогне за решаването на още местни 
въпроси. Това ни радва и обнадеждава!

Честита Нова година!
От живеещите в бл.53 вх.Б - Стралджа

1 0  д е к е м в р и  
2022г., НДК, зала 
„Люмиер“,  19.00 ч. 

Начало на един 
невероятен спекта-
къл – прослава на 
България, подготвен 
и реализиран с много 
обич от невероятна-
та Тоня Борисова. 

Цели   
55 години тя оби-

каля България и 
изнася своите по-
етично-музикални 
спектакли посветени 
на нея - най-прекрас-
ната, духовно богата 
и свидна на сърцето 
й България! „Пос-
ветила съм живо-
та и творческата си 
енергия да люлея, 
доколкото ми стигат 
силите, камбаната на 
българската родова 
и историческа Памет, 
да будя национал-
ното ни самочувст-
вие и призовавам 
към съхраняване на 
Българщината и за 
Единение на българите по света.“, признава тя.

„70 лазарника щедро нанизаха броеница от светли и тъмни мигове; 
ситно-ситно, бод до бод, извезаха бялото платно на живота ми с пъст-
ри шевици от духовни дарове. Познах крушението на загуби, срещнах 
отрицание, изживях много болки, благодарих за невероятни радости. 
Създавах с Любов и умножавах Любовта с упование в Истината, получих 
вдъхновяващата сила на Божия дар да се извисявам над дребнавото 
и тленното, да служа на велика кауза и следвам своя Път от Светлина 
в Безкрая на Българското Време!

А то - Времето, е най-точният и справедлив съдник! Всички сме в 
Божието сито - люлее се непрестанно и отсява доброто от злото, ми-
молетното от вечното...

Разбрах голямата Истина – за Смелия и най-дълбоката пропаст е 
подножие на Връх! Ако вярва в себе си и служи всеотдайно на своята 
житейска Мисия, крилете на Душата му ще го извисят над Върха в полет 
към Божието Съвършенство!“

Залата в София е изпълнена до предел. Приятели от близо и далеч 
заедно с Тоня Борисова  извървяха възторжено  извисяващите пътеки 
към Душата на България! Поклон пред усърдието на Тоня, поклон пред 
всички родолюбци, участници и зрители  в концерта.

НАКИТ
Накит от раклата баба извади:
-Чедо, вземи го – ще ти стои!
Носех го нявга, когато бях млада –
ех, че на младост, сърце не горчи!
Трепка в ръцете ми накитът-птица:
наниз рубета – същи криле!
Светка и зънка сребро – тънко вито
и на гърдите ми кацва орле!
Севда на Майстора давала сила,
галено име шепнел насън:
Милица, Яна, Руфинка...Стоила-а-а-а!
Пее среброто, нарежда със звън:
- Пърхай на знойната пазва, орле,
да е невестата силна и лична!
Та да роди все орли-синове,
Българи с гордост да се наричат!
Кръв ме заля по страните и сетих 
сякаш ме гали Майсторът с длан...
Срещнах очите му, чух го да шепне:
- Накитът, севдо, за теб е кован!

КОЛЕДАРСКИ ПОЗДРАВ ОТ ДЕТСКИ ГРУПИ
Продължава от стр.1
„Много здраве на таз къща“ по-

желаха и коледарчетата от ДГ “М. 
Рубенова“. Толкова мило и приятно 
е да се леят топли пожелания от 
най-малките жители на Стралджа, 
продължители на всичко добро, 
което сме наследили от дедите. 
Освен радостта и гордостта с кои-
то ни даряват, те ни утвърждават 
вярата, че България ще пребъде, 
че никакви трудности и изпитания 
няма да променят силния и здрав 
български народен дух.

Като че ли в тези предпразнични 
дни общината беше притегателен 
център за малките продължители 
на българските народни традиции. 
С коледарски песни и благослов-
ки в празничното настроение се 
включиха и коледарите от СУ “П. 
Яворов“. Те дадоха заявка, че са 
бъдещите участници в общинския 
коледарски празник, че познават 
обичая и обичат песните, които ги 
превръщат в родолюбци.

Нов талант на небосклона - де-
ветокласничка от ГСАГД “Кольо 
Фичето“ издаде дебютна стихо-
сбирка „За теб“

БЛИЦ ИНТЕРВЮ СЪС 
СТРАЛДЖАНСКОТО МОМИЧЕ 

ИВАЙЛА СТОЯНОВА

- Честита ти поетична книга, 
Ивайла! Постигна една мечта, 
нали? 

- Да, благодаря. За мен издава-
нето на тази книжка беше важно. 
Трябваше да го направя. И съм 
щастлива от това.

- Вече си ни разказвала, че пос-
вещението е на първите любов-
ни трепети. Всеки не се решава 
така да разкрие душата си.

- Аз съм само на 15. Разбирам, 
че не мога да бъда съвършена, 
но вложих цялото си старание, за 

да опиша това красиво чувство 
наречено „любов“. Вече знам, че 
едно влюбване носи много радост, 
надежди, но много често тъга,  
разочарование... Та така, чрез 
стиховете всъщност аз опознавам 
себе си. Има какво да открия в най-
скритите кътчета на душата си, има 
за какво да пиша.

-  Какви са отзивите за книгата, 
доволна ли си от коментарите?

- Сигурна съм, че това, което 
аз описвам в моите стихове, са го 
преживели много други преди мен, 
ще го преживеят и други след мен. 
Всеки приема написаното, проче-
теното през своя призма. Получих 
искрени поздравления, получих 
насърчения, това ме радва. Не 
си правя грандиозни планове за 
бъдещето, просто искам да съм 
щастлива. Бъдещето ще покаже 
дали ще продължа с поезията. 

Във връзка с Глобалните дни 
на действие, които старти-
раха в СУ „П. К. Яворов“ гр. 

Стралджа, учениците от 2“а“ клас 
се включиха към инициативата 
„Зеления кръг“ на „Екоучилища“.

С голям интерес и желание  вто-
рокласниците изработиха аплика-
ции от пластелин, различни видо-

ве семена и есенни листа, които 
събраха в двора на училището.

С интересните си творения на-
правиха изложба.

Часът завърши с поучителна 
беседа за промените в природата 
през различните сезони на годи-
ната и дейностите на хората за 
опазване на околната среда. 

МАЛКИ ТВОРЦИ

По повод международния 
ден на толерантност -
та-16 ноември, в СУ „П. 

К. Яворов“-Стралджа бе прове-
дена информационна кампания 
от педагогическия съветник сред 
учениците от начален етап с цел 
формиране на толерантност и 
изграждане на позиция в живота и 
начина на поведение в общество-
то в бъдеще. Тя спомогна да се 
идентифицират най-ефективните 

ТВОРИЛНИЦА ЗА ТОЛЕРАНТНОСТ

начини за развитие на толерантно 
поведение у подрастващите.

За да бъде по-креативен и дос-
тъпен целият този процес учени-
ците от Училищния ученически 
съвет поставиха началото на една 
импровизирана творилница по 
възпитаване в толерантност като 
подготвиха табло върху, което де-
цата залепиха изработени различ-
ни елементи под ръководството на 
своите учители в продължения на 
няколко дни, върху които написаха 

своите обещания за толерантност 
към останалите си съученици и 
приятели. Разяснено им бе, че 
веднъж залепени върху таблото 
те са трайно заявени пред цялото 
училище.

С голям интерес всеки прочита-
ше обещанията на другия до него.

Какво запомниха? Толерантност-
та означава търпимост и зачитане 
на различията.

Проявата на толерантност не е 
слабост, а сила! 

