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ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА АтАНАс КИРОВ, 
КмЕт НА ОбщИНА стРАЛДжА

БИБЛИОТЕКАТА В СТРАЛДЖА ВЕЧЕ 
НОСИ ИМЕТО НА СТЕФАН ИВАНОВ

НОВ ЗАМ.КМЕТ В ЕКИПА НА АТАНАС КИРОВ

УЧЕНИЧЕсКО сАмОУПРАВЛЕНИЕ

ГОст НА бРОЯ
Атанаска БОРИСОВА, секретар 

на НЧ “Просвета 1892“ Стралджа:

Четете на стр.3

От 20 октомври 2022 г. ръ-
ководният екип на община 
Стралджа е с ново попъл-

нение. За нов втори зам.кмет е наз-
начен Александър Станчев. Лично 
кметът Атанас Киров го представи 
пред колектива заедно с целия си 
екип: Иван Митев, председател на 
ОбС, Гроздан Иванов, зам.кмет, 
Роска Стойкова, секретар.

 „Един млад мъж, чието разви-
тие следих от най-ранна възраст. 
Видях как малкото момче, което 
играеше футбол пред блока, стана 
студент, след това научи тайните 
на правото в юридическия екип на 
общината, доказа се като образо-
ван и висококвалифициран в своя-
та област, честен млад мъж, който 
милее за родния град. Мислих 
дълго и се спрях на него за мой 
заместник, защото освен всичките 
му безспорни качества, виждам в 
него бъдещето на Стралджа и на 
общината.“, след тези встъпителни 
думи г-н Киров отправи молба към 
колектива: „Моля да го приемете 
както приехте мен, а аз  гаран-
тирам, че той ще се докаже! Ние 
заедно ще продължим развитието 

попълнение. Нека е добре дошъл в 
отбора на печелившите!“, допълни 
Гроздан Иванов, зам.кмет.

 От името на цялата админи-
страция Роска Стойкова, секретар, 
сподели отличните впечатления от 
досегашната работа на младия си 
колега и гарантира за успешното 

му представяне и 
като зам.кмет.

И в а н  М и т е в , 
председател на 
ОбС, също поз -
драви Александър 
Станчев: „Радостно 
е , че един млад 
човек поема пътя 
към промяната за 
която екипът рабо-
ти вече 7 години. 
Той е амбициозен 
и ще успее да се 
докаже!“

А л е к с а н д ъ р 
Станчев е роден 
на 7 юли 1995 г. в 
гр. Сливен. Внук на 
Александър Стан-
чев, бивш кмет на 
общината и активен 
общественик. 

Средното  си об-
разование завърш-
ва в НГХ “Димитър 
Добрович“ Сливен, 
а висше, специ-
алност  „право“ , 
придобива в ЮЗУ 

“Неофит Рилски“ - Благоевград. 
Трудовата си биография започва 
в правния отдел на общината като 
мл.експерт от м.юни 2022г.

Активен привърженик на спорта. 
Другите му занимания в свободно-
то време са свързани с музика и 
изобразително изкуство. 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ ОТ СТРАЛДЖА И СЕЛАТА,

За пореден път отбеляз-
ваме нашия традицио-
нен празник 8 ноември, 

Архангеловден. Няма да крия, 
че въпреки че е празник, той 
е много по-различен на фона 
на трите години с пандемия 
и икономическа криза. Но все 
пак празника го правим ние, 
хората, жителите на града и 
общината!

Признавам, щастлив съм, че 
имам доверието на всички вас да бъда кмет на об-
щината, да реализирам идеите си за подобряване 
на средата в която живеем, да помогна младите 
хора все по-често да вземат решение за завръщане 
и реализация в родния край. Признателен съм на 
тези, които помагат, благодаря за трудолюбие-
то, инициативността, родолюбието. Благодаря 
за това, че подкрепяте добрите инициативи, че 
давате нови предложения. Това радва и вдъхновява.

