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В очакВане на обещаните дърВа за огреВ 

В ПърВиЯ Учебен ден

НА ПЪТ КЪМ ЗНАНИЕТО И СВЕТЛИНАТА!

С УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ

ОБЩИНА СТРАЛДЖА В ГОТОВНОСТ ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ?

за достойните стралджанци

гости на броЯ
Виктория и константина костоВи:

Още една интересна и много 
родолюбива инициатива 
на местното общинско ръ-

ководство вече е факт. В центъра 
на града са разположени красиви 
пейки с изображенията на достой-
ни, уважавани и обичани личности 
заедно с кратък текст за техния 
принос или лично творчество. 

В училищата на община Страл-
джа през новата учебна го-
дина ще се обучават общо 1 

106 ученици. Най-голям се запазва 
броят на учениците в СУ “П. Яво-
ров“ – 545. В основното училище на 
Стралджа ще се обучават 400 уче-
ници. В Зимница учебната година за-
почват 113 деца, а във Войника – 48.

Общият брой на първокласниците 
в общината е 107, от тях в СУ “П. 
Яворов“ три паралелки с 52 деца, 
в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ 
Стралджа първолаците са 36. Във 
Войника и Зимница за първи път 
прекрачиха прага на училищата 
съответно 9 и 11 първокласници.

Продължава на стр. 2

Защо в навечерието на новия 
отоплителен сезон дърва 
за огрев за населението на 

община Стралджа няма? Къде са 
обещаните от ДГС „Тунджа” – Ямбол 
1200 кубика дърва? Въпроси, без 
отговор от компетентната институ-
ция, си задаваха жители на страл-
джанските села току в навечерието 

на зимата. Въпреки всички опити да 
помогне за решаване на проблема 
община Стралджа не получава 
съгласието на ДГС “Тунджа“ и се 
стига до уведомяване на медиите.

Междувременно жители на се-
лата вече са достатъчно разтрево-
жени и гневни и  планират блокади 
на пътища заради неосигурените 

обещани дърва за огрев от Дър-
жавното горско стопанство (ДГС) 
„Тунджа“.

Според кмета на общината Ата-
нас Киров, добив от държавния 
горски фонд в района активно се 
извършва, но дървесината отива 
предимно във фирми. 

Продължава на стр. 2

В стралджа

ИНИцИАТИВА С ИЗКЛючИТЕЛЕН 
ПАТРИОТИчЕН ЗАРЯД

С уникален стенопис вече 
се гордеят стралджанци! 
По идея на МКБППМН 

общината реализира замисления 
проект, чиято цел е децата да се 
запознаят по достъпен и интере-
сен начин с българските възро-
жденци и патриоти. На стената 
са ликовете на Васил Левски, Хр. 
Ботев, П. Кр. Яворов, П. Хитов... Не 
случайно е избран и надписа: “И ти 
си в мен, и аз съм в теб, Родино 
моя!“ на Яворов, който, както и П. 
Хитов,  са свързани с историята 
на Стралджа. „Горд съм с тази 
инициатива, която предприехме и 
завършихме успешно! Благодаря ДОБРИ 

НОВИНИ ЗА 
СТРАЛДЖА
Поредната добра новина от 

ръководството на Община 
Стралджа. Във връзка 

с празника на Стралджа - 08.11 
(Архангеловден), концерт в салона 
на НЧ „Просвета 1892“ ще изнесе 
любимият на поколения българи 
Михаил Белчев. Изпълнителят 
на „Не остарявай любов“, „Мла-
достта си отива“, „От много, много 
отдалеч“, „Булевардът“, “Добри 
познати“ и др. ще е специален гост 
на празника на града ни заедно със 
своята съпруга Кристина.

на Станчо Став-
рев, Снежана 
Вълкова, Мари-
ана Пенева и 
на художниците 
нарисували ле-
гендарните ге-
рои, които вече  
посрещат всеки 
гост и жител на 
града!“, споде-
ли Гроздан Ива-
нов, зам. кмет 
на общината.

Не по-малко 
развълнувани 

от делото са и творците Даниел 
Дубарев и Николай Димитров кои-
то споделят, че стенописа е бил 
истинско предизвикателство за 
таланта им.

Днес мнозина се спират пред 
стенописа, разговарят на исто-
рически теми, снимат се, децата 
избират това място, за да рецити-
рат патриотични стихове. „Това е 
събитие с изключителен патрио-
тичен заряд, повод за гордост на 
стралджанци!“, подчерта и Станчо 
Ставрев.

Помним и предаваме напред във 
времето  историята!

Община Стралджа организи-
ра театрална постановка и 
концерт в салона на читали-

По Димитровден
ЩЕ БЪДЕ ИНТЕРЕСНО И В ЗИМНИцА

ПредстоЯщо

щето в  Зимни-
ца във връзка 
с празника на 
селото 26.10/
Димитровден/. 
На 21.10 от 
18,00 ч. в най-
голямото село 
в общината 
ще гост ува 
Драматичен 
театър „Неве-
на Коканова“ 
град Ямбол с 
постановката 
„Министрите 

идат“, а на самия празник 26.10 кон-
церт ще изнесат ансамбъл „Загоре“ 
гр. Стара Загора. Четете на стр.3

ЖУРНАЛИСТИКАТА 
НЕ Е САМО 
ПРОФЕСИЯ, 
ТЯ Е ПРИЗВАНИЕ, 
СЪДБА

И ТРЪГНА ПО СВЕТЛИТЕ ВСЕЛЕНСКИ ПЪТЕКИ

Ненаживял се, ненаиграл 
се на любимия футбол, 
неизпълнил мечтите си, 

неизживял любовта си... Отиде 
си докато изпълняваше своя 
служебен дълг – отговорно, дис-
циплинирано, достойно. Пометен 
от шофьор безразсъдно качил се 
в автомобила след употреба на 
алкохол.

И Генади вече го няма сред нас. 
Остана на 31 години завинаги. 
Липсва ни неговата тиха скром-
ност, чистата му усмивка, вечната 
му готовност да те поздрави сър-

дечно... Липсва ни топлото отношение към колеги, приятели, роднини, 
готовността да помогне.

Беше незаменим и верен приятел, колега на когото винаги можеш 
да разчиташ и да вярваш, съотборник, който ще ти подаде ръка, ще 
играе всеотдайно за победата на отбора, ще се раздава на терена 
безрезервно.

Можеше да се развива в най-различни области, можеше да постигне 
много, можеше да работи с жар, с постоянство, с любов за родния 
град... Можеше...

Вие, приятелите му, момчета и момичета – помнете го с обич!
Вие, съотборниците му – играйте като него с жар. И побеждавайте 

с името му!
Вие, колегите му – работете като него, всеотдайно, честно!
Ще остане в съзнанието ни, ще го помним с добро!
Поклон пред светлата му памет!
В памет на Генади общината обяви 28 септември за Ден на траур. 

Безброй бяха тези, които  изразиха тъгата си за голямата загуба  и 
съпричастие към мъката на семейството. В минута мълчание пред 
тленните останки на Генади останаха Атанас Киров, кмет на общината, 
Йордан Йорданов, началник на РУ заедно с всички колеги полицаи, 
представители на МВР, на ОД на МВР, съотборниците от ОбФК – 
Стралджа, много приятели. 

Резултати от ПРоведените 
избоРи за наРодно събРание 

в община стРалджа:
1. ГЕРБ - 34,13 %
2. БСП - 19.92 %
3. ПП - 13,89 %
4. Възраждане - 8,87 %
5. БВ - 4,69 %
    ДПС - 4,69 %
6. ИТН - 3,53 %
7. Изправи се - 1.01 %
8. Атака - 0,73 %
9. Справедлива България - 0.62 %
10. ВМРО - 0,44 %

Много въздействащо е и информа-
ционното табло  обогатено с лико-
вете на радетели на българщината, 
творчески личности, свързани както 
с града, така и с общината – П. 
Хитов, Ст. Караджа, П. Яворов, Ел. 
Багряна, Ст. Пенчева, Тончо Тончев, 
Вълкана Стоянова, Ваня Костова.

Идеята веднага получи одобре-

нието на стралджанци, които спо-
делят, че това повдига самочувст-
вието им, предизвиква разговори 
за богатото минало на селището, 
за живота и делото на местни буди-
тели, личности, допринесли с труда 
и творчеството си за развитието на 
района.

Откриването на обновеното 
площадно пространство стана в 
навечерието на  Деня на незави-
симостта. В обръщението си към 
присъстващите кметът Атанас 
Киров определи 22 септември 
като паметен и славен ден, в който 
нашите деди са извоювали бъл-
гарската независимост. Отправи 
пожелание и днес да бъдем силни, 
свободни, смели, за да поддържаме 
тази независимост. 

Продължава на стр. 2
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И ТАЗИ ГОДИНА ОПАЗИХА ЛОЗОВИТЕ МАСИВИ

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО

С УВАЖЕНИЕ И РЕСПЕКТ
за достойните стралджанци

Продължава от стр.1
Г-н Киров изрази всеобщата гор-

дост от новата визия на центъра, 
сподели вълнението и радостта си 
от добре свършената работа и до-
пълни намерението на общинското 
ръководство да продължи с други 
такива инициативи.

Ученици от СУ “П.Яворов“ реци-
тираха стихове на П. Яворов, Ел. 
Багряна, Ст. Пенчева. Обичани 
песни на Ваня Костова изпълниха 
Наталия Ковачева и Румен Бо-
шнаков. 

И сякаш там присъстващите  на 
площада чуваха тихите стъпки 

на вглъбения в себе си автор на 
„Градушка“, виждаха усмивката на 
„вечната и святата“, разговаряха 
мислено с ангелогласната Ваня 
Костова, спомняха си красивите 
стихове на талантливата Станка 
Пенчева. И Вълканина песен 
звучеше в ушите…Някак естест-
вено вдигаха гордо глава пред 
подвига  и мъжеството на П.Хитов 
и Ст.Караджа. Мнозина разказва-
ха спомените си за невероятния 
Тончо Тончев. 