В ДГ “М. Рубенова“ праз-
ниците са всекидневни. 
Но когато става дума за 

семейството и деца, и учители са 
особено изобретателни, занятията 
стават много интересни. Децата от 
група „Синчец“ го доказаха. Заед-
но с пожеланието към мама и тати, 
баба и дядо да бъда здрави, да се 
обичат, да бъдат винаги сплотени 
и да не забравят , че знайте, че 

обичта на  децата е най-чиста и 
за татко, и за мама, и за баба, и 
за дядо!

Нека във всеки дом цари щас-
тие, мир, любов и разбирател-
ство!, пожелаха децата от трета 
възрастова група в Стралджа. Но 
най-интересното беше да пригот-
вят заедно с леля Пенка Тончева 
вкусна постна питка. В група 
„Звънче“ имаше и  песни , и танци.

ЧУДЕН ПРАЗНИК НА СЕМЕЙСТВОТО
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ЧИТАЛИЩЕТО – НАШИЯТ КУЛТУРЕН ХРАМ
В ПОЛЯНА – 100 ГОДИНИ ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ, ПРОСВЕТА

ГОСТИ НА БРОЯ
СТОЙКО ГЕОРГИЕВ, км. наместник на с. Александрово • РУМЕН ДИМОВ, км. наместник на с. Саранско

ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА Е ОСНОВНАТА МОТИВАЦИЯ ДА 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА РАБОТИМ ВСЕОТДАЙНО И УПОРИТО
И двамата са еднакво отдадени на работата си. И двамата 

гледат на нея като дълг, отговорност, човещина. И два-
мата искат да бъдат полезни и вършат добрини от сърце, 

не по задължение.
Селата, които управляват, са далече от цивилизования свят, 

там някъде в края на общината, където властва повече природата 
отколкото човека. Ясно разбират, че със всяка следваща година 
се увеличава риска от пълно затриване на населените места, но 
са готови да работят докато живи хора обитават района и се 
борят за оцеляване.

ОТЛИЧЕНИ С НАГРАДИ НА ОБЩИНАТА ЗА ДЪЛГОГОДИШНА РАБОТА КАТО КМ.НАМЕСТНИЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНА ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ

Дали защото първият пред-
седател на читалището в 
с.Поляна е бил учителя 

Георги Златев / учители били и оста-
налите членове на ръководството/, 
но изборът за име пада на титана 
Христо Ботев. Настанени първо 
в малка стая на дюкяна на Стоян 
Дипаяров родолюбците събрали 
книги, абонирали се за списание 
, изградили въздържателно дру-
жество, провеждали просветни 
занимания / сказки и забави увли-
чали селяните в приятни часове 
на взаимност/. Имали късмета по 
това време в селото да преподава 
и сливенската учителка Нонна За-
хариева. Съпругът й, добър певец 
с отличен глас, съставил мъжки хор 
с възторжени изяви. Към 1955г. в 
читалището задействала и женска 
фолклорна група с ръководител Ма-
рия Маринова, отново изявен педа-
гог. С радост се посрещат изявите и 
на театралната група, която изнася 
пиеси не само в Поляна, но и в 
околните села. Обичани и очаквани 

са програмите на коледарската, на 
лазарската групи… Следват години 
на активна читалищна дейност, на 
сценични прояви и библиотечни 
събирания. Сменят се поколенията, 
ръководствата на читалището, но 
всички все сърцати хора, готови да 
отдадат сили и енергия за доброто 
на селото. Защото всички високо 
оценяват ролята на културата , про-
светата, духовността, традициите. 

Идва ред да се открие младежки 
клуб обзаведен според времето 
си с телевизор, магнетофон, гра-
мофон. Още по-късно в Поляна 
се радват и на първия компютър, 
копирна техника…

Днес читалището в Поляна 
продължава своята дейност. И 
все така събира хората  там, къ-
дето могат да се изявят талантите, 
да оживеят традициите, да се 

прочете нова книга, да се запее 
песен, да се тропне хоро. В своя 
архив ръководството пази безброй 
награди и отличия от различни 
участия на групите.

За всичко това разказа в своя 
доклад Пенка Иванова, председа-
тел на настоятелството и кмет на 
селото. Интересното беше, че тя 
излезе на сцената в традиционната 
красива и богата народна носия 

Стойко ГЕОРГИЕВ е роден 
на 12 април 1956 г. в с. Алек-
сандрово. Осми клас завършва 
във Войника, а средно – в СПТУ 
“П.Кабаков“ Стралджа, специал-
ност „овощарство“. Почти насила 
го върнали на село, защото бил 
необходим за земеделието. Ра-
ботил като бригадир известно 
време, след което от 1991г. е 
км.наместник. И оттогава  никога 
не е напускал родното село. 

Баща на двама сина.
Докато бил по-млад посве-

щавал свободното си време на 
авджилък, но вече това е минало. 

Румен ДИМОВ е роден на 8 
септември 1968 г. в Ямбол. Средно 
образование завършва в гимназия 
„В. Левски“ Ямбол и УПК към ТМТ 
със специалност „ел.обзавеж-
дане“. Записва се за студент в 
университета „Проф. Асен Злата-
ров“, Бургас, но поради отпадане 
на интереса към специалността, 
остава с незавършено висше об-
разование. Прибира се на село, за 
да се грижи за родителите си и от 
1995 г. е км. наместник на селото.

Има един син. Посвещава сво-
бодното си време на народните 
танци.

- Привилегия или наказание е 
животът на село днес?

Ст. Георгиев: Когато имаш дос-
татъчно пари няма значение къде 
живееш. Ще ти бъде лесно. Аз 
никога не си задавам подобен въп-
рос защото за мен е удоволствие 
да бъда част от с.Александрово 
– село с прекрасна природа, с 
добродушни, гостоприемни, тру-
долюбиви хора.

Р. Димов: За мен животът на 
село е една възможност. Когато 
има какво да правиш животът тук 
не само те задържа, той се пре-
връща в удоволствие. Ще кажете 
условията са трудни. Но затова 
сме хора, да се справяме. За мен 
винаги най-важното е било, че съм 
необходим на моите съселяни.

- Но тези села пред очите Ви се 
топят, загиват, не Ви ли е тъжно?

Ст.Георгиев: Имаше време ко-
гато в Александрово живееха над 
600 души от които близо стотина 
деца. Тръгнала беше и тенденци-
ята от града да се връщат някой 
и отново да пускат корен на село. 
Но липсата на работа спря този 
процес. Сега жителите са около 
104 от които половината роми. 
Възрастовата граница варира от 

на Поляна, а после се включи  в 
изявата на певческата група и в 
пресъздаване на красивия обичай 
„Повранки“. Самодейците съвсем 
не са в първа младост, но как пеят 
да ги чуете, колко настроение пре-
дизвикват грейнали в народните 
носии…

Ето, това са полянци. Това са 
хората на духа в селото, които не 
се предават пред трудности и про-
дължават напред. За да се съхрани 
всичко онова, наследено от дедите, 
да се предаде напред във времето 
чрез по-младите. 

Гости на празника бяха Алек-
сандър Станчев, зам.-кмет на 
общината и Елеонора Георгиева, 
кмет на с.Каменец. Те поднесоха 
пожелания за дългогодишна и все 
така активна читалищна дейност, 
поздравиха ръководството, което 
прави и невъзможното, за да под-
държа жив читалищния дух. Както 
си трябва накрая всичко завърши 
с курбан за здраве и оркестър за 
настроение. 

6 до 60 години. По-възрастните са 
само 5-6 човека. Познавам всеки 
поименно, както казват тук „знаем 
си и зъбите“. 