Ще продължим да променяме както общинския 
център, така и селата. Ще продължим да даваме 
всичко от себе си за доброто на нашия роден край 
без да се плашим от предизвикателствата на вре-
мето. Защото можем, искаме и работим с енергия, 
с воля и любов, с огромното желание за община 
Стралджа да се говори с уважение и респект.

Нека във всеки дом да има здраве и радост, нека 
всяко семейство да се чувства спокойно и сигурно, 
нека сме заедно  в труда и в развлеченията.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Атанас КИРОВ, 
кмет на Община Стралджа

В Деня на българската об-
щина ръководството на 
Община Стралджа осъмна 

с нова, младежка управа. Ученици 
от СУ“П.Яворов“ заеха символично 
местата на ръководния екип. Да 
седне на  кметското кресло бе 

МЛАДОСТТА ПРЕВЗЕ ОБЩИНАТА

„избрана“ Доника Андонова от 11 
клас, в ролята на секретар влезе 
Ивайла Йорданова също от 11 
клас, а заместник-кмет бе абитури-
ентката Даниела Железчева.

Денят премина в едно приятно 
общуване , в разговори за това как 

искаме да се развива общината, 
как да я променим към още по-
добро. Интересът на учениците 
към общинското управление днес 
може да прерасне утре като сбъд-
ната мечта. Нищо не се знае. Но 
мечтите са за това – да се сбъдват!

Ре ш е -
нието е 
на Чи-

талищното на-
стоятелство, 
съобщи пред-
с е д а т е л я т 
Нели Тончева 
Кавалджие -
ва. Идеята за 
това не е от-
скоро. Пора-
ди големите 

заслуги на емблематичната за 
града личност на Стефан Иванов 
и признанието на местната об-
щественост към него читалищните 
и просветни дейци се обединяват 
около това да бъде дадено заслу-
женото признание към доайена на  
културата в Стралджа. „Името на 
обичания от всички бай Стефан 
се споменава с уважение както 
от участниците в театралната 
самодейност, групата на които той 
ръководеше, така и от танцьори, 
музиканти, народни изпълнители. 

Той има свой конкретен принос 
за развитието на културата, за 
съхраняване на традициите, за 
исторически чествания и много 
други инициативи. Така че за 
всички нас е чест библиотеката  
към НЧ“Просвета 1892“ да прие-

ме неговото име!“, споделя Нели 
Тончева Кавалджиева. 

Безспорно Стефан Иванов отда-
де целият си живот за доброто на 
Стралджа и се превърна в ембле-
матична фигура. 

Продължава на стр. 3

на общината, което предприехме 
преди седем години. Добре дошъл 
в нашия екип, г-н Станчев!“

„Александър Станчев премина 
успешно теста за проверка на 
качествата си, доказа че има ви-
зия за Стралджа, за общината. 
Имаме нужда от такова младо 

МЯСТОТО НА НОВОТО 
МОДЕРНО ЧИТАЛИЩЕ 
Е МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА 
И МОДЕРНИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Над 350 твор-
би участва-
ха в Шестия 

Национален лите-
ратурен конкурс 
„Дървото на живо-
та“, посветен на из-
вестната българска 
поетесата Станка 
Пенчева. Равно-
сметката сочи, че  
с произведения са 
се включили 85 ав-
тори на поезия и 
58 автори на проза 
от цялата страна, 
което го доказва 
като   конкурс с по-
вишен интерес от 
страна на поети и 
писатели. 

Според регла -
мента авторите имаха право  да 
участват с до три стихотворения и 
до три разказа или есета в размер 
на пет машинописни страници. 

Творбите оценяваше жури с 
председател писателят Христо 
Карастоянов и членове директо-
рът на Регионалната библиотека 
„Георги С. Раковски“ в Ямбол 
Димитър Бечев и журналистът 
Надя Жечева от Стралджа. Награ-

дите бяха тържествено обявени в 
Деня на народните будители – 1 
ноември.