Да, те бяха там, сред множество-
то! И ще бъдат, защото ги помним 
и ги обичаме! И се гордеем с тях!

За поредна година общинска 
охрана  се справи успешно 
със задачата си по опаз-

ване на лозовите масиви както 
в Стралджа така и по селата. 
Денонощните дежурства на слу-
жителите от звено „Общинска 
охрана“ дава своите добри плодо-
ве. Стопаните спокойно прибраха 
реколтата.  Вече няколко години 
няма напрежение, няма набези 

на ромите по частните лозя, няма 
регистрирани кражби.

При много добро качество  на 
всички сортове грозде, висок за-
харен процент,  надеждите бяха 
и за по-висока изкупна цена, но 
за съжаление  това не се случва. 
Предлагане има – купувачи няма 
или търсят на много ниска цена, 
която далеч не може да покрие 
разходите на гроздопроизводи-

телите. Винарски изби въобще 
не се появяват като претенденти 
за изкупуване на продукцията. 
Поради нетрайността на стоката 
собствениците се принуждават да 
продават на безценица ако въоб-
ще намерят на кой да пласират. 
Стана практика да преработват 
гроздето в ракия, която може дъл-
го да се съхранява, а и по-лесно й 
се намира пазар. 

В ПърВиЯ Учебен ден

НА ПЪТ КЪМ ЗНАНИЕТО И СВЕТЛИНАТА!
Продължава 
от стр.1
Шарен като есен-

та, богат на емо-
ции, радостен и 
вълнуващ беше за 
ученици, учители 
и родители 15 сеп-
тември. Първият 
учебен ден – очак-
ван с нетърпение, 
с надежди, пълен 
с мечти. „Вика ни 
училището мило…“ 
декламираха деца-
та в СУ“П.Яворов“. 
С огромни букети 
в ръце учителките даваха своите 
съвети на малки и големи, роди-
телите търпеливо наблюдаваха 
отстрани трогателната суетня. Е, 
имаше усмихнати първолаци, но 
имаше и такива, които уплаше-
но си поплакаха. После всичко 
утихна, под командата „мирно“ 
посрещнаха знамето. И полетя-
ха към синьото небе трицветни 
балони. И звънна първия звънец. 
„Да е спорна и благословена но-
вата учебна година!“ , пожела в 
поздравлението си към ученици, 

учители и родители Галя Райнова, 
директор на училището. „Бъдете 
здрави, учете се упорито,  защото 
общината има нужда от умни, об-
разовани млади хора!“, поздрави 
своите млади приятели кмета на 
общината Атанас Киров. Добави 
пожелание към педагозите с все 
същия устрем да преподават 
знания на своите ученици. Обърна 
се и към родителите: „Нека ви са 
здрави децата и не чакайте всичко 
от учителите. Зная, че давате и 
ще дадете нужното възпитание на 

ИСТОРИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ 
чЕТЕ С ПОчИТ И УВАЖЕНИЕ

рестаВрациЯ на Паметник В атолоВо

Няма значение кое е вре-
мето, по-близко или по-
далечно, още по-малко 

какъв е бил управляващия строй. 
Всичко, което е следа от минало-
то, трябва да се пази, уважава 
и почита, защото дава уроци на 

следващите поколения.
С реставрацията на памет-

ника на Харизан Харизанов в  
Атолово община Стралджа дава 
пример за това. И обновлението 
на реликвите в общината про-
дължава.

Няма да се наложи учили-
щата и детските градини 
в Стралджа  да затварят 

врати през зимните месеци заради 
драстичното поскъпване на енерго-
носителите. Това потвърди кметът 
на общината Атанас Киров. Той 
припомни, че за поредна година 
учебните сгради  ще се отопляват 
иновативно, на централно парно от 
термалните извори. 

Шест са общо обществените 
сгради в града – двете училища, 
двете детски градини, пенсионер-
ският клуб и общинската админи-
страция, които  се отопляват по 
алтернативния начин от 2016 г. 
Използва се водата от термален 
извор, който е с дебит 7 литра в 
секунда и температура на водата 
78 градуса. Проектът, който беше  
за близо 1 млн. лева бе реали-
зиран с помощта на европейски 
средства по Норвежкия финансов 
механизъм. „Годишните разходи за 
ток на тези сгради през 2021 г. са 

едва 5 000 лв. за помпите, които 
изтеглят водата от находището. 
Очакваме сега да  са малко повече, 
заради поскъпването, но дори и 
десет хиляди да са, разликата пак 
е голяма. На фона на сегашната 
енергийната криза в страната това 
дава голяма доза спокойствие.“, 
коментира кметът. 

Екипът на г-н Киров работи за 
разширяване системата за еколо-
гично отопление с използването на 
още два горещи извора.  Обмисля  
се да бъде включена още една 
сграда – Центърът за социална 
рехабилитация и интеграция в 
Стралджа. Според кмета е възмож-
но това да се случи и с общински 
средства тъй като процедурите за 
отпускане на европейско финан-
сиране са дълги и бавни. „Дори и 
да няма финансиране по такива 
проекти, няма да струва много 
пари да го направим, защото ико-
номията ще си заслужава!“, каза 
още г-н Киров. 

АЛТЕРНАТИВНО ОТОПЛЕНИЕ СПАСЯВА 
УчИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ 
ОТ ПРИНУДИТЕЛНИ ВАКАНцИИ

бъди Внимателен! сПазВай ПраВилата на ПътЯ!

На 15 септември 2022 г. 
по инициатива на Коми-
сията по безопасност 

на движението в СУ „П. К. Яво-
ров“-  Стралджа и РУ Стралджа 
бе проведена кампания, в която 
участваха ученици от V а клас на 
училището.

Целта на кампанията бе да се 
припомнят на всички ученици 

правилата за движение по пъ-
тищата и спазването им, както 
и да се насочи вниманието на 
шофьорите към това, че за-
почва  новата учебна година и 
подрастващите активно ще пре-
минават по пешеходните пътеки, 
където всички трябва да са много 
внимателни.

Посланието на мероприятието 

бе: „Бъди внимателен! Спазвай 
правилата!“.

Автомобилите бяха спирани от 
служителите на РУ Стралджа, 
а децата, облечени в светлоот-
разителни жилетки, раздаваха 
изработени от тях листовки на 
водачите на автомобилите.

Нека всички заедно се грижим 
за здравето и безопасността си! 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА В ГОТОВНОСТ ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ?
Продължава от стр. 1
„Не може да се дават дърва 

под масата и хората да гледат 
как камионите да ги изнасят!“, 
категоричен бе кметът. Дърва 
на преференциална цена от 55 
лв. в общината са заявили 4700 
домакинства. В края на август  за 
нуждите на населението от ДГС са 
доставени едва… 60 кубика. 

Осемнайсет села са оставени 
без дърва за огрев. Напълно без-
хаберно, безотговорно. „През това 
време фирмите предлагат дървата 
на тройно по-висока цена, за около 
150 лв., цена , която е непосилна за 
предимно възрастното население, 
с ниски пенсии по селата“, допълни  
кметът.

„Стигнало се е и до абсурдна 
ситуация - въпросните 60 кубика 
за село Лозенец са разиграни на 
томбола, тъй като няма как да 
бъдат разпределени на над 400 
жители. Дърва на преференциална 
цена са получили 20 домакинства 
в селото“, обяснява кметът Динка 

Караиванова.
Осемдесет и четири годишната 

Кера Иванова от Лозенец не е 
имала късмет да бъде изтеглена 
в томболата. Жената живее сама, 
отоплява се на дърва. „Трябват ми 
пет кубика за зимата, как да събера 
тези пари“, тъжно обяснява  тя.

Кметове на останалите села 
дори са отказали доставките, за 
да не се стига до напрежение сред 
местните хора. Такава е ситуация-
та с Атолово и Воденичане, където 
от ДГС са предложили да доставят 
съответно по… 5 и по 36 кубика 
дърва. 

Нела Илиева, кмет на с. Тама-
рино:

„И сега в местност край Тама-
рино се добиват дърва, хората 
виждат, а за тях няма. Не може 
възрастни с малки пенсии да ос-
танат без отопление през зимата! 
Ще подкрепя всяка форма на про-
тест докато не получим заявените 
количества!“

Междувременно стана известно, 

че ДГС „Тунджа“ има нов директор. 
От 1 септември Борислав Цвятков 
е на мястото на Константин Недев. 
Потърсен за коментар от медии, 
Цвятков заявява, че все още не е 
запознат със създалата се ситу-
ация, „но това ще се случи в най-
скоро време и ще бъде направено, 
каквото е възможно“ ,като допъл-
нил, че е „несериозно да бъдат 
предлагани по пет кубика на село“.

Общинското ръководство изцяло 
подкрепя исканията на хората. 
„Дърва има! Само че не и за на-
шите жители! Явно цена от 49 лв 
на кубик не е интересна за ДГС, 
по-изгодно е да продават за по 180 
лв. Ние няма да спрем да настоя-
ваме докато не получим заявените 
1200 кубика!“, потвърди и Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината. 

Как ще се развият събитията 
по-нататък все още не е ясно. Тре-
вогата сред населението остава. 
Както и готовността за протестни 
действия, които общината катего-
рично подкрепя. 

смЯХ, смЯХ, смЯХ…

Късметлии се оказаха всички, 
които успяха да си купят 
билети за шоуто на най-

добрите български комедийни 
артисти, които, по покана на об-
щината, гостуваха в Стралджа 
на 20 септември. Звездите на 
българския театър и кино: Тончо 
Токмакчиев, Георги Мамалев  и 
Камен Воденичаров поднесоха 
невероятно забавление с предста-
вяне на мега шоуто  „Майсторите 
на комедията“. В представлението 

имаше скечове, текстове и образи 
от телевизионни и театрални фор-
мати пресъздадени от звездите 
гарнирано с изпълнение на едни от 
най-популярните песни от история-
та на легендарните ТВ предавания 
Ку-ку, Каналето и НЛО. Смях, смях, 
смях…това беше културно събитие  
изключително зареждащо с на-
строение.   Публиката възнагради 
своите гости с бурни аплодисменти 
и с покана за нови представления 
на стралджанска сцена.