Р. Димов: По същия начин 
въпроса може да се отправи към 
всеки, който живее в България. 
Защото ние „ се топим“ не само на 
село. Разликата е, че при нас хора-
та са силни, те приемат съдбата си 

такава каквато е, борят се с труд-
ностите без да се оплакват, щаст-
ливи са от най-малките успехи. И 
въпреки наложеното отчуждение 
по най-различни поводи – държим 
се, уважаваме се, помагаме си.

- Как преминава един ден на 
км.наместник?

Ст.Георгиев: Няма да е твърде 
интересно за някой. Може да е 
чудно, но отдавна не ни събужда 
кукуригане на петел. Тук там в 
семействата отглеждат кокошки, 
овце или теле. Иначе дивото все 
повече превзема питомното. Вече 
за нас е обичайно да видим в село-
то змии, чакали, вълци. И всеки от 
нас знае какви мерки да предпри-
еме за предпазване. Нямаме кафе 
машина да си купим еспресо, но 
чай си правим от нашенските бил-
ки на печката с дърва и въглища. 
Аз имам задължението да отворя 
църквичката и да бия камбаната. 
После иде ред на срещите ми с 
хората – всеки със своя проблем. 
Често се налага да купувам от 
града лекарства или да изпълня-
вам други поръчки. На обяд, който 
е заявил, получава топла храна 
от ДСП /и аз съм от тях/, другите 
си приготвят храна у дома. Иначе 
не сме от тези, дето ще оставим 
гладен гост на селото. В кръчма-
та приготвят и закуска, и вкусен 
обяд всеки ден. Та отсрамваме 
се! Освен това имаме повод и за 
гордост – Марин Ганев, собственик 
на 150 кози, 150 овце и 40 крави  
поддържа мандра с производство 
на екологично чисти продукти – 
сирене и кашкавал. Осигурява 15 
работни места и винаги помага на 
селото при различни инициативи, 
празници. Помечтаваме си да има 
и други като него. А иначе вечер 
гледаме да се приберем по-навре-
ме. И тишината ляга над село…

Р. Димов: Още от сутринта ни 
завърта времето и нямаме време 
да мислим за дребнави неща. 
Най-важното е да живеем така, че 
да се опазим от трудностите и не-
волите. Сега в Саранско нощуват 
110 души, всеки от тях по своему 
интересен, богат. Обичам срещите 
с всеки от тях, всеки ден научавам 
по нещо нови, интересно. Имаме 
си читалище, библиотека, може да 
отделим време за игра на тенис на 

маса, активно работим за подреж-
дане на богат битов кът. Наша гор-
дост е църквата, която построихме 
изцяло с дарения по инициатива на 
местните родолюбци Руси Йовчев 
и Митко Динев. 

За съкровищници на селото счи-
таме такива хора като баба Марий-
ка, която ни дава пример за честен 
и добродетелен живот с вяра в Гос-
под. Прекланяме се пред паметта 
и на баба Радка, която много ни 
помогна да съберем предметите 
на музейната сбирка, да сглобим 
стария тъкачен стан. Пазим нейна 
фотография с народна местна но-
сия. До днес споменаваме нейния 
характерен диалект, джумбушите с 
които ни разсмиваше. За съжале-
ние в миналото остана и местната 
ни коледарска група, която възста-
новяваше много интересни стари 
песни.  Затова пък се гордеем с 

нашата певческа гру-
па, която съвместно с 
групата на Тамарино, 
имат изяви и награди. 
За мнозина ще бъде 
чудно, че в село като 
нашето си имаме … 
хоротека. Абсолют-
но безплатно.  Всяка 
събота се събираме, 
който желае е добре 
дошъл, и разучава-
ме народни хора. Аз 
им ги показвам. Даже 
имаме едно семейст-
во руснаци, които за 
два месеца разучиха  

и танцуват прекрасно 16 български 
народни хора. След всичко разка-
зано до тук , може да ми завидите, 
нали! Хубав е животът на село!

- Вашите пожелания за новата 
година?

Ст. Георгиев: Съвсем по на-
родну – всекиму живот и здраве, 
радостни и спокойни дни

Р. Димов: Дай Боже, всички да 
сме живи и здрави, да се държим 
един за друг, да си помагаме, да 
бъдем хора.

И двамата по-нататък прибавят 
благодарността си към общинското 
ръководство и лично на кмета г-н 
Атанас Киров за подкрепата, за 
това че ги приемат и изслушват по 
всеки повдигнат въпрос. И добавят: 
„В такъв екип лесно се работи. И 
желанието да добродетелстваш 
никога не угасва!“

По покана на Ста-
мен Стаменов и Стойчо 
Тончев коледарите при 
ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ Стралджа, 
с ръководител Иван 
Петров благословят за 
здраве и плодородие и 
наричат за късмет в гр. 
Търговище. Кметът на 
града, Областният уп-
равител и много местни 
хора посрещнаха с ог-
ромно желание добри-
те гости и ги дариха с 
плодове, лакомства, 
краваи и паричка.

СТРАЛДЖАНСКИ БЛАГОСЛОВ В ТЪРГОВИЩЕ
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БИНАРЕН УРОК ПРЕДИЗВИКВА 
ЛЮБОПИТСТВО КЪМ ЗНАНИЯ

МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ

ИЗЛОЖБА НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ

Знаете ли колко и кои са кон-
тинентите на света, къде се 
намират о. Корфу и о. Джър-

си? А интересували ли сте каква 
е легендата, свързана с другото 
му име – Керкира? Замисляли ли 
сте се колко би Ви струвало едно 
пътешествие до този гръцки остров 
до основания от Джералд Даръл 

Семейството е 
всичко в този 
свят, обичай-

те любимите си хора! 
Там, където започ-

ва животът и любовта 
никога не свършва! 
Това е посланието на 
децата от ДГ “Здра-
вец“ и техните ро-
дители с изложбата  
„Моето семейство“.

И още – заедно сме, 
хубаво ни е, семей-
ството е нашия дом, 
детската градина е 
нашето забавление!

В група „Слънце“ 
празнуваха, но и по-
лучиха поредните 
знания. Семейството 
е ценност, съумяла да 
съхрани народността 
и духовността ни през 

годините. „Семейството е всичко“!
„Ако буря страшна вън завие,
ако зло нещастие вятърът довей,
в СЕМЕЙСТВОТО подслон чове-

кът ще открие

човекът без семейство не може 
да живей.“

Така честитиха Празник на хрис-
тиянското семейство децата от  
група „Мики Маус“.

зоопарк през 1959 г. на о. Джърси 
или какви дрехи да сложите в куфа-
ра си, като имате предвид климата 
там? С помощта на тези и редица 
още любопитни въпроси учениците 
от 6 „а“ клас по време на бинарния 
урок по литература , география и 
икономика на тема „Интересът към 
природата като мотив за учене“ 

На 07.11.2022 г. всички учени-
ци от Екокомитета заедно с 
техни съученици, които се 

включиха доброволно, направиха 
Екологичен преглед на СУ „П. К. 
Яворов“ гр. Стралджа. Работата 
започна в един обикновен учебен 
ден. Председателят на Екокомите-
та Ивайла Йорданова, ученичка от 
XI клас, предварително бе напра-
вила разпределение на учениците, 
които ще оценят състоянието на 
училищната сграда и училищните 
площи.

Начален корпус и южната част 
от училищния двор се оцениха 
от: Даяна-1а кл; Велимира-2а кл; 
Десислава- 3б кл; Памела-4б кл, 

ЕКОПРЕГЛЕД

доброволци от 11 клас.
Източен корпус и прилежащите 

външни площи се оцениха от: 
Петър -5б; Георги-5б; Кристиана 
-6а кл; Нели- 7а кл; Моника-7а; 
доброволци от 10а клас.