Конкурсът се провежда под па-
тронажа на кмета на Стралджа на 
всеки две години. Литературната 
надпревара е и част от културната 
програма за празника на града – 8 
ноември, когато църквата почита 
свети Архангел Михаил.

Продължава на стр. 4

ПРИклюЧИ ШеСтИя НАцИОНАлеН лИтеРАтуРеН 
кОНкуРС „ДъРВОтО НА жИВОтА“ НА ИметО НА 

ПОетеСАтА СтАНкА ПеНЧеВА

ИСТИНСКА НАДПРЕВАРА 
ЗА НАЙ-ДОБРА ТВОРБА



  бр.11, 04.11.2022 г.                    РЕПОРТЕР                                                  2  

Гл. редактор – Надя жеЧеВА
тел. 04761 69-74, GSM: 0885 222 006, e-mail: nadia_j4@abv.bg

Автор – Гроздан Иванов
Предпечат и печат: Информа принт – Бургас

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ОТЛИЧНИЦИ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В бмЧК-стРАЛДжА

ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ЗИМНИЦА ПРАЗНУВА

На 7 октом-
ври 2022 
г. в НТС-

Ямбол се про -
веде традицион-
ното регионално 
състезание  по 
информационни 
технологии „Джон 
Атанасов - баща-
та на компютъра“. 
За пореден път 
отборът на СУ 
„П. К. Яворов“ се 
представи отлич-
но и се класира 
на трето място. 
Поздравления за 
петокласниците 
Георги Петров и 
Петър Сотиров и 
техният ръково-
дител  Димитър 
Шивачев!

Винаги по Димитровден, ви-
наги изпълнен с интересни 
прояви, обединяващи цяло-

то село, винаги с отворени врати 
за гости от близо и далеч. Под-
готовката започва отрано и в нея 
обединяват усилията си кметство, 
читалище, училище, общественост. 
Зимничани винаги са изненадвали 
с богат концерт с участието както 
на свои самодейци, млади и дока-
зали се таланти, така и с гостуващи 
колективи. Тази година черешка-
та на тортата беше празничния 
концерт на фолклорен ансамбъл 
„Загоре“, град Стара Загора. 

Доброволци от клуб на БМ-
ЧК-Стралджа при СУ“П. 
Яворов“ участваха в обу-

чение на тема “Общи знания за 
Червения кръст и Червения по-
лумесец” и програма “Хелфи”. 
Обучител бе Радосвета Узунова, 
доброволец, обучен на нацио-
нално ниво. Участниците имаха 
възможност да се запознаят със 
спецификите на дейностите, свър-
зани с оказването на първа помощ 
сред деца в детски градини. Специ-
ално внимание беше отделено на 
методите за работа с малки деца, 
съобразени с възрастовите им  ха-

рактеристики. Радосвета предста-
ви на участниците теми, включени 
в Наръчник Хелфи-кръвотечение 
от носа, ужилване от насекоми, 
изгаряне в кухнята, порязване по 
време на игра и спешно повикване 
на номер 112. 

Доброволците имаха възмож-
ност да приложат наученото чрез 
интерактивни игри и решаване на 
казуси, свързани с оказване на 
първа помощ на пострадали при 
различни инциденти. Добровол-
ците на БМЧК представиха поста-
новка с участието на вълшебни 
герои, които са изпаднали в беда, 

и как Хелфи им помага. По вре-
ме на практическите занимания, 
младжите подготвиха и изнесоха 
първите си уроци за малки деца, 
с участието на духчето „Хелфи“. 
Участниците се запознаха и с 
приятелите на Хелфи и измислиха 
истории, които да показват как все-
ки герой се е запознал с духчето.

Доброволците на БМЧК-Страл-
джа дадоха позитивна оценка 
за участието си в обучението и 
споделиха, че са придобили нови 
знания. Участниците получиха сер-
тификати за преминато обучение 
по програма „Хелфи“.