През зимата

своите деца, които с гордост ще 
посочваме като деца на община 
Стралджа. Успешна нова учебна 
година!“

С вълнуващи тържества започна 
новата учебна година и в остана-
лите училища на общината. Ис-
тински празници организираха за 
най-малките и в детските градини. 
Както е било винаги, така и сега! 
С много любов, с пожелания за 
спорни дни в овладяване на знания 
и умения.

още на стр. 8 
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– Поводът да ви представим 
във вестника е, че родовият ви 
корен е от с.зимница. Разкажете 
по-подробно за това. 

виктория:
– Ако Ямбол е нашият роден дом, 

то Зимница е вторият ни дом. Това 
е селото на родителите на майка 
ни. Аз и сестра ми прекарвахме 
там всяка  ваканция, както и почив-
ните дни през седмицата. От там 
се научихме на всякакъв селски 
труд, обич и грижа към животните, 
както и да ценим всичко домашно 
приготвено и отгледано.  Спомням 
си колко пъти в петък след училище 
тръгвахме за Зимница и по средата 
на пътя осъзнавахме, че сме си 
забравили раниците с учебници. 
Чувствахме се щастливи,  защото 
нямаше да пишем домашни и щя-
хме да посветим  свободното време 
на толкова приятните занимания 
на село.

След като се преместихме в 
София да учим осъзнахме колко 
малко хора имат възможността 
и привилегията да имат село, в 
което да прекарват почивното си 
време, да бъдат свободни, да са 
далеч от напрежението и стреса, 
както и да отглеждат сами плодове 
и зеленчуци.  

– Кога и как взехте решението 
да се посветите на журналисти-
ката?

виктория: 
– Много късно осъзнах, че искам 

да науча повече за журналистиката 
и евентуално да се занимавам с 
това. Детската ми мечта беше да 
бъда ветеринарен   лекар. Но се 
случи друго. Още от началното учи-
лище  обичах български език и ли-
тература, умеех да пиша текстове. 
В 11-ти клас се записах на курс по 
журналистика, организиран от чи-
талището в  Ямбол. По това време 
сестра ми Константина, с която сме 
близначки, искаше да учи право. Аз 
я убедих само за един ден да дой-
де на курса по журналистика и да 
види колко е приятно и интересно. 
Тогава тя дойде и започнахме за-
едно да пишем текстове, да четем 
повече книги и да се интересуваме 
от обществения живот. Преди това 
също се вълнувах от политика, 
здравеопазване, защото майка ми 
работи в болница, но когато започ-
нах да разбирам повече за журна-
листическата професия, осъзнах че 
трябва да знам много повече и да 
се интересувам от това. 

Константина:
- Никога не съм мислила, че ще 

гости на броЯ:  ВикториЯ и константина костоВи

100 години от рождението на Вълкана стоЯноВа

ЖУРНАЛИСТИКАТА НЕ Е САМО ПРОФЕСИЯ, ТЯ Е ПРИЗВАНИЕ, СЪДБА. 
ИЗИСКВА МНОГО ЗНАНИЯ И ПЪЛНА ОТДАДЕНОСТ
Те са млади, красиви, умни, талантливи. Пълни с енергия 

и желание да бъдат полезни, да покажат какво могат, да 
променят света към по-добро. На първо място искат да 

бъдат добри хора, а после и успешни журналисти. Тръгнали са 
по своя път. Да им пожелаем успех!

Родени на 26 август 1998 година в  Ямбол. Средно образование 
завършили в Математическа гимназия „Атанас Радев“, а висше - 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност 
„Журналистика“. Успешно /с отличен успех/ дипломирали се през 
2022 г. Преди две години слагат  начало на трудовата кариера  
във в. „24 часа“, Виктория – в културен отдел, Константина – 
здравен репортер. 

БЛАГОДАРНОСТ
Уважаема редакция,
С цялото си уважение към читателите на нашия вестник 

бих искала чрез вас да поднеса сърдечната си благодарност 
към едни достойни мъже, които не само професионално 
си изпълняват задълженията, но и проявяват нужната 
човещина към пострадали хора. Поклон пред  Янчо Костов, 
оперативен дежурен, младши инспектор Атанас Стоянов, 
младши инспектор Реджеб Тахиров и инспектор Петър 
Петров, всички от полицейско управление Стралджа. Това 
са хората, които помогнаха в рамките само на няколко часа 
да разкрият извършителя на кражба от дъщеря ми – чанта 
с документи и работната й заплата от 720 лв., която като 
бъдеща студентка тя планираше да изразходи за подготов-
ката на учебната година. Връщайки се от Поморие с влака 
тя е ограбена от мъж, който по-късно стана ясно, че е с 
богато криминално досие. Но, за да се стигне до връщане-
то на парите /чантата и документите безвъзвратно са 
изчезнали/, полицаите трябваше да приложат различни 
професионални тактики, дори да се задържи принудително 
влакът на ж.п.гара Стралджа. Възхитена съм от бързата 
реакция на тези момчета и техният началник Йордан 
Йорданов може да се гордее. Браво! 

Още веднъж гореща благодарност! Бъдете живи и здрави 
и все така отговорни към задълженията си, всеотдайни 
в  работата си!

румяна огнЯноВа, гр.стралджа  

се посветя  на журналистиката. 
Въобще в представите ми като уче-
ничка работата бе просто средство 
за достигане на целите. Сега обаче 
разбирам, че изборът ми наистина  
е посвещение. Професията изисква 
пълна отдаденост, няма почивни 
дни, няма точно определено ра-
ботно време. От събуждане до 
заспиване, та и често насън, всичко 
в съзнанието ми е новини, новини, 
новини…  Иначе, покрай Виктория 
реших да уча тази специалност. 
Като ученички в Ямбол тя посеща-
ваше  кръжок по журналистика  и 
все повтаряше: „Косе, много е ху-
баво, ела да видиш!“ Докато накрая 
и аз тръгнах с нея. И много бързо 
се запалих. 

– считате ли, че висшето обра-
зование ви даде всичко, от което 
се нуждаете, за да постигнете 
всичко най-добро в тази нелека 
професия или се доверявате на 
интуиция, обща култура, психо-
логически усет

виктория:
– Кандидатствах специалност 

„Журналистика“ само в Софийски 
университет. Започнах да уча с 
голям интерес, но някак се разми-
навах с очакванията си. Останах 
леко разочарована от обучението. 
Учи се само теория и много по-
малко практика. А журналистиката 
е професия, която изисква освен 
много знания и сериозни практи-
чески умения. Учебникът не може 
да те научи как да се справяш  с 
различните казуси или пък да те 
„спаси“ от неизбежното напреже-
ние и притеснение, когато правиш 
интервю,  да знаеш какво точно се 
случва в обществения и политиче-
ския живот, нито да ти предложи 
конкретни формули как да разго-
варяш с различните хора, как да ги 
предразполагаш към откровение. 
Откакто започнах работа осъзнах, 
че е необходима много широка 
обща култура, както и психологиче-
ски умения, за да предразположиш 
събеседника.

Константина:
- Висшето образование дава 

само основата. Останалото е труд 
– сериозен, постоянен. И за да си 
добър журналист  трябва да четеш 
постоянно, да се самообразоваш, 
да трупаш познания в най-различни 
области, за да си на ниво.

– има ли водещи журналисти 
на които се възхищавате?

виктория: 
– От всички журналисти, които 

познавам, мога да взема нещо 
позитивно и да науча нещо, но 
няма конкретен,  на когото да се 
възхищавам. От моите колеги нау-
чавам всекидневно как да намирам 
новините и как да ги представям на 
аудиторията. 

Константина:
- Възхищавам се на много колеги. 

Опитвам се да ползвам опита на 
повече от тях. И така да изградя 
свой стил. Иначе имам усещането, 
че хората познават повече колеги-
те от телевизиите, но във всички 
останали медии работят много 
талантливи журналисти, които не-
заслужено остават неизвестни за 
широката аудитория. Бих искала 
да спомена факта, че като дете  се 
възхищавах на журналиста   Надя 
Жечева. При гостуване у дома тя 
направи репортаж за празникът „Ко-
леда“. Нашето участие тогава беше 
и първа медийна изява – заедно с 
Виктория декламирахме любимо 
стихотворение. 

– Кои, според вас, са основните 
качества днес, които трябва да 
притежава един журналист?

виктория: 
– На първо място да се интересу-

ва и да се подготвя допълнително 
в сферата, в която работи. Колкото 
и клиширано да звучи, трябва да 
умее да разказва интересно,  да 
пише така, че да представи нови-
ната достъпно и разбираемо за 
всички зрители или читатели. Много  
е важно да не се притеснява. Ситу-
ациите, в които попадаме понякога 
изискват да се овладяваш въпреки 
вълнението, да внушаваш спокой-
ствие и сигурност у събеседника и 
доверие от страна на хората, които 
информираш. 

Константина:
– Отдаденост, култура, знания. 

Отдаденост към професията, ува-
жение към читатели, зрители,  ло-
ялност към колегите. Останалите 
качества, като почтеност, искреност, 
доброта, трябва да ги има всеки 
един човек, но особено необхо-
дими са те на хората от нашата 
професия.

– Като се има предвид колко 
ниско е паднал гардът на жур-
налистите днес /много голяма 
част от тях пишат по поръчка, 
подвластни на парите/, това 

плаши ли ви или ви мотивира 
да покажете другото, честно и 
почтено лице на журналистиката.

виктория: 
– Най-много ме разочарова фа-

ктът, че медиите представят оп-
ределени политически партии или 
лица в по-добра светлина. Да, може 
да се тълкува като съзнателно под-
веждане. Разбирам, че трябва да 
има платени репортажи и статии, 
но все пак не е приятно. Ние сме 
тези, на които хората вярват. А 
журналистиката не е само инфор-
миране, но и възпитание. Аз работя 
в културен отдел,  пиша най-вече за 
артисти, певци, музиканти, досега 
не съм се срещала с цензура или 
ограничаване на свободата на сло-
вото. Моята работа е да показвам 
артистите, такива каквито са. Най-
много обичам да пиша за млади, 
талантливи хора, които успяват да 
изразят таланта си на музиканти, 
актьори, художници... Те са добрият 
пример, щастлива съм, че мога да 
ги представям. Опитвам се да го 
правя интересно и любопитно.