Централна сграда и прилежащи-
те площи се оцениха от: Йоана- 8а 
кл; Стойчо- 9а кл; Тони-10 а кл; 
Ивайла - 11 клас.

По време на Екопрегледа учени-
ците интервюираха ръководството 
на училището, счетоводителя, 
касиера, медицинската сестра, 
домакина и хигиенистите.

След внимателно извършената 
проверка и събраните торби се 
установи:

- Най-често срещаните отпадъци 
в училищната сграда са пластма-
сови бутилки, метални кутии от на-
питки, опаковки от чипс, остатъци 
oт закуски, хартия в канцеларията 
и учителската стая;

- Боклуците в училищния двор 
са: бутилки, капачки, метални ку-
тии, найлонови торбички, опаковки 
от кроасани и други;

- Общият брой чували с отпа-
дъци от училищната сграда е 7 
бр./16, 707 кг.

Следваща стъпка е изготвяне на 
план за действие за намаляване на 
отпадъците и тяхното рециклира-
не. „Да мислим за природата – тя 
има нужда от нас, за да я запазим!“ 

реализираха своето околосветско 
пътешествие и то предположете 
къде? В интердисциплинарната 
зала на STEM центъра в СУ „П. К. 
Яворов“- Стралджа. 

Чрез знанията си относно ху-
дожествения текст на Джералд 
Даръл „Моето семейство и други 
животни“, чрез компетентностите 
си по география и икономика и 
благодарение на уменията си за 
пресмятане, придобити в часовете 
по математика, шестокласниците и 
учителите, които гостуваха в часа 
им, пропътуваха света, преминаха 
през всички континенти и виртуално 
се докоснаха до флората и фауната 
им. Основно предизвикателство за 
подрастващите се оказа задачата 
да бъдат млади изследователи, 
които да посадят част от споме-
натите в автобиографичния роман 
на Даръл растения и храни като 
чай, кафе, маслини, ориз, за да 
достигнат сами до извода дали биха 
изникнали на нашата почва, но и 
дали биха вирели на нашия климат. 

В края на часа учениците си 
пожелаха съвсем скоро отново да 
пътуват из далечни и непознати 
точки по Земята!

СУ „П. К. Яворов“ гр. 
Стралджа се включи 
в поредното издание 

на Световната седмица на пре-
дприемачеството, организирано от 
Джуниър Ачийвмънт България. От 
старта си през 2008 г. инициатива-
та е достигнала и е помогнала на 
близо 50 милиона души да развият 
своя потенциал и да възродят 
предприемаческата екосистема 
в своята страна. Кампанията се е 
развила през годините от инициа-
тива, която вдъхновява младите 
хора, до събитие, в което се включ-

ват предприемачи, инвеститори, 
политици и обществени структури, 
които заедно допринасят за расте-
жа на икономиката и културата на 
различните страни.

Ученици от XI и XII клас в открит 
урок показаха инициативност и 
предприемачески дух, ръководени 
от учителя Деляна Начева.

Гости на мероприятието бяха 
г-н Атанас Киров, кмет на община 
Стралджа и старши експерт по 
професионално образование и 
обучение в РУО-Ямбол инж. Ми-
лена Николова.

С УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“
ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗИМНИЦА

През м. ноември във В. Тър-
ново под домакинството на 
ОУ ”Бачо Киро” се проведе 

среща по проект “Иновации в 
действие”. От повече от 25 годи-
ни датира партньорството между 
двете училища. Партньорството 
и съпътстващите мероприятия 
започнаха с церемония в Община 
Велико Търново.

Последва посещение в училище 
“Бачо Киро”, където гостите бяха  
радушно посрещнати от директора 

на училището Владимир Николов 
и колектива на повереното му учи-
лище. Богата и пъстра бе програ-
мата за визитата – педагозите се 
запознаха с иновацията, използ-
ване на Офис 365, предимствата 
на облачното пространство. Взеха 
участие и в интерактивен урок по 
история и цивилизации в археоло-
гическия резерват „Никополис ад 
Иструм“. Участниците в проекта 
получиха сертификат за участие 
в проекта. 

КОЛЕДЕН ДУХ В ЦСРИ

В н а в еч е р и ет о 
на празниците 
повече от 200 

картички с коледни 
пожелания и коледни 
сувенири бяха изра-
ботени с помощта на 
сръчните детски ръце 
в Ателиета за занима-
телна терапия в ЦСРИ  
Стралджа. С част от 
изделията малките по-
требители на ЦСРИ се 
включиха в благотвори-
телния коледен базар 
на БМЧК.

С това желание деца от 
СУ “П. Яворов“ и ОУ “Хр.
Ботев“ Войника израбо-

тиха десетки празнични картички, 
надписаха ги с пожелания за 
здраве и спокойни дни и ги изпра-

тиха към ползвателите на услугата 
„Домашен социален патронаж“ в 
общината. Разбира се, останаха 
щастливи от доброто си дело. И 
си обещаха да продължават да 
правят добрини. 

ДА НАПРАВИМ ДОБРО!

В МАЛЕНОВО ТАЧАТ СЕМЕЙСТВОТО И НЕГОВИТЕ ЦЕННОСТИ

В селото добрите семейства 
са на почит и уважение. 
Може да са бедни, но ако у 

дома има уют и доброжелателство, 
грижовност и обич, то тогава всич-
ко е много по-лесно.

На 21 ноември деца от Маленово 

се събраха в читалището, за да 
отбележат празника. Пет от тях, 
само от  семейството на Недка 
Стоянова, успяха истински да 
забавляват останалите. Майката 
разказа за своето детство без 
телефони, със свободни игри на 

тревата, закачките и веселбата.  
Обичта в семейството е най-важна, 
за да се изграждат децата като 
добри хора, каза тя. Това се казва 
братство и сестринство, това се 
казва задружност у дома.

За хубавия празник помогна мно-
го амбициозната водеща  Божана, 
както  и други две деца от групата. 
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ДА СИ ДОБЪР Е ИЗБОР

НОВОГОДИШНИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ БЛИЗО И ДАЛЕЧ

ПОЧТИ НОВОГОДИШЕН ПОЗДРАВ...

Изминалата година също не пощади 
никого. Рухнаха вековни вярвания 
и стереотипи, разтърсиха се усто-

ите на международни отношения, които 
като че ли винаги са били считани за пре-
допределени.Това не попречи на хората 
от нашия край да запазят своята трезвост 
и ясния си поглед към света.Те доказаха 
способността си да вземат най-верните 
решения тогава, когато това е  нелека и 
често дори непреодолима задача. Правят 
го и сега, когато  инфлацията топи спес-
тявания и планове за бъдещето, когато 
младите с учудване приемат разликата между написаното за миналото  
в учебниците и онова,което им разказват техните родители, сега, когато 
на двеста километра от морската ни столица Варна трещят оръдия и 
хора, които са наши братя по кръв, умират в името на чужди интереси! 
Дълбоко в себе си стралджанецът усеща истинската същност на съби-
тията по-добре от всички политолози, взети зедно.И по-добре от всички 
тях може да даде правилен и точен съвет как се оцелява в такива криза. 

Тази Нова година над 60 000 българи ще посрещнат годината зад 
граница, като най-скъпото посрещане било в Лас Вегас. Според по-
знавачите тази цифра е твърде ниска в сравнение с предходни години.
Някои, обаче, няма да посрещнат годината пред празнично украсени 
маси, а във военните палатки и укрития. Хората в Стралджа знаят това 
и ценят уникалността на миговете, прекарани сред най-близките си хора 
около новогодишните трапези.