Знаете ли защо не бива да 
отваряте прозорец, когато 
се запали пожар? А знаете 

ли защо, ако се запали електроу-
ред, не се гаси с вода? Отговори-
те на тези въпроси и още много 
важни и интересни неща научиха 
учениците от трети и четвърти 
клас на СУ„П.К.Яворов“ от главен 
инспектор Иван Динев, инспектор 
Мери Карамитева и ст.инспектор 
Виктория Димитрова, пожарникари 
от Регионална дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населе-
нието“ –Ямбол. Те представиха 
достойната професия на пожар-
никаря и дадоха много практични 
съвети на децата. 

Срещата им беше вълнуваща и 

За радост на мал-
ки и големи  в 
читалището на 

Стралджа тези дни гос-
тува  Забавно детско 
шоу. Родители и деца 
изпълниха салона , за 
да се наслаждават на 
изкуството на артисти и 
фокусници.

Малките истински се 
забавляваха с поднесе-
ните от гостите  любопит-
ни изненади , вълнуващи-
те игри с цирковия клоун 
Нати и нейните летящи 
шапки, ръкопляскания 
получи и прекрасната 
Аладина, която стъпва 
върху 333 пирона както 
и фокусника, които  пре-
несе децата в един ма-
гически и вълнуващ свят.

Един час изпълнен с настроение, веселба и приятни емоции, един час 
за радост и запознаване с едно интересно изкуство. И с пожеланието: 
Заповядайте отново в Стралджа!

ПОУЧИТЕЛНА СРЕЩА

изключително полезна за ученици 
и учители. Тя беше част от поре-
дица инициативи в седмицата на 

пожарната безопасност, свързана 
с професионалния празник на 
пожарникарите.

ЗАБАВНО ДЕТСКО ШОУ В СТРАЛДЖА

В сУ „П. ЯВОРОВ“

ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ
Дву год и ш н а  п р о г р а м а 

„Детско полицейско уп-
равление” стартира в СУ 

„П.К.Яворов” - гр.Стралджа. Тя 
ще се реализира съвместно с РУ 
Стралджа и Местната комисия 
за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълно-
летни към общината.

На официалното откриване 
днес гости на децата , които ще са 
членове на детското полицейско 
управление, бяха служители от 
Районното управление и секрета-
рят на Местната комисия. 

Целта на проекта е по достъпен 
и атрактивен за децата начин да 
се създадат ценностно отношение 
към закона, модели на законо-
съобразно поведение, както и 
ранна превенция на асоциалното 
поведение.

В хода на програмата учениците 
ще се запознаят с професията на 
българските полицаи, ще научат 

как да се справят с трудни ситуа-
ции и различни предизвикателства 
вкъщи, в училище и на улицата. 
Беседи и ролеви игри с децата ще 
се провеждат регулярно.

Децата положиха клетва и полу-

Добротата си имаше име 
– Мими! Няма друга по-
подходяща дума за  Мими 

Колева, с която да я запомним. 
Всеки, който имаше щастието да 
работи с нея, запазваше изклю-
чително приятен спомен. Мила, 
внимателна, деликатна, искрена в 
отношенията си, готова да помог-
не  с каквото може Мими знаеше 
цената на добрата дума и умееше 
да отключва всяко сърце. Кметове 
и председатели на ОбС й гласуваха 
безрезервно доверие, колеги и ко-
лежки влизаха при нея просто така, 
за да се поотпуснат, да поговорят 
човешки, да споделят радости и 
тревоги. И Мими ги изслушваше 
търпеливо, ако й поискат съвет – 
даваше го. И добротата в нейния 
кабинет преливаше. Никой не нару-
га, никой не обиди, на никой не се 
разсърди. Пределно честен човек 
с приятно  чувство за хумор,  жена 

с пословично сръчни ръце, която 
изработваше прекрасни изделия на 
изкуството чрез различни техники. 
И подаряваше, подаряваше… За-
едно със щедри пожелания. 

Както тихо и скромно живя, така 
и си отиде. Някак неусетно се из-
плъзна в топлия есенен  и толкова 
шарен сезон. Като есенно листо 
безшумно полетя. Към рая, където 
ще раздава доброта.