Константина:
– Не ме плаши, но не ме и моти-

вира. По-скоро ме обезкуражава. 

Не случайно доскоро бяхме на 111 
място по свобода на словото. Обид-
но е! Искам това да се промени и 
ще работя с всички сили, за да дам 
своя принос.

– Кога прописахте, с кого на-
правихте първите си интервюта, 
разкажете за някои интересни 
моменти?

виктория: 
– Започнах да правя интервюта, 

да пиша статии още в университета 
заради различните задачи, които ни 
даваха. Във вестника динамиката 
ме грабна от първия ден. Едва по-
стъпила и ми поставиха задача  да 
говоря с трима музиканти,  трябва-
ше да споделят впечатленията си 
за родния  град София. Притесних 
се, умувах как най-добре да ги 
разпитам, за да получа интересни 
отговори.  В един момент осъзнах, 
че те могат да ми бъдат приятели, 
отпуснах се и всичко се получи чу-
десно. Срещите „на живо“ винаги са 
много интересни. Ковид пандемия-
та наложи друг ритъм – контакти по 
телефона. Но тогава някак трудно 
„усещаш“ човекът отсреща…

Продължава на стр. 4

На 24 септември БНТ, чрез предава-
нето „Иде нашенската музика“, нап-
рави своя реверанс към обичаната 

изпълнителка на тракийски народни песни, 
незабравимата Вълкана Стоянова. В преда-
ването  взеха  участие нейните талантливи 
ученици и последователи Стоян Варналиев, 
Дарина Славчева, Радостина Йовкова. Спо-
мени за „славея на Тракия“ сподели и Янка 
Рупкина. Участие взе и родственицата на 
певицата Аделина Росенова. В рамките на 
предаването  звучаха обичани нейни песни 
между които „Алтънлъ Стоян войвода“, „Димо 
на Рада думаше“ и др., припомнени бяха 
моменти от живота и творческите й концерти 
на различни сцени, срещите с хората, обичта 
и признателността на публиката. Признател-
ност беше изразена към община Стралджа, 
която поддържа Националния конкурс-над-
пяване „С песните на Вълкана Стоянова“.

БНТ с филм за 
драгоценната певица

БЕЗцЕННИ СА СПОМЕНИТЕ ЗА НЕПОВТОРИМАТА ВЪЛКАНА

ПОВИШЕН ИНТЕРЕС КЪМ НАцИОНАЛНИЯ 
КОНКУРС „ДЪРВОТО НА ЖИВОТА“

обществено ПоРиЦание
Кметът на общината Атанас Киров издаде наказателно постановление № Н-

58/21.06.2022г. срещу Сергей Бонев Михалев от Стралджа за това, че на 19 май 
т. г. в Стралджа е имал скандално и непристойно поведение, с което виновно е 
нарушил чл.2, ал.1 от Наредба № 1 на общината. Поради това на основание чл.53 
и следващите от ЗАНН му се налага наказание – ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

В отдел „Хуманитарни дей-
ности“ при общината вече 
пристигат творби за участие 

в Националния конкурс на името 
на Станка Пенчева „Дървото на 
живота“. Това е шесто поред из-
дание, организирано от Община 
Стралджа под патронажа на кмета 
на общината като част от програ-
мата на тържествата, посветени на 
празника на общината – 8 ноември 
и нейния покровител Свети Архан-
гел Михаил. 

Конкурсът си поставя за цел да 
стимулира творческия потенциал 
на български поети и писатели, чие-
то творчество носи духа на нашето 

време, творчество, търсещо и отго-
варящо на многобройните въпроси, 
които съвремието поставя.

Крайният срок за изпращане на 
творбите е 21 октомври на адрес: 
гр. Стралджа, ул. „Хемус” №12, 
Община Стралджа / за Национа-
лен конкурс, напомнят организа-
торите.

До момента по-активни са ав-
торите на стихотворения. До сега  
на журито са изпратени над 20 
произведения. С проза заявките 
също нарастват. Според Статута 
членовете на журито оценяват 
анонимни творби и независимо 
един от друг.
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едно красиВо събитие

олга жечеВа, артист-кУклоВод:

РАЗДАВАМ СЪРцЕТО СИ НА СцЕНАТА

РЕДОВЕ ЗА ЕДНА МЪЖЕСТВЕНА ПРОФЕСИЯ

Време за срещи

БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКА ВЛюБЕНИ И ЩАСТЛИВИ

Родена на 23.10.1969г. в 
стралджа. завършила 
средно образование в 

Руската гимназия с усилено изу-
чаване на английски език „васил 
Карагьозов“, Ямбол и висше  в 
натФиз „Кръстьо сарафов“, 
софия, специалност „актьорско 
майсторство за Куклен театър“. 
Работила в дКт Ямбол и ателие 
313. отличена с награда „Кук-
лар“, спектаклите на театър 
Плюс  й носят няколко награди 
на детски журита от различни 
страни, между които испания, 
българия и сърбия. 

Майка на талантлив син, който 
е поел нейния път. няма сво-
бодно време, но ако все пак се 
появи такова го посвещава на 
рисуването с акварели. люби-
мо изречение или девиз „няма 
пълно щастие!“, взето на заем 
от големия куклен режисьор 
славчо Маленов. 

– олга, както винаги твоето 
заразително добро настроение 
предизвиква радост и усмивки. 
Как го постигаш? това профе-
сионализъм ли е или може би 
характер?

– Характер, мисля... Но и част от 
професията. Децата те зареждат с 
толкова положителна енергия, че 
тя струи и от теб самия, когато я 
посрещаш. Винаги съм била убе-
дена, че усмивката е най-прекия 
път към човешкото сърце. По- леко 
е така. Имах пред себе си големия 
пример на Татяна Лолова и Георги 
Парцалев, но също на мама и тат-
ко. Доброто настроение винаги е 
било повече от лошото в нашето 
семейство.

– във воденичане те познават, 
както теб, така и семейството ти, 
но за останалите разкажи  пове-
че за себе си. 

– Занимавам се с кукли  повече 
от 40 години. Започнах в детската 

трупа „Светулка“ към пионерския 
дом в Ямбол. После за три годи-
ни се пробвах да стана клиничен 
лаборант, но куклите и сцената ме 
привличаха като магнит, така че се 
върнах при тях, първо като стажант 
в ДКТ Ямбол и после в НАТФИЗ. По 
времето когато започваше частния 
театър бяхме едни от трупите, кои-
то опитваха да проправят пътя си, 
говоря за 1996-2001г. Създавахме 
представления, на които бяхме 
автори, така както ни беше учил 
нашия професор Атанас Илков. 

– обичаш ли работата си? 
– Обичам е недостатъчно. Обо-

жавам професията си. Не гледам 

на нея като работа, а като нещо, 
което ми доставя огромно удо-
волствие. Раздавам сърцето си 
на сцената  и мисля, че публиката 
го усеща и ми отвръща с благо-
дарност.

– ти изненадваш децата с та-
ланта си, предизвикваш ги да 
ги да мислят, да мечтаят. а как 
те изненадват малките, има ли 
повод за размисъл след всяко 
представление?

– Искам да ги предизвикам да 
нагънат мозъчетата си, да не се 
отдават на мисловен и емоцио-
нален мързел. Животът е пълен с 
интересни неща и любопитството 
и въображението са най-ценните 
човешки качества, които никога не 
ни дават мира и ни бутат напред.

– Какво би посъветвала роди-
телите?

– Да се учат от децата си, да ги 
слушат и да си говорят повече с 
тях, да им разказват и четат при-
казки, защото всичко, което едно 
дете трябва да знае като какъв 
човек да стане е написано там! Не 
в учебниците. Учебниците трупат 
знания, а приказките ценности!

– доказала си, че си неизчер-
паема на идеи, но все пак спо-
дели следващите си творчески 
планове.

– Дърпа ме все повече режи-
сьорството. И приказките. Работа 

с млади хора. Затова съм предви-
дила една творческа лаборатория 
в Испания за следващата година 
насочена към млади актьори и 
актриси в Испания, които се инте-
ресуват от алтернативни методи за 
създаване на спектакли. В Испания 
няма обучение за куклен театър, 
а интереса напоследък расте все 
повече. Ще видим. 

– за всичките тези години как-
во ти даде и какво ти взе тази 
професия?

– Даде ми много! Даде ми сво-
бода! Една приятелка и колежка, 
Соня Зубияга каза веднъж: „Аз съм 
бедна, но имам свободата, която 
ми дава тази професия. Да речем, 
че съм си я купила и е струвала 
колко? Един милион! Ами значи 
съм бивша милионерка!“ Аз съм 
такава. Бивша милионерка. А какво 
ми е взела? Оставаш неразбран 
от много хора, че това, което вър-
шиш е сериозно и отнема страшно 
много време и енергия! Когато го 
правиш от сърце и с професиона-
лизъм, разбира се. Продължава 
да се гледа на кукления театър 
за деца като на нещо лековато и 
лесно за правене. Дори от някои 
колеги. Но се свиква. За мен тази 
битка е изгубена вече, не можеш 
да убедиш целия свят. Но с няколко 
десетки, които мислят като теб, 
можеш да промениш много неща! 

„Приказки на колелета“ беше част от красивите преживявания 
на децата от общината през това лято. Докато се наслажда-
ваха на изкуството на невероятната Олга Жечева малките, а и 
големите, изобщо не подозираха, че всъщност имаха късмета да 
бъдат първите зрители на прохождащия музей на приказката на 
колела, сътворен по идея и с богатото въображение   на талант-
ливата артистка – кукловод с корени от с. Воденичане. Всъщност 
тя вече е имала своите успешни представления тук. И планира 
нови изяви. Това е поводът да се срещнем и разговаряме с нея.