През годината излязоха в заслужен пенсионен отдих познати лица от 
интелигенцията на града и общината. Изпитвах смесени чувства,когато 
четях репортажите за тях.  Ту бивах връхлитан от носталгични размисли 
за преходността на времето или за моето учителстване в Стралджа, ту 
се изпълвах с гордост,че мирогледът ми е имал шанса да бъде форми-
ран  под тяхното благотворно въздействие. Не можех да не почета,обаче, 
и първите възторжени стъпки в литературния живот на поета Димитър 
Драганов, да не си спомня със симпатия за влюбената в математиката 
Мария Толева,  да отмина тихата и скромна Станка Парушева, за чиито  
стихове все още не са изречени най-справедливите думи, за винаги  
усмихнатата и позитивна Татяна Димова, за преодолялата изпитанията 
Надя Жечева, която даде неочакван пример за поведение в екстремна 
ситуация, за прегърналия живота на Стралджа кубратчанин и слял се 
с него в името на една любов Димитър Стоянов… Животът и времето 
ме откъсна от любими лица и образи, но усещането за тяхното духовно 
присъствие не ме е напускало никога.  Наскоро разговаряхме с колега 
за българите,които се връщат от чужбина.“Връщат се, защото някога,в 
детството един учител по литература и друг – по история – са си свър-
шили добре работата...“ - вметнах неволно. Колегата отсреща кимна в 
знак на съгласие.

Нямах за цел да правя пространен анализ на стралджанския начин 
на живот, нито пък дисекция на собствените си чувства. Целта беше 
само да отправя своя поздрав към познатите и непознати лица от моята 
община. Правя го с радост и обич.

Ваш Станислав Марашки

НОВОГОДИШЕН БЛАГОСЛОВ 
ЗА СТРАЛДЖАНЦИ

Ой ви вази, добро-
честни СТРАЛДЖАН-
ЦИ! 

На уста ми блага 
дума, на ръка ми старо 
слово да разгрее 

жаравата на идната 
2023 година.

Една притча разказ-
ва:

Попитало Малкото 
Многото:

- Де отиваш, Много?
- При многото.
- Чакай и аз да дойда, рекло Малкото... 
Е, все на Много да Ви върви, СТРАЛДЖАНЦИ, но 

и от Малко не се отказвайте! Защото`имането е  по-
добро  от нямането – и  все на `имане да Ви върви! 

Чуйте и що ще ви река, както го е редил народът:
- Докато не потърпите дима, не можете да се рад-

вате на огъня – поддържайте огъня винаги  разпален!
- Човек без търпение е като кандило без масло – 

нека през бъдната  2023 година  маслото да е повече!
- Ако сте мост – всеки ще ви тъпче, бъдете звезди 

в небето над моста и всеки ще ви се радва!
- Когато абаджията най-бърза, тогава му се късат 

конците – е, бързайте  бавно следващата година.
- Ако камък удари гърнето, тежко на гърнето, ако 

гърне удари камъка, пак тежко на гърнето – затуй, 
бъдете камък в живота!

- Едно криво дърво разсипва целия товар - изхвър-
ляйте кривите дървета!

- Откъдето чакаш слънце, оттам бие  и  град - тър-
сете здрава стряха сред добри приятели!

- И накрай помнете – двойно дава, който дава 
навреме – раздавайте щедро топлина, усмивки и 
любов на хората около себе си! Та както искри огъня 
в Новогодишната нощ, тъй да ви са множи мерака за 
нови добри дела и както димът  са вие, тъй болежките 
ви да извее!

 Да потъне в дън земята злото и да царува доброто! 
           
От мене - проф. д-р Николай Ников толкоз,  
от Господа  по-много!
Речете всинца:  Амин!!!

Добри ЖЕЧЕВ:
Уважаеми съграж-

дани!
Още мисълта за вас 

и родния край предиз-
виква неизменна нос-
талгия у мен. Ностал-
гия, която тези които са 
далеч от вас познават, 
а на тези, които не я 
познават, пожелавам 
никога да не опозна-
ят. Да не изтръпват 
от тъгата по родните 

кътчета, училище, парк, стадион, планина, рекички, 
канали, езера. Но най- боли липсата на роднините, 
близките, приятелите, компаниите.

Затова скъпи мои, в наближаващите празници, а и 
години напред, ви пожелавам да бъдете щастливи, 
весели и безгрижни, заедно със своите роднини, 
близки и приятели. Простете обидите, забравете зло-
бата и завистта! Обичайте се, помагайте си, радвайте 
се на живота и бъдете благословени!

Весела Коледа и щастлива Нова година!

Симона ГЕОРГИЕВА:
Мили стралджани, 
Мои скъпи съграж-

дани, 
През изминалата го-

дина имаше много ус-
мивки на нашите лица, 
но имаше и моменти 
на   сълзи, напрежение 
и тревоги. Нека нова-
та 2023 година бъде 
по-благополучна, по-
здрава и изпълнена с 
повече щастие от тази, 
която изпращаме! 

Всички знаем, че по 
Коледа стават чуде-
са... Нека магията на 
любовта озари души-
те ни. Нека ангелите 
благословят всички нас и ни дарят с мир и добро 
здраве. Дано магията на сезона да бъде винаги с 
вас! Коледа маха с вълшебна пръчка над този свят, 
правейки всичко по-нежно от снежинките и още по-
красиво. И знайте, че Вярата прави всичко възможно, 
Надеждата кара всички неща да работят, а Любовта 
прави всички неща красиви. Нека имате и трите за 
тази Коледа! 

Пожелавам ви вълшебна Коледа и Честита Нова 
2023 година!

Тоня БОРИСОВА:
Скъпи стралджани,
Приемете благосло-

вията за здраве, бла-
годенствие, успехи и 
щастие от своя земляк, 
баща ми Кръстьо Риба-
ров – най-възрастният 
автор в света, според 
Гинес, издал първата 
от четирите си книги 
- „Нашенски зевзеци” 
на 98 години – книга, в 
която всеки от вас ще 
срещне познати имена 
и герои от Стралджа, ще се посмее и пророни сълза. 
Приемете благопожелания за здрава, берекетлия и 
пълна с приятни изненади 2023г. и от мен – поетесата 
и актрисата Тоня Борисова! Нека си пожелаем да сме 
единни и силни духом, да вървим с вяра в Бъдното! 
Защото то принадлежи на децата и внуците ни, на 
България!

БЛАГОСЛОВ ЗА БЪЛГАРИЯ
Нека сребърни камбани
светли дни благовестят,
и сърцата изтерзани
да открият верен Път!
Да поникнат в нас Надежди
и в човешките души,
храм от Доброта безбрежна
Бог с Любов да съгради!
В дивото, греховно Време,
през порой омрази днес,
заедно и опростени,
нека да преминем с Чест!
И заради тях -  Децата, 
себе си да сторим Брод:
Те да сътворят Мечтата – 
бъдния щастлив живот!
Нека продължат пренесли
Родов корен в Паметта,
стародавните ни песни,
порив горд към Висота,
древната си кръв и Вярата
в Божи Дух, Отца и Син!
Да пребъде с тях България:
нине и во век! Амин!

Из „Пътеки към Душата на България”

Д-р Трифон Стоянов:
Поздравявам мои-

те съграждани от гр. 
Стралджа и село Ло-
зенец по случай на-
стъпването на Новата 
2023 година и им желая 
здраве, успешно ре-
шаване на житейските 
проблеми и много ра-
дости!

Изпращам и две сти-
хотворения, написани 
от моята по-голяма сестра Маринка Манчева Желез-
чева (1926-2002), учителка.  В тях е показана нейната 
голяма обич и преклонение пред  красотите на нашия 
край  и родното село Лозенец. Към написаното от нея 
се присъединявам и аз! 