 „От този свят си отиде един прек-

расен човек, с когото имах честта 
и удоволствието да работя. Човек, 
който ми помогна да овладея много 
от материята на администрацията в 
общината. Човек, работил няколко 
десетилетия в администрацията на 
Община Стралджа. Освен човек с 
добро сърце, Мими Колева беше 
и човек със сръчни ръце.“, написа 
с тъга  Атанас Киров, кмет на об-
щината. 

Той и всички, които работихме с 
Мими ще запазим скъп спомен за 
нея – достойния, отговорен, образ-
цов общински служител, искрения 
приятел, талантливия майстор на 
оригами, кусудами, бисероплете-
не…За стралджанската Бриджит 
Бардо, любител и пазител на жи-
вотните, ще страдат и любимите 
й котки и кучета , които хранеше и 
обгрижваше с толкова много любов. 

Нека е светло на душата й!
Поклон!

И В РАЯ ЩЕ РАЗДАВА ДОБРОТА

чиха жилетки. Харесва им много, 
вече знаят, че ще носят и още 
една отговорност. Ще се научат 
как да помагат и да бъдат об-
разцови граждани, с принос към 
обществото.
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Гост на броя: АтАНАсКА бОРИсОВА, сЕКРЕтАР НА НЧ „ПРОсВЕтА 1892“ стРАЛДжА:

ПЪРВИ стЪПКИ

МЯСТОТО НА НОВОТО МОДЕРНО ЧИТАЛИЩЕ Е 
МЕЖДУ ТРАДИЦИЯТА И МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Родена на 2 юли 1973 г. Основно образование получила в 
СОУ “П. Яворов“ Стралджа. Във ВУ по агробизнес и разви-
тие на регионите Пловдив завършила висше образование, 

специалност „Стопанско управрление“. Получила професионална 
квалификация „Предприемачество и менинджмънт“ в Частен профе-
сионален търговски колеж.  Успешно придобива и  професионална 
квалификация  „Учител по специалността „Професионална педа-
гогика“ в ТУ София ДКПРУ Сливен. През 2021 г. се записва да учи 
в ПНУП в инженерно-педагогически факултет, където продължава 
и до момента.

Работила е известно време зад граница, след което се завръща 
и  известно време е част от колектива на голяма верига магазини 
в Сливен. През 2021г. се завръща в родния град, където от две 
години работи в библиотеката при НЧ “Просвета 1892“. От 1 ок-
томври е назначена за секретар на читалището, което е и повод 
да разговаряме с нея.

Любимо изречение или девиз: “За да намериш и най-малкия 
бисер, трябва да се гмурнеш на морското дъно“. Шолом Алейхем

ВРЕмЕ ЗА сРЕщИ

И ЛЮБОВТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ПОЕЗИЯ

- Как приемаш новата си длъж-
ност?

- Вече година и половина имам 
удоволствието да бъда библио-
текар. За мен е радост и лично 
удовлетворение  да се срещам 
всеки ден с любители на хубавата 
книга, които имат разностранни и 
интереси. Само отпреди месец вече 
съм и секретар на НЧ“Просвета 
1892“, което приемам като голяма 
отговорност и предизвикателство. 
Ще дам всичко от себе си , за да 
докажа , че съм достойна за този 
отговорен пост.

- Кои са задачите с които най-
напред ще се захванеш?

- Аз съм в началото и постепенно 
се запознавам с основните задачи 
на местното читалище, една инсти-
туция с доказан авторитет и призна-
ние. Давам си ясна сметка колко 
много е постигнато през годините 
поради което моите задължения 
се удвояват. Трябва да приема 
наследеното, да го доразвивам 
и надграждам. Основна цел на 
читалището е да опазим култур-
но-историческото наследство, да 
съхраняваме и разпространяваме 
богатите местни традиции,  да оси-
гуряваме по-добра, по-качествена 
просветна, културна, социална, 
информационна среда за всеки 
от съгражданите. Много е важно, 
колкото и труден да е периода, да 
работим за изпълнение на богатия 
културен календар на общината и 
годишния план на читалището.