Празниците са за равно-
сметка, за нови планове. 
В РСПБЗН знаят това и 

докато отбелязваха Седмицата 
на пожарната безопасност/12-18 
септември 2022г./ всъщност отново 

поработиха. Интересно протече 
денят в СУ“П.Яворов“ за запозна-
ване на подрастващите  с прави-
лата за поведение при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации и 
демонстриране на тактико- тех-

ническите способности на силите 
и средствата за реагиране към 
РСПБЗН – Стралджа. Целта беше 
не да се плашат учениците, а да 
придобият знания и умения как 
да се справят при възникнала 

опасна ситуация, да познават по-
жарникарите, да им се доверяват, 
да ги приемат като приятели. А 
понякога тъкмо след такива срещи 
се раждат мечти за посвещаване 
на трудната и отговорно професия 

„пожарникар“. Традиционно през 
Седмицата  в службата имаше 
Ден на отворените врати, за да 
може всеки, който пожелае да се 
запознае отблизо с колектива и с 
мерките за пожарна безопасност и 
защита при бедствия. Част от тази 
инициатива беше и откритата теле-
фонна линия както и приемната за 
граждани.

Нека прозвучи празнично: бъ-
дете здрави момчета, работете 
с отговорност и с добра мисъл 
за запазване спокойствието на 
гражданите. Дано не се налага , 
но при нужда знаем, че ще проя-
вите бързина, професионализъм, 
всеотдайност. Това е достатъчно 
за уважение.

на снимката: Целият личен 
състав на РсПбзн – стралджа, 
начело с техния ръководител 
стоян тенев

Дани и Ангел избраха да сключат граждански брак 
в своя роден град Стралджа. И това е прекрасно! 
Защото в тях виждаме надеждите си и вярата, че 

селището има своето бъдеще. И кметът на общината Ата-
нас Киров изрази спонтанно радостта и вълнението си от 
събитието: „Желая ви здраве и безброй щастливи мигове, 
млади приятели. И никога не забравяйте родната Стралджа! 
Върнахте ме години назад, когато аз сключвах граждански 
брак и си припомних трепета преди подписа, първия танц, 
а и ми дадохте пореден повод да кажа на съпругата си, че 
я обичам. Благодаря ви, Дани и Ачо, внесохте щастие в 
Общината!“ 

Изминаха 55 год. от завършване на ССТ /Селско-
стопанския техникум/ в  Стралджа. И щастливите 
курсисти се събраха, за да отбележат този празник. 

Върнаха времето назад, за да си спомнят красивите учени-
чески години, да споменат с добро имената на учителите 
дали им  не само  знания, но и уроци за живота. Всеки един 
от тях е успял да се  докаже в различни сфери, да създадат 
семейства, да възпитат деца и внуци в добродетели.

Гордост е да си възпитаник на училище като ССТ!

На среща се събраха и наборите от 1957г. Усмивките 
им доказват, че са очаквали с радост това събитие. 
Всяка предварителна подготовка обаче се нарушава 

още при първите минути на срещата, когато съучениците 
се опитват да се разпозная, грабнати от настроението на 
незабравимите ученически години. Задължително без за-
дръжки всеки споделя своя жизнен път, успехите, радостите, 
семейното щастие, трудовата кариера. И новите мечти! До 
следващата среща!

Продължава от стр. 3
Константина:
– Бях на няколко дни стажант в един сайт за култура и 

изкуство. В редакцията дойде художникът Петър Пиронков, 
за да направим интервю. Всичко мина добре, докато не по-
жела да разгледа хотела, в който се намираше редакцията. 
По стените имаше десетки картини, тъй като собственикът е 

любител на изкуството. По желание на моя гост обиколихме 
няколко етажа, за му покажа колекцията. Той ме разпитваше 
за всяка една картина, само че и аз като него ги виждах за 
пръв път, тъй като бях отскоро там. Наложи се да измислям 
истории за картините. Имам и друга случка. Във в. „24 часа“ 
правих 30-минутно интервю по телефона, което записах с 
диктофон. След разговора сложих слушалките за да сваля 
записа, но чувах само моите въпроси, а отсреща- тишина. 
Добре чувах само учестения си пулс! Осъзнах, че  в началото 
на разговора съм разменила буксите на диктофона и се е 
записал само моят глас. Наложи се по памет да възстановя 
каквото мога... И много да внимавам при всеки следващ 
случай, когато записвам!

– Какви са целите ви, за какво мечтаете, как се виждате 
след 10-20 г.?

ЖУРНАЛИСТИКАТА НЕ Е САМО ПРОФЕСИЯ, ТЯ Е ПРИЗВАНИЕ, СЪДБА
виктория: 
– Голямата ми цел е да бъда все по-добре подготвена в 

сферата, която отразявам, да се срещам с интересни хора, 
да подготвям интервюта, които да се четат с интерес. Бих 
искала да опитам силите си и в други медии – радио, теле-
визия,  електронни сайтове...Това си е предизвикателство 
за възможностите ми. А в личен план след 10-20 години се 
виждам със семейство, деца, куче и  котка. 

Константина:
– Динамиката е такава, че засега не се виждам за една 

година напред, а какво остава за 20! И все пак помечтавам 
си  да съм на екзотично място, с коктейлче в ръка и приятна 
компания… Шегувам се! Сигурно пак ще съм на работа, и 
за пореден път ще звъня на проф. Тодор Кантарджиев с 
очакване за актуална здравна информация. 
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СБУ НАГРАДИ СТРАЛДЖАНСКИ УчИТЕЛИ
Признание за Професионализъм и добри Практики ЖИВА Е чОВЕЩИНАТА!

Неуморими,  влюбени в 
народното творчество, 
пазители на всичко, съх-

ранено от дедите и достигнало 
до наши дни – такива са чита-
лищните активисти в общината. 
И го доказват с всяка своя изява, 
която завършва с отличия.

Успешно е участието на ФГ 
“Иглика“ към читалище „Просве-
та-1908“ с.Първенец във фол-

клорния празник на Неделино. И 
ПГ „Латинка“ Войника  достойно  
представи  местния фолклор на 
фестивала за двугласно пеене в 
Неделино. Самодейците се за-
върнаха с  грамота и диплом. За 
този успех допринесоха и млади-
те музиканти от дуо „Мераклии“ 
Николай Ганев и Стоян Иванов. 

Представителите на читалищ-
ни самодейни колективи от Тама-

рино и Саранско се изявиха  на 
фолклорния фестивал в Средец. 
Завоюваха достойно второ място 
и много овации от публиката.

Участниците в ТГ “Божур“  
Чарда удариха крак на НФФ 
“Богородична стъпка“ Ст. Загора. 
Най-приятното беше, че публика-
та оцени високо майсторството 
им, уменията за танцуване, на-
родните носии. 

САМОДЕЙцИ С ПОРЕДНИ НАГРАДИ

Специални награди на Пред-
седателя на СБУ получиха 
учители от СУ“П.Яворов“ 

Стралджа. В рамките на Деветия 
международен конкурс за учители 
„Извънкласните и извънучилищ-
ните дейности - за устойчиво ка-
чествено, обучение, възпитание и 
развитие на децата и учениците“, 
който се проведе от  26  до 31 август 
2022 в к.к. „Албена“, след участие 
в семинар на тема: „Аспекти на 
приложението на проектно-бази-
рания подход в извънкласните и 
извънучилищните дейности“, Янка 
Такева връчи наградите на Дияна 
Георгиева, Бинка Караколева, 
старши учители, Деница Колева, 
учител в СУ“П.Яворов“ за презен-
тация по темата „Развиване на 
ключовото умение „Работа в екип“ 
чрез проектно-базирания подход в 
часовете по факултативния учебен 
час – „Изследователи в градината“. 
Отличени бяха също Албена Ре-
сорт и Иван Боянов.

За девета поредна година  Син-
дикатът на българските учители, 
под патронажа на Министерството 
на образованието и науката, съв-
местно с Фондация „Устойчиво 
развитие за България“, организира 
международен конкурс за учители 
„Извънкласните и извънучилищните 
дейности (занимания по интереси) – 

за устойчиво качествено обучение, 
възпитание, развитие и социализа-
ция на децата и учениците – 2022“ 
на тема: „Аспекти на приложението 
на проектно-базирания подход в 
извънкласните и извънучилищните 
дейности – възпитание в общочо-
вешки ценности, развитие на из-
следователски интерес и креативно 
мислене у децата и учениците“.

Деветият международен конкурс 
бе една възможност да се пред-
ставят, подкрепят и мултиплицират 
добрите педагогически практики в 
извънкласните и извънучилищните 
дейности, съчетаващи аспектите на 
приложението на проектно-базира-
ния подход и обвързване чрез него 
на възпитанието в общочовешки 
ценности с креативното мислене 

у децата и учениците, приложено 
в развитието на изследователски 
интерес.

В него взеха участие над 150 
учители, директори и специалисти, 
работещи в сферата на извънклас-
ната и извънучилищната дейност 
с деца от подготвителните групи в 
детските градини и в училищата, 
както и с ученици от I до XII клас, 
които изпратиха своите разработки, 
в които обобщават и мултиплици-
рат добър педагогически опит при 
прилагането на проектно-базирания 
подход в извънкласните и извънучи-
лищните дейности за възпитание 
в общочовешки ценности, разви-
тие на изследователски интерес 
и креативно мислене у децата и 
учениците. 