С обич и уважение!                София, 11.12.2022 г. 
РОДЕН КРАЙ
Спомням си родния край,
с пролетния зелен килим,
с  цъфналите сливи на двора,
с  пеперудки лекокрили навън.
Гората цяла зелена, 
бълбукат студени води,
облаци перести в небето,
плуват в безкрайни ширини…
Овчарче изкарало на паша,
сивото стадо да пасе
и със своята свирка оглася 
милото родно поле.
Пъстри агънца играят
по тучната росна трева
и звука на звънче приглася
на овчарската чудна свирня.
Тракторът пори земята, 
покълват малки семена,
реколта се чака богата
от нашите родни поля.

РОДНО СЕЛО
Селце мое, родно и прекрасно,
селце мило, сгушило се тамо,
в полите на Стара планина,
в пазвите на Тракийската низина.
Край теб рекичка – Мараша – минава, 
песен пее, легенди разказва,
за Добри войвода и верни другари, 
байрак вели из нашите балкани!
Вечер, щом те мракът тъй забули 
и ясен месец над тебе се засмее,
в тишината ветрец леко брули,  
овчарско кавалче се разлее!
Селце мое, колко съм щастлива, 
че те виждам с къщите големи   
и с дворове много уредени,
градините цъфнали, засмени!
Лозята се ширнали широко,  
блокове се люшнали в безкрая, 
жита  свели класове узрели,  
комбайните чакат подредени!
Селце мое, родно и прекрасно,
селце мое сгушило се тамо, 
спомените ми по теб се нижат 
от детството и минали  години… 

Маринка 
Железчева

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Сдружение „Диабет“ Стралджа поздравява всички диабе-
тици и хора с увреждания от цялата община. Нека ни е чести-
та Новата 2023 година! Бъдете здрави, във всяко семейство 
да има топлина и радост. Усмихвайте се, вярвайте в себе си. 

Да бъде здрава, мирна и плодородна годината! Да се сбъ-
днат мечтите ни!

Господ Бог да ни пази!

По иници-
атива на 
учители 

от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Мето-
дий“ с. Зимница 
бяха събрани 
дрехи и обув-
ки за социално 
слабите деца от  
училището.

Сред дари -
телите са учи-
тели, деца и 
родители. Бла-
годарности за 
добротата! 

И нека не забравяме:
„Три важни неща има в човеш-

кия живот: първото е да си добър, 

НОВО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В СТРАЛДЖА

Над 120 вида дръвчета 
и храсти бяха засадени 
през декември в Страл-

джа в съвместна инициатива 
на община Стралджа, СУ “П. 
Яворов“ и ОУ “Св. св Кирил и 
Методий“. Сред дървесните ви-
дове, които бяха разпределени  

на различни места в града, има и 
рядко срещани такива, които ще 
дадат допълнителен колорит и 
биоразнообразие. В засаждането 
участие взеха десетки ученици, 
педагози, както и заместник-
кметовете Александър Станчев 
и Гроздан Иванов.

второто е да си добър и третото е 
да си добър“

Хенри Джеймс
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НОВО УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

ЗА ФУТБОЛНИТЕ ЛЕГЕНДИ НА СТРАЛДЖА
ПАМЕТ

В СУ „П. ЯВОРОВ“

Продължава от миналия брой

Твърди се, че първият орга-
низатор на футболистите  е 
бил Александър Славчев. 

За повече подробности разговарях 
с дъщеря му Иринка Славчева. От 
нея научих, че не баща й, а брат й 
Иван Александров се е занимавал 
с футбол. Футболисти, които са за-

щитавали името на Стралджа  през 
годините, са: Вълко Калев, Димитър 
Стефанов, фотото, който е бил 
вратар, после съдия, Йордан Шум-
налиев, вратар, Иван Стефанов, Ар-
наутина, Димитър Крайчев, Краяка, 
Денчо Николов, Пикьора, футболист, 
после треньор, Атанас Шомов, вра-
тар, Митко Кантона, Георги Кепов, 

Станчо Данев, Пантелей Влаев, 
Поната, Васил Пилаев, Костадин Ба-
калов, Александър попПанайотов, 
Сашо Станкин, Петър Серафимов, 
Йордан Атанасов, Мръчето, Дими-
тър Пенев, Камъша, Богдан Стефа-
нов, Бебо, Иван Великов, Вичката,  
Иван Митев от Северна България, 
Васил Михалчев, вратар, Пеньо 

Георгиев, Пашата, Иван Топчиев, 
Тодор Кремъков, Божидар Байчев, 
Йордан Лужецки, Тольо Черкезов, 
Панайот Русев, Иван Александров, 
Муртата, Йордан Йорданов, Праса-
та. В отбора е имало и футболисти 
– войници от поделението, което е 
строило пистата на запад от Страл-
джа. Медицинското осигуряване по 

време на мач е било извършвано 
от Кръстинка Рафаилова, а касиер 
по-късно е Георги Величков.

Надявам  се, че тази публикация 
ще накара хората, свързани с този 
спорт, да издирят и разгласят още 
сведения за развитието на футбола 
в Стралджа до наши дни.  

Едрьо ШИДЕРСКИ

Галина Йорджева е новият председател 
на Училищното настоятелство при СУ 
“П. Яворов“ Стралджа. Такова е реше-

нието взето на заседанието, което освободи 
от задълженията на ръководител Боряна 
Атанасова поради преместване в друг град. 
При направената равносметка за добрата и 
дългогодишна дейност и постигнатите успехи 
в помощ на училището бе поднесена сърдечна 
благодарност както на г-жа Атанасова така и на 
останалите членове, които пожелаха вече да се 
оттеглят. За членове на  новото ръководство  са 
избрани Йорданка Саллакова, Георги Добрев, 
Валентина Маринова, Атанаска Кабакова. 

Уважаема госпожо Жечева,

Искам чрез вестника да под-
неса на нашите съграждани 
своите най-топли пожела-

ния за Новата 2023 година. 
Когато се замислих какво точно 

да напиша, реших да си помогна, 
като прегледам написаното във  
вестника през 2021 и 2022 година.  

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Д-р Трифон СТОЯНОВ:

Да обичаме нашия край така, както 
са го обичали родените преди нас!

И каква беше 
голямата ми 
и з н е н а д а ? ! 
Във вестника 
са намерили 
място много 
гол я м  к р ъ г 
от събития и 
всички те са 
интерпрети-
рани от глед-
на точка на 
ч о в е ш к а т а 
нравственост 
и култура! В 
материалите 
няма злоба, 
интриги, нена-
вист, евтина слава... Събитията 
са представени в съответствие с 
добрите нравствено-етични от-
ношения.  Дори съобщенията за 
обществено порицание са предста-
вени с внимателно отношение към 
личността на нарушителя.  Децата 
са на особена почит и уважение! 
Този стил на вестника много ми 
харесва. Всеки нов брой е очакван 
от мен с предчувствието за много 
положителни емоции, въпреки вре-
мената в които живеем.  

Мисля, че каквото и да напиша, 
ще бъде повторение и бледа сянка 
на казаното вече във вестника. 
Например: обръщението на кмета 
на гр. Стралджа, г-н Атанас Киров и 
Вашето обръщение, в бр. 1 на вест-
ника от 2021 г.!  Там е казано всичко! 
По-добре не може да се каже! За 
мен остава само да откликна: Да 
сте ми живи и здрави, за доброто 
на нашите съграждани! Това е само 

един пример. Във  всеки брой на 
вестника читателят може да намери 
нещо, което да го ободри и да му 
даде вяра, че животът е хубав и 
заслужава да се живее!