- Как ще представиш проблеми-

Атанаска показва най-малката книга в 
библиотеката

те на читалището?
- Все още не съм напълно за-

позната с всички проблеми, които 
неминуемо стоят пред местната 
културна институция. Но каквито 
и да са те имам амбицията да 
се справя. Радвам се ,че имаме 
подкрепата на общинското ръко-
водство и това ни дава увереност 

да вървим напред, да 
си поставяме сериозни 
цели и да ги постигаме. 

- Имаш ли идеи за 
разработка на про-
екти?

- Времето налага да 
мислим и да работим 
в тази посока. Сигурна 
съм, че има идеи които 
бихме могли да осъ-
ществим чрез проекти. 
И заедно с читалищно-
то ръководство ще на-
правим необходимото. 

- Кои са събитията 
върху които ще съ-
средоточиш внима-
нието си до края на 
годината?

- О, това е приятен 
въпрос. Разбира се ще 
организираме отбе-
лязването на Деня на 
народните будители, 
ще участваме активно 
и в отпразнуване на 
8 ноември, празника 
на общината, ще под-
готвим традиционния 
Общински празник на 

коледарската песен както и отбе-
лязването на поредицата зимни 
празници. Не липсват идеи за 
следващата година. Например 
добре би било да създадем като 
традиция Ден на отворените врати 
в библиотеката или Библиотекар за 
един ден. Задължително е да раз-
нообразим и обогатим читалищната 

дейност с децата и младите хора. 
Не ми се иска да разкривам всички 
интересни прояви  които вече об-
съждаме с Нели Тончева Кавалджи-
ева, председател на читалището. 

- Имате ли планове за разно-
образяване дейността на чита-
лището?

- Разбира се, без разнообразие 
няма напредък. Има огромни въз-
можности за това и ще намерим 
начин да ги използваме. Танцовата 
самодейност е най- силната сфера 
на читалището и ще продължим 
да я развиваме. Свое място ще 
продължават да поддържат и оста-
налите състави. Заедно с това ще 
се опитаме да привлечем приятели 
на театъра за възобновяване на 
театралната самодейност. Част от 
работата ни ще бъде организацията 
на творчески срещи, представяне 
на нови книги, организация на кон-
церти и др. 

- Как ще отговорите на изисква-
нията на новото време?

- Днес ролята на читалищата 
не се състои само в развитие на 

познатите дейности, поддържане 
на традиции, но и обогатяване с 
нови направления – било в ин-
формационните технологии или 
предоставяне на нов вид услуги. 
Няма да тъпчем на едно място, ще 
се развиваме , ще се обогатяваме. 
По този повод искам да допълня, че 
ми предстои участие в обучителна 
работна среща по проект „ Библи-
отечната професия в съвременния 
свят – между традицията и модер-
ните технологии“ на която, надявам 
се, ще обогатя личния си опит  и 
умения по добри практики. 

- Пожеланието ти към всички 
читалищни дейци.

- Щастлива съм, че в нашия 
град любителите на народното 
творчество са от всички възрасти. 
Пожелавам на всички участници в 
съставите и различните читалищни 
дейности да работят със същия 
пламък и всеотдайност и заедно 
да издигаме името и авторитета на 
нашето читалище така както са го 
правили и нашите предци – с много 
настойчивост, желание и любов.

БИБЛИОТЕКАТА В СТРАЛДЖА ВЕЧЕ 
НОСИ ИМЕТО НА СТЕФАН ИВАНОВ

Продължава от стр.1
Възпитаник на авторитетното за 

времето си Земеделско училище 
той отрано се включва в читалищ-
ната самодейност. Любим поет му 
става П.Кр.Яворов за когото през 
70-те години на м.в. става иници-
атор за откриването на паметник 
в Стралджа и провеждането на 
ежегодни чествания. 