Една истинска случка с главен герой 
Георги Александров. И други

Съвсем скоро той написа стихотворението „Благодаря ти, Гос-
поди!“ посветено на добрите хора в живота му. Без въобще да 
подозира , че съдбата му е подготвила още една интересна 

случка в потвърждение на това, че , да, има ги добрите хора, не е 
изчезнала човещината у българина, колкото и някои да твърдят, че е 
злобен, лош, безсърдечен…

...Не искаше да пропусне делово пътуване до Бургас. И нали не е 
шофьор, хвана си влака, пристигна на гарата, търсейки начин да стигне 
до уреченото място на срещата - творческо събрание. Само че като 
възрастен човек, който не е на „ти“ с новите технологии, той си няма 
мобилен телефон, което означава, че няма никаква връзка с органи-
заторите или пък със семейството си. В пълна безпомощност започва 
да разпитва случайни хора как да открие търсения адрес. Някой го 
отминават, но се намира добър човек който спира и се опитва да му 
помогне. Така нашия човек стига до Морската градина където отново 
напълно непознат човек му предоставя телефона си , за да звънне на 
своя позната  и да моли за помощ. Междувременно вече е извървял 
повече от два километра в жегата, паднал по пътя, притекли се хора на 
помощ. От  форума, на който го очакват пък са пратили млад човек да 
го открие, но, той пък въобще не го познава и все едно че търси игла 
в купа сено. Въпреки това преобръща цялата Морска градина в жела-
нието си да стигне до него, едва когато получава телефона на единия 
благодетел, успява да направи връзка. 

Времето минава, нашия човек вече иска единствено да се прибере у 
дома по живо по здраво. Но не знае как.  Милен Иванов  и Тодор Живков, 
това са имената на мъжете, които зарязват собствените си грижи, за 
да му помогнат. Първият дори му купува билет за автобуса за Ямбол, 
храна и вода и чак тогава спокойно тръгва по своите дела…

 Краят на историята е благополучен. Човекът се прибира успешно 
в дома си, за да разказва колко е щастлив от събитието, защото е 
срещнал толкова добри хора. „Сигурно това беше целта на пътуването 
ми. Сигурно трябваше да получа уверение, че наистина човещината у 
нас е жива.!“, споделя героят. И повтаря: „Вярата в доброто, вярата в 
хубавото, в красотата дава сила. Тя крепи човека!“

Сред спортните среди както 
в Ямбол така и в Стралджа 
Ваня е познато лице. Зара-

ди участието в различни маратони, 
заради постигнатите успехи. Сама-
та тя е скромен човек и не парадира 
с това което прави и което постига. 
Споделя ,че го прави заради удо-
волствието и за да докаже на себе 
си, че може. Всяка нова проверка 
– участие в поредния маратон й 
дава поредното доказателство – да, 
тя е сред финалистите, та е сред 
наградените, тя е сред познатите и 
уважавани лица на събитията. 

Само преди дни Ваня взе учас-

тие в Петото юбилейно издание 
на  маратон Бургас, организиран 
от Бургас  Рън. Бягането на 21 км й 
донесе достойното 7-мо място сред 
жените. Седмица по-рано  нашето 
момиче, което работи в ТСУ при 
община Стралджа , на Via pontica 
Крапец- Дуранкулак  се класира 
4-та. Трасето на трансграничния 
маратон, организиран от „Зелена 
стъпка“,  преминава през държав-
ната граница с Румъния.

Издържливост, упоритост, воля 
– това показва на трасето Ваня 
в битка за класиране в челната 
десятка. 

ВАНЯ ЖЕЛЕВА ОТНОВО ДАДЕ ПРИМЕР ЗА 
СПОРТЕН ХЪС, УПОРИТОСТ И БОРБЕНОСТ Тръгнете ли от Ямбол в юго-

източна посока по шосето 
за Бургас през Средец, след 

тридесетина километра ще се 
озовете в село Войника, разполо-
жено на един хвърлей северно от 
Войнишкия Бакаджик. Днешното 
Войника е сравнително „младо” 
село, основано през 1858 г. върху 
стар турски чифлик, собственост 
на Одринския бей. В околността 
му има много следи от човешки 
поселения от праисторическата 
епоха, античността и от по-късно 
време. Още по времето на бъл-
гарските царе селата между Черно 
море и река Тунджа, включително 
и село Войник, са били войнишки 
села, откъдето идва и името му. По 
време на турското робство селото 

НА СЪБОР В СЕЛО ВОЙНИКА

запазва името си и задълженията 
си към царската власт. Последното 
известно селище с това име е по 
време на кърджалийските набези, 
запалено от тях, а жителите му 
изгонени и пръснати надалече. До 
заселването на днешно Войника. 

Тук новите заселници построили 
първо черква, която нарекли „Успе-
ние Богородично” . Оттогава на тази 
дата в селото се провежда Сбор /
Събор/. В началото Сборът е бил 
на Бакаджика, между двата върха 

Калето и Сокера, на поляната , на-
речена Играй сбора. Между 1916 г. и 
1976 г. Успение Богородично е било 
отбелязвано на 28 август, според 
промените в черковния календар. 
През 1976 г. има нова промяна на 
датите и много празници си идват 
на мястото. Коледа е на 25 декемв-
ри, Ивановден на 6 януари и т.н. 
Не върви някак си Нова година да 
посрещаме на 6 януари, нали! Но 
датата 28 август остана във Вой-
ника като ден за Събора. 

На този ден вратите на войничани 
са широко отворени, идват гости 
от близо и далече. Всеки може да 
влезе и да се нахрани у тях. Вари 
се курбан, готвят се пилета, пекат 
се топли хлябове, точи се вино и 
ракия, приготвят се традиционни 
български сладки. Сутрин се ходи 
на черква. После музиката засвирва 
и всички се хващат на хорото на 
площада. А следобед на поляната 
край селото стават борбите. Идват 
борци отвсякъде. Наградите са 
големи – теле, овен.

Но това е било някога, когато 
селото е наброявало до 2000 жи-
тели. И днес  посрещнат гостите 
си  войничани, както подобава. Тър-
жествата започнаха още в събота 
срещу неделя, вечерта. Тази година 

имаше голям концерт с участието 
на Ямболския ансамбъл и фолклор-
ната група „Латинка” при местното 
читалище, носител на много награ-
ди. Аниматори  занимаваха деца и 
възрастни. Имаше много музика и 
песни, наново се завъртя голямо 
хоро на площада пред кметството. 
Вечерта  завърши с традиционните 
вече фойерверки.

Хубав празник, сплотяващ, Вой-
ника знае как да го отбележи !

Янко стеФов

от спомените на Юлия нанчева за стралджа

Напрягайки съзнанието си в далечни спомени, виждам нашата 
улица „Бакаджик“ в дясно преди мелницата на Седларски. В ляво 
, на пътя за Воденичане, имаше голямо  празно  пространство 

с чешма за водопой на добитък. Зад нея бяха промишлени сгради: за 
варене на петмез в големи тави, керемидчийница, маслобойна, дараци, 
мелницата  на Даракчиеви до жп линията и други.   Зад тези сгради е 
канала, с лениво течаща вода на юго- запад. При кланицата–салхана, 
той минава под моста на шосето  за Воденичане и се разлива в Герена. 
В големите пространства и пущинаци около канала   пасяха овце, коне, 
магарета,  гъски… Някои   от  съседите ни отглеждаха гъски. 

Тези едри, красиви и умни птици винаги са ме  възхищавали със своята 
организираност и дисциплина. Сутрин стадото отива към поляните край 
канала- пасе и плува, без някой да се грижи за него. Привечер, строени 
в ритмично поклащаш се ход, гъските се завръщат при стопанина, за да 
получат полагащото им се зърно за  вечеря. Начело на стадото е гъсока- 
водач, гордо проточил шия и съскащ предупредително, за осигуряване 
на пътя. В случай  на опасност стадото надава  оглушителен крясък и 
силно пляскане с криле. Тези интересни птици още от древността при-
вличат  вниманието със своята стадна организираност. В легендата за 
спасяването на Рим за гъските се изтъква силната им чувствителност 
към приближаваща опасност.  

През 390 г.преди новата ера, Рим води война с галите и затваря 
пленници в крепостта на Капитолийския хълм. През нощта  уморените 
римските войници, та дори и кучетата, заспиват дълбоко. Галите се 
приближават и започват да се катерят по стените, за да освободят свои-
те. От вътрешната страна на стената на крепостта се намирал храма 
на богиня Юнона  Спасителка, съпруга на Юпитер- Зевс за гърците. 
Гъските- свещените  птици на богинята, усещат шума от враговете 
и надават силен крясък с пляскане на криле. Разбудени, войниците 
отбиват нощната атака на галите и спасяват Рим. 

ЗА КАНАЛА И ГЪСКИТЕ
имаше и такоВа Време
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БОГАТА ЛИчНОСТ, ВСЕОТДАЕН РОДОЛюБЕц

не са забраВени

Той се родил на 15 май 1888 
година, в с. Стралджа, Ям-
болско. В семейството били 

7 момчета и 3 момичета. Майка му 
починала  през 1902 година. Когато 
тя починала, никое от децата й не 
било задомено. 

В личния му архив, който се пази 
в дома му в гр. Стралджа, има 
негов ръкопис, озаглавен „Запис-
ки  за моя живот“. Като основен 
положителен фактор за неговото 
формиране, още от детската му 
възраст, той поставя трудът!   

„Аз имах голямо желание да 
се уча, но в селото имаше само 
основно училище. За да отида в 
града, баща ми нямаше средства 
да ме издържа. Поисках да взема 
занаят – шивач, железар или дру-
го. Нямаше места в село.“ Заедно 
с братята и сестрите си обработ-
вал бащината си земя. 

През 1909 година, завършил 
курс за подофицери в школа към  
29-ти Ямболски пехотен полк. Там 

едРьо ШидеРсКи (15.5.1888 – 15.10.1969) – един от лидеРите на стРалджа от ПРеди 100 години

Колективна снимка на кавалерите на ордена за храброст от село 
стралджа, след Първата световна война. едрьо Шидерски е на 
първия ред, седнали, третият от дясно на ляво.

изучавал 18 теоретични дисци-
плини. Накрая получил диплом за 
подофицер. 

Като отправна точка в своето 
човешко развитие той поставя две 
нравствени ценности – трудолюбие 
и ученолюбие!  Тях той възприел за 
себе си още в детските си години  и  
на тях се опирал в нелекият си път. 

През 1912 година, когато бил 
на 24 години, той  и много негови 
връстници, взели участие в Бал-
канската война,  за освобождаване 
на братята българи в Одринска 
Тракия и Македония.  Участвал в 
най-тежките сражения: при Чатал-
джа и при превземането на Одрин!