Избрах вместо поздравление 
да  изпратя две стихотворения на 
моята по-голяма сестра Маринка, 
учителка, родена 1926 година.  Те 
са изпълнени с обич и преклонение 
към родния край и родното ни село 
Лозенец. Най-доброто пожелание 
което мога да отправя в този мо-
мент към нашите съграждани е: 

Предполагам, че от гледна точка 
на съвършената поезия, нейните 
стихотворения са несъвършени, 
но за сметка на това емоциите й са 
чисти, топли и истински! Аз се при-
съединявам към нейните емоции. 
Ще се радвам, ако те се приемат 
от нашите съграждани, като опит 
за връщане към хубавата част от 
духовния ни живот. 

Народната памет съхранява 
всичко ценно случило се 
през различни времена. 

Събития, факти, личности, леген-
ди, обичаи…И го предава напред 
във времето. Да се знае, да се 
помни, да се пази. Народната 
памет дава оценките, определя 
значението на доброто дело и 
подрежда кой къде му е мястото, 
според заслугите. Задължително 
е да се вслушваме в езика на 
времето, да го четем правилно. 
Не напразно често си повтаряме: 
„Който има корен, има и връх!“

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 14 декември 2022 г. се 

навършиха 22 години от кон-
чината на Стефан ИВАНОВ. 

В тази година, на 25 септем-
ври, ако беше жив, той щеше да 
отбележи 102 години от рожде-
нието си.

Мечтаеше и работеше за по-
добър живот на всички хора.

Да си спомним за него с до-
бро!

От най-близките

С ПРИЗНАНИЕ ЗА ТРУДА И ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА

Стралджа има своите поводи за 
гордост, има личности , които опре-
деля като стойностни, дали твърде 
много за развитието на селището. 
Имената не са едно и две. И сред 
тях със своя светлина  грее името 

на Стефан Иванов – доайен на кул-
турата в Стралджа за един твърде 
дълъг период. Доброто, което е 
извършил е много. За това и труд-
но избираме как да го наречем 
– сценарист, театралец, историк, 
краевед…Или просто човек, който 
обичаше своя град и работеше с 
една неизчерпаема всеотдайност. 
Може би затова  пред стаята му 
често виждали събути чехли – така 
хората почтително изразявали 
уважението си към този свят човек.

И днес поднасяме своята бла-
годарност към Стефан Иванов за 
всичко свършено през годините. С 
поклон пред паметта му.

Футболен отбор Стралджа 30-те г. на м.в.Футболен отбор Белоградчик – втория от ляво 
надясно Йордан Шумналиев – тогава войник там

Събитие е в едно малко 
село като Леярово един 
от жителите да навърши 

своите 90 години. И празник! За-
щото цялото село го поздравява 
и благославя. Събраха се край 
масата най-близките на Минчо 
Пасков , подаръци поднесе Таня 
Господинова, кметски наместник на 
Леярово, която изрази всеобщите 
чувства и пожелания. Да е здрав, 
да продължава да върви по своята 
пътека, мъдрост да раздава, до-
брини да прави. 

Роден в Леярово той свързва 
живота си с мома от същото село. 
Целият трудов живот на Минчо 
Пасков преминава с военна уни-
форма. Семейството отгледало 
две дъщери, радват се на 4 внуци, 
4 правнуци и един пра-правнук.   
През 1993г.си построили вила на 
село и до днес си живеят там. Жиз-
нен, усмихнат, готов за разговор с 
всеки дядо Минчо е истинско богат-
ство за селото. Да е жив и здрав!

ПРАЗНИК В ЛЕЯРОВО

НАЗДРАВИЦИ ЗА 90-ГОДИШНИЯ ДЯДО МИНЧО
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ПРОМЕНИ, КОИТО РАДВАТ, УСПЕХИ, КОИТО ЗАДЪЛЖАВАТ
Момче беше първото бебе, 

което проплака в общи-
на Стралджа през 2022г. 

Приехме го като добра поличба. 
Зимничанският момък беше пос-
ледван от още едно момче. Този 
път радостта влезе в стралджанско 
семейство.

Като добра новина дойде вестта, 
че общината и през тази година 
няма да вдига размера на местните 
данъци и такси. Още през януари 
общинската управа стартира  с 
обещаните промени по селата  и в 
Стралджа. В Атолово бе подмене-
но уличното осветление, извършен 
е кърпеж на пътя Джинот – Чарда, с 
подновен асфалт са улиците „Пър-
ви май“, „Тунджа“ и др. в Стралджа, 
частична смяна на ВиК тръбите  
е осъществена на ул. „В.Левски“. 
Воденичанци бяха зарадвани с об-
новление на центъра. Читалището 
в Каменец се обогати с красиви ри-
сунки на фасадата. С нови спортни 
уреди е обогатена площадката 
за стрийтфитнес в Стралджа, 
която вече носи името на Петър 
Кавалджиев. Красива зелена пло-
щадка с детски кът  е изградена в 
квартала до фурната. Още една 
нова такава площадка се появи в 
центъра на града. Обновлението 
се „разшири“ с беседка до бивше-
то ТВУ. Надпис „Стралджа“ бе 
изграден на подлеза както и друг  
в триъгълника след подлеза. Рад-
ват очите красиви цветни кътове в 
Централна градска част. Уникален 
стенопис с ликовете на Левски, 
Ботев, Яворов, П. Хитов посреща  
всички, които влизат в Стралджа  
от запад.  Още една родолюбива 
инициатива зарадва стралджанци 

2022 – ГОДИНАТА, КОЯТО ИЗПРАТИХМЕ

за съхранение и утилизация на 
боеприпаси „Стралджа Мараш“ в 
соларен парк. В различните села 
се наложи инициативата за почист-
ване , в което се включиха деца и 
млади хора. 

В началото 
на годи-
ната като 

достойни родо-
любци страл -
джанци отда -
доха почит към 
гениалния Яво-
ров. В деня на 
рождението му 
звучаха негови 
стихове. Поклон 
пред  героите 
беше направен и 
по повод 144 г. от 
освобождението 
на селището от 
турско робство.

В общината бяха назначени 
млади, амбициозни, образовани 

специалисти. На голямо 
одобрение се радва  и 
изборът на кмета за нов 
зам.-кмет в лицето на 
Александър Станчев. 

Без посегателства в 
лозовите масиви при-
ключи гроздобера и тази 
година. И отдел „Об-
щинска охрана“ заслужи 
висока оценка.

Много са иници-
ативите на уче-
ници и млади 

хора от града. С тях те 
дават своите заявки за 
активна работа за до-
брото на родния край. 
Като гаранти за бъде-
щето в СУ “П. Яворов“ 
стартира изпълнението 
на проект STEM среда. 
Похвалиха се и с госту-
ване на проф. д-р Марин 
Русев, преподавател в 
СУ“Кл.Охридски“. С ви-
сокото отличие на името 
на Неофит Рилски  бе 

удостоена Бинка Караколева, пе-
дагог от СУ “П. Яворов“. Седмица 
на детската книга организираха в 
училището на Зимница. Деца от 
най-голямото село на общината се 
похвалиха с награда  от 6-я Нацио-

поетичен та -
лант – очарова-
телната Ивайла 
Стоянова изда-
де своята първа 
стихосбирка.

До б р о -
волци -
т е  о т 

БМЧК доказаха 
добри сърца с 
благотворител-
на кампания. 
Работилница за 
добрини откри-
ха пък в ЦОП 
Стралджа. Фон-
дация „Една от 
осем“  гостува в 

Стралджа по покана на общината. 
Извършени бяха над 200 прегледи. 