Трудовият му стаж премина-
ва като счетоводител в ТКЗС и 
АПК, но свободното му време 
изцяло е заето с организация 
на безброй обществени прояви, 
чествания, празници. Дългого-
дишен режисьор-постановчик на 
местния театър той организира 
легендарните за времето и райо-
на театрализирани постановки 
на открито в които увлича почти 
цялото население. Именно той 
избира мястото за провеждане 
на събора „Мараш пее“ в под-
балкана. Организира и създава 
първия музей в града. Полага 

неимоверен труд за организира-
не и провеждане на срещите на 
Сивковия род , установява род-
нинските връзки между Стралджа 
и Алфатар, издирва историята на 
църквата „Св.Архангел Михаил“,  
организира землячески срещи 
на стралджанци  в столицата. 
По негово настояване и активна 
дейност е построен паметника на 
загиналите в Отечествената война 
в Стралджа, той е организатор 
на сбирките на участниците във 
войните, организира срещи на 
възпитаниците на земеделското 
училище, пише безброй сценарии, 
доклади за различни празници и 
чествания… Горещ родолюбец, 
активен общественик, човек  с 
естествен талант на педагог, той 
умееше да открива дарби у всеки, 
да вдъхновява, да дава криле.

 Още много може да се разказва 
за този невероятен човек. На-
пълно заслужено библиотеката в 
града вече ще носи неговото име.

С нови книги ще се обогати 
библиотеката в с. Първе-
нец. НЧ „Просвета - 1908“  

спечели проект на Министерство 
на културата „Българските биб-
лиотеки съвременни центрове 
за четене и информираност“, 
което осигурява 1360 лв. за 

подновяване на лавиците с нова 
художествена, научна, детска и 
др. литература. 

Заглавията  вече са избрани. 
Според проекта 20% от всички-
те книги ще бъдат от български 
автори, 10% от определено из-
дателство.

Това е четвърти спечелен про-
ект на читалището, а ръковод-
ството продължава да работи в 
тази насока. Целта е постепенно 
книжния фонд да се обогати, да 
се обнови и библиотеката да 
привлича повече читатели от 
различна възраст. 

Тя е само на 15 години. 
Ученичка в девети клас 
на ГСАГД „ Кольо Фичето“ 

в Ямбол.  Ивайла Стоянова, ро-
дена  на 10 октомври в Сливен.  
Твърди, че любимият й учебен 
предмет  е българския език. Както 
повечето млади хора днес и тя 
признава, че  не чете много, ако 
избере книга то тя  е с посвеще-
ние на любовта. 

Стралджанското момиче пише 
първото си стихотворение само 
преди година провокирана от 
собствените дълбоки чувства и 
първата среща с любовта.  После 
се оказва, че всичко излято на 
белия лист отново е на същата 
тематика. Мечтите й  за бъде-
щето се обединяват в едно:  да 
успее във всяко начинание.

Да й пожелаем успех!

ПРОЕКТ ОСИГУРЯВА НОВИ КНИГИ 
ЗА ЧИТАЛИЩЕТО В ПЪРВЕНЕЦ

„Един от най-вълнуващите дни!“, 
„Спомените тръгнаха като река“, 
„Ех, какви години бяха…“ Ето, 

така отварят темата за своята 
незабравима наборна среща 
родените през 1962г. От там на-

60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ ОТБЕЛЯЗА НАБОР 1962
татък всеки разказ е 
интересен, всеки спо-
делен спомен извик-
ва други. „Виждат се“ 
седнали на чиновете 
в очакване на учите-
лите към които винаги 
се обръщат на „Вие“, 
споделят вълненията 
си при всяко изпитва-
не на черната дъска, 
смеят се заразително 
за ученическите закач-
ки, смутено споделят 
и първите любовни 
трепети. 