Въпреки  тежките походи, атаки-
те и отстъпленията, глада, холе-
рата … когато свършила войната 
и земята на Одринска Тракия и 
Македония била освободена,  
всички били радостни от победата! 
Радвал се и той! 

Но радостта била краткотрайна! 
Поради алчността на цар Ферди-
нанд, в последвалата Междусъю-
зническата война, България дос-
тигнала до военна и политическа 
катастрофа! Първата национална 
катастрофа!    

Тогава той намразил монархия-
та. За целия си последващ живот!  

Само след 1 година България 
била въвлечена  в нова война - 
Първата световна война. Послед-
вали 4 години, през което време 
той и неговите родни братя били 
непрекъснато  на фронта.  Отново 
тежки походи, битки, глад и  много 
смърт около тях… 

През лятото на 1918 година, 
войските на Антантата, извършили 
пробив в българската отбрана -  на 
Солунския фронт, на Добро поле. 
Това станало в района на 29 Ям-
болски пехотен полк. Последвала 
капитулация на държавите от 
Централните сили - Германия, Авс-

тро-Унгария, България и Турция.  
Първата световна война завър-
шила, със сключване на Ньойския 
договор! Войната и договора били 
втората национална катастрофа 
за  България!

След края на войната той се за-
върнал в Стралджа. За участието 
си в битките  в трите войни,  полу-
чил …  четири ордена за храброст!

Много млади мъже от Стралджа 
не се завърнали!   А селото трябва-
ло да се възражда отново!   Имало 
нужда от хора, които да започнат 
обществено полезна работа.  Не се 
поколебал един от тях да бъде той. 
Прокарването на  пътища и пресу-
шаването на  блатото  – били наро-
дополезна дейност за всички хора 
от нашия край.  Оглавил създава-
нето на земеделска кооперация и 
земеделски синдикат. Оглавил ръ-
ководството на Популярната банка.  

Включил се в културния живот на 
селото.   Станал  председател на 
училищното и читалищното насто-
ятелство.  

Заедно с още 15 негови другари 
(общо 16 човека) основали Земе-
делска дружба в Стралджа. На 
тази партия той останал верен до 
края на живота си!

Неговата ценностна система  и 
трудолюбие го издигнали до  прес-
тижно стъпало в управлението на 
България. Бил избран за народен 
представител по време на избори-
те за  XX Обикновено  народно съ-
брание, през м. април 1923 година. 

Животът на това Обикновено на-
родно събрание  бил  много кратък 
- от април до юни, същата година. 
Правителството на земеделците 
било свалено с военен преврат! 
Репресиите във връзка с преврата 
не го подминали! Бил арестуван, 

изкарван за разстрел и … принуден 
сам да си пише некролог!

През 1927 година, по време на 
подготовка за участие в новите 
избори,  за XXII Обикновено на-
родно събрание,  бил тежко пребит 
от полицаите на правителството 
на Сговора! Не можал да участва 
в изборите! Неговият случай бил  
разискван в Народното събрание, 
по инициатива на Янко Сакъзов. 

През 1931  година, в разгара 
на Световната стопанска кри-
за, българският народ пожелал 
земеделците отново да бъдат в 
управлението на страната! Участ-
вали  като една от партиите на  
коалицията „Народен блок“.  Едрьо 
Шидерски  бил избран за  народен 
представител, за втори път, сега 
в XXIII Обикновено народно съ-
брание. В това народно събрание 
се посветил  на добротворчество, 
като активно работил в комисията 
по жалбите. По много жалби бил 
докладчик. Много бедни и онеправ-
дани – българи, турци, преселници 
след войните -  намерили защита!

Подобно на 1923 година и  това 
правителство, в което участвали 
земеделци, било свалено с  военен 
преврат, на 19 май 1934 година! 
След преврата  той  станал обект 
на проследяване от страна на 
полицията, през  следващите 6 
години. Следили го, арестували го, 
интернирали го! 

Въпреки това, той се кандида-
тирал трети път  за народен пред-
ставител,  в изборите за ХХV ОНС, 
през 1940 година.  Нямал партийна 
поддръжка, защото политическите 
партии  били забранени. Разчитал 
на собствения си авторитет... Но 
това не било достатъчно… Не бил 
избран. 

/следва/
трифон стоянов,  

неделчо атанасов

„90 години на възраж-
дане, всеотдайност 
и сърцата дейност 

на поколения читалищни дейци! 
Неуморен труд в името на това, 
да бъде съхранена  българската 
духовност и традиция  в Тамарино, 
време за обогатяване духовната 
история  на селото!“ Така сложи 
началото на своя отчетен доклад 
Нела Илиева, председател на чи-
талищното настоятелство и кмет на 
Тамарино. За да изрази малко след 
това всеобщите мисли: „Този наш 
духовен храм разпръсква светли-
на, знания, култура, приема се като 
необходимост и задължително при-
съствие.То е събирателен образ 
на всичко прогресивно в живота 
на селото ни.“

В залата на читалището присъст-
ваха малки и големи. Всички с обич 
в сърцето към своето читалище, 
всички със собствен принос за 
неговата добролюбива , просветна 
и културна дейност през различни 
периоди.  Гости на празника бяха 
Атанас Киров, кмет на общината, 
заедно със своя заместник Гроз-
дан Иванов и секретаря Роска 
Стойкова.

Народно читалище „Светли-
на-1932” с.Тамарино е основано на 
24 декември 1932 година. Между 
учредителите са най-будните мест-
ни жители: Радия Тянков, учителят 
Ташко Н.Дончев, Михаил  Кънев 
, Иван Д.Чобанов, Никола Геор-
гиев, Димитър Пенчев, Димитър 
Георгиев,Тотьо Денков и др.  Все 
хора, за които стремежът към 
знания и култура е показателен, 
хора които променят сивотата и 
пустотата  на селското трудово 
ежедневие с открехването на за-
весата към нещо ново, интересно 
и изключително полезно.

За първи председател е избран 
Илия Тянков, а за секретар –мла-
дия учител Ташко Дончев. В също-
то време става и изборът на името 
„Светлина”. Учредителите даряват 
първите книги за читалището. В 
средата на 30-те години на м.в. са  
организирани  първата коледарска 
и сурвакарска групи. През 1939 

90 години от създаВане на читалище „сВетлина-1932”

ЕДИН ДУХОВЕН ПРАЗНИК

година се създава театрална група.
След 1944 година  читалището 

в Тамарино развива  още по-сери-
озна дейност. Театралната група 
е особено активна. Годините от 
1954 до 1958 слагат началото 
на танцовата самодейност. В 
сформираният танцов състав под 
ръководството на Ради Пенчев и 

става с помощта на строителна 
бригада от ТКЗС по времето на 
Таньо Радев през 1967 година. 
Сградата е обезпечена с модер-
на  за онова време материална 
база: богата библиотека,разкошен 
салон и съвременна обзаведена 
сцена,уютна гримьорна  и прожек-
ционен  салон за кино.

народно творчество гр.Ямбол са 
удостоени с награда „Отличник”.

През 1982 година колектив за 
художествено слово с ръководи-
тел Мария Тонева печели грамота 
„Първенец”на окръжния преглед 
на художествената самодейност 
гр.Ямбол.

През 1983 година Окръжния 
съвет за култура Ямбол удостоява 
читалището със званието „Първе-
нец” за активно участие в първия 
етап на Националния преглед за 
най-добра дейност  на народните 
читалища.През същата година  за 
петдесетгодишнината, читалище-
то е наградено с орден „Кирил и 
Методий „ ІІ-ра степен и вимпел 
за най-добра читалищна дейност.

През 1983 година  на окръжен 
преглед в Ямбол коледарската 
група получава две награди : 
„Отличник”за пресъздаване обичая 
„Коледуване” и награда за най-
добър автентичен обреден хляб.

  През 1984 година певческа фол-
клорна група печели сребърен ме-
дал от VІ републикански фестивал 
на художествената самодейност в 
гр.Ямбол.През 1985 година коле-
дарската група получава награда  
от Общинския съвет за култура-
Войника…И още, и още.

За съжаление след 1990 г. мигра-
цията  не подминава селото. След-
ват години на трудно оцеляване,но 
въпреки това читалищните дейци 
успяват да запазят голяма част от 

традициите и фолклора.
В читалищните изяви най-актив-

ни се оказват децата. 
През 2009 година с подкрепата 

на общинското ръководство чи-
талището разработва и печели 
проект „Глобални библиотеки”.
Благодарение на това сега раз-
полага с компютърна зала, 4 
компютъра,принтер и мултимедия. 
Тамаринци  имат възможност да 
общуват с хора и близки от целия 
свят.

Към читалището действа библи-
отека, която разполага с 6700 тома. 
Продължават традициите кукерска 
и коледарска група. Поддържат се 
стари обичаи като ”Бабин ден”, ”То-
доров ден”,”Лазаруване”. Активна 
е и певческата група с ръководител 
Стойка Маринова, която съвмест-
но с групата на Саранско имат не 
малко успешни прояви.

„В тази 90-годишна история чи-
талищната дейност е горяла като 
буен огън, затихвала е като жара-
ва, тлеела е като горяща пепел и 
отново е лумвал огънят и любовта 
към нови прояви и разнородни 
дейности.

90-те години от създаване на 
читалището  ни дава самочувствие 
,че в тези трудни времена нас ни 
има, читалищното дело продължа-
ва.“, каза в заключение Нела Илие-
ва. И добави гореща благодарност 
към всички, които  поддържат жив 
огъня, запален преди 90 години.

Кметът Атанас Киров топло поздрави присъстващите на събра-
нието читалищни членове. Висока оценка за събитието даде и 
Гроздан Иванов, зам.кмет. Приятно продължение на празника 

беше изпълнението на певческата група както и прекрасната прог-
рама на гостите от ТА “Въжички“ – Стралджа. От тортата за юбилея 
опитаха всички, а после се хванаха на хорото.