В много от селищата кукери 
танцуваха за здраве и берекет. За 
оригинално представяне и съхра-

и далеч. Признателността към 
таланта на кавалджията Матьо 
Добрев бе изразена  с откриване 
на паметна плоча.  ОбС взе реше-
ние за присъждането на званието 
„Почетен гражданин на Стралджа“ 
на певицата Славка Калчева. 
Наградите на самодейните чита-
лищни колективи се увеличиха. 
Сред отличените са самодейците 
от Поляна, Войника, Тамарино и 
Саранско, Богорово... Читалището 
на Джинот  се доказа като пазител 
на традициите , самодейците пред-
ставиха обичая „Зажънване“. Стар-
тира изпълнение  на проект „Кукер 
арт – изкуството зад маските“. ФГ 
на Първенец спечели награда на 
фолклорния празник в Неделино.  
ТГ “Божур“ се изявиха на НФФ 
“Богородична стъпка“. Читалището 
в Недялско съвместно с читалище 
Богорово спечелиха Златен плакет 
на Балканфолкфест Златни пясъ-
ци. Певческата група на Джинот  
успешно представи общината  на 
Националния събор в Копривщица. 
Читалището в Тамарино отбеляза 
90-годишнината си. 

Стартира шахматен турнир 
в памет на Георги Кара-
в и ч е в . 

Гост на кмета 
беше Димитър 
Бербатов. И още 
едно добро дело 
– общината обя-
ви готовност да 
приеме бягащи 
о т  в о е н н и т е 
действия в Ук-
райна. И спази 
обещанието си 
– 12 украинци 
бяха настане-
ни в хижа „Ин-
джови извори“ и 
се превърнаха 
в приятели на 

града. Помощи 
им предоставиха 
различни колекти-
ви. Като приятно 
културно събитие 
беше определен 
Великденския кон-
церт в общинския 
център с участи-
ето на Боби Кин-
та, група Сигнал 
и братя Аргирови. 
За празника на 
града 8 ноември 
доброто настро-
ение осигуриха 
Михаил Белчев 
и съпругата му 
Кристина заедно с 
талантливия дует 
Румен и Наталия. 
Награда получи-

ха Румен Ди-
мов и Стойко 
Иванов, двама 
дългогодишни 
кметски наме-
стници на се-
лата Саранско 
и Александро-
во. По покана 
на общината 
т е а т р а л ц и 
гостуваха не-
колкократно в 
града, органи-
зирани бяха 
кинопрожек -
ции на откри-

то.  Рекорден 
брой участници 
се включиха в 
Шестото изда-
ние на Нацио-
налния конкурс 
„Дървото на жи-
вота“ на име-
то на Станка 
Пенчева. Инте-
рес предизви-
каха срещите 
в Стралджа с 
изявените об-
щественици д-р 
Пламен Пасков 
и ген.Димитър 
Шивиков. По-

нение на традициите  кукерите на 
Стралджа спечелиха Специалната 
награда от Националния фести-
вал на маскарадните игри „Турия 
2022“. Станаха призьори и на 
Международния фестивал „Фол-
клорни нюанси – Китен-Лозенец“. 

и повдигна самочувствието им. 
Разположените красиви пейки с 
изображения на достойни уважава-
ни и обичани личности  сред които 
Тончо Тончев, Вълкана Стоянова, 
Ваня Костова, героите от миналото 
П. Хитов, Ст. Ка-
раджа, поетите 
П. Яворов, Ели-
савета Багряна, 
Станка Пенчева 
обогатиха и раз-
красиха прос-
транството.

Годината 
ще се за-
помни и 

с патриотична-
та инициатива 
на общинското 
ръководство по 
ремонтиране и 
обновление на 
редица памет-
ници на герои от 
града и общината. Средства бяха 
вложени за пълно обновление на 
паметника на П. Хитов в местност-
та „Мараш“.

Нови инвестиции дадоха на-
дежда за оживление в местния 
общински център – цех за шевно 
производство, зърнобаза и оран-
жерия отвориха врати. Общината 
зареди с ново оборудване ЦСРИ. 
Добра новина беше и преустрой-
ството на печалноизвестната база 

лезна интересна книга издаде с 
посвещение на децата от Лозенец 
д-р Трифон Манчев. Цялата 2022 
г. премина с инициативи посве-
тени на 170 години учебно дело 
в Стралджа. В СУ “П. Яворов“ 
отбелязаха празника с красив и 
богат концерт. Ученици от същото 
училище успешно се представиха  
на олимпиадата по ИТ, поредният 

нален конкурс  за детска рисунка. 
Първенец от Националния конкурс 
отчете и училището във Войника. 

Интересен паралел между две 
поколения направиха Димитър 
Драганов и Иванка Колева. Та-
лантливият младеж спечели Го-
лямата награда от Международен 
поетичен конкурс, а 92-годишната 
му творческа посестрима с родови 
корени от Палаузово, издаде книга 
за своя живот. Появи се още един 

Много успешна бе изявата на ТА 
“Въжички“ на ФФ “Фолклорни ню-
анси“. Хайдути зарязаха в лозята 
на Джинот, самодейци възстано-
виха празника „Благовещение“. За 
Трифоновден вино и благословии 
се ляха и в останалите лозови 
масиви на общината. Стралджа 
отбеляза подобаващо 100 г. от 
рождението на Вълкана Стоянова. 
В 12-то издание на Националния 
конкурс – надпяване на името на 
обичаната тракийска певица Го-
лямата награда  спечели Ралица 
Стефанова от Варна. Народният 
събор „Мараш пее“ събра отно-
во танцови колективи от близо 

випуск абитуриенти като ято отле-
тяха да сбъдват мечтите си. Група 
„Тракийци“ от ОУ-Стралджа  взеха 
участие в Международен конкурс  
„Орфееви таланти“ и се завърнаха 
с Почетното отличие „Златна лира“. 
Красиви и пълни с настроение 
селски сборове си организираха 
в Богорово, Зимница, Лозенец, 
Първенец, Поляна...

На футболно детско лято се 
радваха малките футбо-
листи от Стралджа. През 

ноември любителите на волейбола 
преживяха емоционални моменти 
по време на волейболния турнир, 
организиран от общината. През 
2022 г. за първи път и при голям 
интерес общината организира 
Пейнтбол игри. Турнир по ама-
тьорски риболов на плувка събра 
рибарите от общината на язовира 

в Иречеково. ТД “Кале“ отбеляза 85 
години от организираното туристи-
ческо движение в Стралджа и това 
предизвика интересни публикации 
във вестника, а жените организи-
раха свой юбилеен поход. 

През годината се разделихме с 
личности, допринесли за разви-
тието на родния край. Сред тях са 
Петър Георгиев, първият гл. редак-
тор на в. “Стралджанска трибуна“, 
педагогът Йорданка Николова, из-
явения туристически деятел Добри 
Андонов, заслужилият уважението   
спортен деятел Васил Михалчев, 
доблестния служител на РУ Генади 
Троев, общинският служител за 
пример Мими Колева и др.
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ДЕЦАТА НА СТРАЛДЖА
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА С

Няма по-красива картичка от снимката на 
дете. Усмихнато, толкова чисто и искрено, 
щастливо!

Няма по-прекрасно пожелание от това децата на 
Стралджа, на България да са живи и здрави, да ни 
носят радост и гордост!

Няма по-щастливи мигове от тези да прегърнеш 
детето, да усетиш бъдещето в ръцете си, до сър-
цето си. И да живееш и работиш това бъдеще да е 
щастливо, градивно, успешно!
ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! ЩАСТИЕ И РАДОСТ 

ДА ИМА ВЪВ ВСЕКИ ДОМ!

ВерджинияБожидар

Нелина Мирослава Златея

Максим и Траян

Мария и Димитър

Петър и Елисавета Фото Ваня Дучева

Рая

Петър-Адриан