Нела Илиева: „Нужен ни беше този духовен празник! За да се по-
чувстваме по-силни и готови да посрещнем предизвикателствата 
на времето. И да докажем, че продължаваме делото на дедите, 
че пазим традициите!“ 

Драгни Минчев.
През годините 1959-1961 г. чита-

лищните членове вече наброяват 
70.

През 1962 година в селото се 
появява радио. Започва своята 
дейност и местният радиовъзел. 

Към читалището  е сформирана 
и певческа група с ръководител 
Надежда Ташева. Ентусиазмът на 
жените е възнаграден, получават 
много отличия и награди от певче-
ски фестивали и надпявания.

Строителството на нова сграда 

Много са сърцатите тамаринци, 
които всеотдайно работят като 
читалищни активисти. И редят се 
все повече успехи.

През 1979 година под ръко-
водството на Стойка Маринова  
самодеен колектив пресъздава на-
родния обичай „Сватба”. Печелят 
златен медал на V-тия републикан-
ски фестивал на художествената 
самодейност Ямбол. През 1981 го-
дина самодейците, с ръководител 
Генка Владева пресъздават обичая 
„Миджия”и на окръжния събор за 
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ВТОРИ ВОДЕН ПОХОД ПО Р. ДУНАВ СЪС САЛ

ФОТООКО

едрьо ШидеРсКи

За 1974г. в календарния план за проявите на клуба 
по воден туризъм предвидихме  провеждането на 
втори воден поход по р.Дунав. Бяхме си взели поуки 

от миналогодишното плаване: да подготвим правоспособен 
водач на маломерните съдове, да се снабдим със сигурен 
двигател и да направим новия сал по-голям и по-стабилен. 

Чрез СС на БТС- София направихме заявка за двама чове-
ка да бъдат включени в курса за подготовка на водачи на 
маломерни съдове  във Видин. С двигател се снабдихме 
по щастлива случайност. Марин Пенев при среща с наш 
съгражданин, завърнал се от Коми /СССР/ разбрал от него, 
че си е донесъл извънбордов двигател „Москва“ и му търси 
купувач. Без да губим време се срещнахме с човека, видяхме 
двигателя, който беше във фабричната си опаковка, догово-
рихме се за цената и направихме сделката чрез  оказионен 
магазин в Ямбол. 

По отношение построяване на сала този път отделихме 
много повече време. Конструкцията му трябваше да бъде в 
следния вид: на всеки от бордовете да има по два метални 
поплавъка свързани с греди, на кърмата да бъде монтирано 
кормилно весло, да се постави мачка, която да бъде закрепе-
на с въжета. За личния багаж на екипажа се предвиждаше на 
двата борда да се закрепят сандъци, салът да бъде дълъг 12 
м. и широк 3,5 м. , водоизместимостта да бъде около 8 т. със 
съдействието на Йовчо Христов и Георги Стоянов, чрез клуба 
по ТНТМ при ДКМС се снабдихме с ламарина, електрожен и 
други материали. За около няколко месеца в работилницата 
на дружеството, която се намираше  в бившата ковачница на 
Димитър Бъчваров, Николай Жечков, с помощта  на бъде-
щите моряци, направи поплавъците. Те бяха разделени на 

отсеци, така че при проникване на вода  на някой от тях, да 
не се наводни целия поплавък. Всички заварки бяха прецизно 
проверени . Работата по сала се извършваше по график и 
всеки от участниците се включваше  според възможностите 

си, като това ставаше след работно време.
На 16.08.1974 г. натоварихме разглобения сал на ЗИЛ-а на 

ССТ с шофьор Въндьо Маринов и заедно с Атанас Генчев 
заминаха за Видин. Същата вечер ги последва и екипажа 
в следния състав: Марин Пенев, Добри Андонов, Иван 
Николаев, Стойчо Йорданов, Желязко Будаков, Димитър 
Минков, Гено Кондов, Николай Жечков, Тодор Николов, Тольо 

Черкезов, Жечко 
Стоянов, Стоян 
Илков, Андон 
Киров, Христо 
Николов и Ед-
рьо Шидерски. 
На другия ден, 
вече във Видин,  
на брега на Ду-
нав започнахме 
монтажа, кой-
то завърши на 
следващия ден 
и поехме по по-
знатия маршрут. 
За изминалите 
11 дни плаване-
то протече нор-
мално, времето 
– също. В Русе 
имахме среща 
с нашите съ-
граждани Велчо 
Тончев и Георги 

Величков. Техен шофьор беше учителя по пеене Христо Ге-
оргиев от Лозенец. От Русе Велчо Тончев и Георги Величков 
продължиха с нас до с. Сандрово откъдето ги пое Христо 
за Стралджа.

След два дни безметежното плаване  завърши в Силистра. 
Разглобихме и натоварихме сала на камион, екипажа – на 
влака и към Стралджа.

Хубаво нещо са спомените. Особено тези от дет-
ството и от училище. Стойка Куртева ни предостави 
снимки, които са интересни и дават любопитна 

информация за едно отдавна отминало време.
Годината е 1945-та. Снимката показва децата от детската 

забавачница с учителката Димитрина Пачова. Погледнете 
децата колко скромно са облечени, вижте играчките, които 
държат в ръце – барабанчета, кукли…Забележете лицата 

на малките, те видимо са щастливи!
Втората снимка е от 1951г. Ученици от 4-то отделение. С 

тях е учителката Тишка Кривошиева и училищния прислуж-
ник бай Теньо Аргуза/така го помнят до днес/.

На третата снимка е сградата на НУ“П.Хилендарски“ –
светла, красива…И за съжаление изчезнала в миналото. 
Но спомените за училищните дни на стотиците ученици са 
незаличими.

ПОМОГНЕТЕ НА ПАЛАУЗОВО!
Уважаема редакция,
В началото на септември посетих моето родно село 

Палаузово. С умиление се разхождах по уличките, кои-
то познавам от детството си, търсех трите големи 
чешми, спретнатите ,цветни дворчета, усмихнатите, 
работливи хора…Видях опустели домове, в които бу-
рените са превзели пространството. Паметникът на 
руски войник също е в окаяно състояние. Много тъжна 
гледка е училището с изпочупени прозорци и тревяса-
лия двор. Сградата е построена от местните учители 
Кина и Диньо Лечеви, техните портрети бяха вътре 
в салона, но, уви, вече ги няма. Преди години на първия 
етаж имаше обособена зала за селски тържества и 
други събития, но сега  всичко е занемарено…

С цялото си уважение към местното ръководство 
много бих се радвала ако се отделят средства, за да се 
възстанови тази зала, тя е необходима на останалите 
малко палаузовци в селото.

Видях че е асфалтирана улица. Улицата, която мина-
ва край училището и покрай църквата пък е зачакълена. 
По нея на път за магазина минават всички баби, трудно 
им е. Добре би било и тя да се асфалтира.

Пиша всичко това защото ми е мило и свидно родно-
то село. Моля ви, помогнете на Палаузово!

Иванка К. ПЕТРОВА, 92 год., Варна

Там, дето небето докосва планината, дето белите облаци 
се скриват зад нея...

Там, дето погледът спира... Не спира познанието и се 
раждат въпросите...

Още от дете щом започнах да помня, обичах да гледам 
натам, към Бакаджиците. Стоях с часове на поляната, в се-
лото блееха агънца, лаеха кучета, чуваше се човешка глъч, 
кипеше живот, а аз все натам поглеждах, на Юг.

От там духаше „белият вятър“, както го наричаше баба.
– Защо е Бял? – любопитствах аз.
– Защото идва от Бяло море и носи дъждове – ми казваше 

тя.
Вятърът лудуваше край мен, танцуваше неуморно, не-

видимо.
Напролет, щом задухаше той, текваха капчуците, снегът се 

стопяваше и житата извъртаха зелените си очи към слънце-
то, събудени от зимния сън. Над село прелитаха птичи ята, 
жерави и щъркели огласяха небето, гъски изпълваха нивите 
и от зелени те ставаха сиво-черни и сякаш се движеха.

Белият вятър, сякаш събуждаше хора и животни за нов 
живот!

Из село тръгваха калесници, носеха цвете и сладка ракия, 
канеха на сватба.

Някой се женеше. Рано в неделя заудряше тъпана, пис-
ваше гайда, отиваха за булката, шарени каруци понасяха 
чеиза.

Надвечер селския мегдан се изпълваше с пременени 

сватбари и зяпачи, извиваха се вити хора, издигаха се и се 
снишаваха, като морски вълни. Селяните играеха до тъмно, 
играехме и ние, децата, мушкахме се под хорото, разкъсва-
хме го, сватбарите пускаха ръцете си да не ни съборят, а ние 
се превивахме от смях.

Селяните се веселяха на воля, смееха се... Заранта ги 
очакваше полето, земята и неусетно веселбата отстъпваше 
място на кърската работа.

На поляната до нас цигани кошничари и калайджии опъва-
ха палатки, димяха огнища, мъжете се захващаха за работа, 
а жените и децата хукваха из село на просия.

Всеки правеше това, което умее най-добре. Конете им пре-
пускаха из поляната, цвилеха и се сливаха с белият вятър. 
Очите ми сълзяха, не трепваха. От към Бакаджика идваха 
стадата, баба ме търсеше и хванат за полите й посрещахме 
дядо. Стадото му се влачеше от далече. Сякаш нямаше край. 
Най-отпред вървеше Рогуша, а до нея Белчо...Аз ги пипах 
по извитите рога, бутах хлопките им, а те ме оставяха да ги 
галя докато ми омръзне.

Баба ме дърпаше за ръка, селото е далече пред нас.
Свечеряваше се.
Бакаджикът потъваше в синкав, хладен мрак.
Белият вятър ме целуваше за лека нощ, утихваше и неу-

сетно си отиваше.
Изгряла месечината ми махаше, сякаш искаше да ми 

покаже пътя към дома...
неделчо василев

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ



  бр.10, 04.10.2022 г.                    РЕПОРТЕР                                                  8  

ЗДраВЕЙ, УЧиЛиЩЕ!