Днес вече са зре-
ли, доказали се хора 
в своята професия, 
създали семейства, 
отгледали и възпита-

ли деца, радват се на внуци. И 
пожелават всичкото това щастие 
на по-младите. 
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ВЪЛНУВАЩ ДУХОВЕН ПРАЗНИК

ПРИЗОВО мЯстО ЗА УЧЕНИцИтЕ НА сУ “П.ЯВОРОВ“ В сПОРтНА ИНИцИАтИВА

СПОРТУВАЙ С 
ПРЕЗИДЕНТА!
На 8 октомври 2022г. над 

500 деца от училищата в 
Ямбол и региона, спортни 

клубове, гости от Бургас, Сливен и 
Стара Загора се включиха в „Пър-
вия турнир по утринна гимнастика 
-Ямбол 2022“ и в инициативата 
„Спортувай с президента“, подета 
от  Енчо Керязов - заместник-кмет 
на община Ямбол.

Президентът Румен Радев бе 
специален гост на проявата.

За втори път СУ “П.Яворов“ 
в Стралджа бе домакин 
на една прелюбопитна 

среща – разговор с невероятния 
пътешественик Росен – Андрей 
Охеда. Отново по  покана на  
Тодор Атанасов, учител по гео-
графия и икономика, за който е 
много важно учениците да трупат 
знания не само в учебните часове 
, но и чрез общуване с интересни 
личности , които да ги вдъхновя-
ват, да провокират смели мечти. 
Така денят  18 октомври 2022 г. 
се оказа необикновен за учители 
и ученици защото чрез госта само 
за час-два  целият свят се пренесе 
в  Стралджа. 

До момента Охеда е посетил 
впечатляващите 171 държави на 
общо 7 континента. Гмуркал се е 
с китови акули в Мозамбик, раз-
хождал се е из фиордите на Нова 
Зеландия, плавал е по езерото 
Танганика, обикалял е пустини. 
И чрез неговия колоритен разказ 
присъстващите се  “разходиха” по 

ПЪТЕШЕСТВИЕТО Е СТРАСТ, ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ, ПОЗНАНИЕ ЗА БЛИЗКИЯ И ПО-ДАЛЕЧЕН СВЯТ

Жури в състав: Нешка Робева, 
Милена Търничкова и Маргарита 
Моллова класира най-добрите.

Две първи места завоюваха  
учениците от СУ“П.К.Яворов“  
Стралджа в дивизия 2/8-10 клас за 
което получиха купа за цялостно 
представяне на отбора и инди-
видуално - плакет за най-добър 
спортен водещ.

Ръководител на групата бе  Сте-
ла Клюнкова - учител по физическо 
възпитание и спорт.

Събитието имаше за цел да се 
популяризират физическата ак-
тивност и спорта, в частност връ-
щането на сутрешната гимнастика 
в училище. 

НОВО В цсРИ

ОБОРУДВАНЕ НА КАБИНЕТ „ЛОГОПЕД“
С нови дидактиче-

ски нови матери-
али е обогатен ка-

бинет „Логопед“ в ЦСРИ 
Стралджа.

Магнитна дъска с дър-
вени фигури, масичка с 
игри „Гора“, занимателно 
табло с кубчета, стенен 
панел за координация 
вече са на разположение 
на малките потребители в 
центъра. Радост за децата 

е и сухия басейн с цветни 
топки.  Интерес предста-
влява  лабиринта мото-
рика.  Разбира се, това 
не е всичко. Идеята на 
ръководството на ЦСРИ 
и общината е докато полу-
чават логопедични грижи 
малките да се забавляват, 
а посещението в центъра 
да се превръща в приятен 
повод за развлечение и 
обучение.

най-прекрасните кътчета на света 
и у нас. 

Охеда е не само пътешественик 
с богата култура и висока еруди-
ция, той е обаятелна личност, която 
умее да дава пример за това как 
трябва човек да се бори за сбъд-
ване на мечтите, как всяко едно 
пътуване може да се превръща от 
приключение в урок и доказател-
ство за наличие на воля, мъжество, 
усърдие, непоколебимост.

Събитието уважи и кмета на 
общината г-н Атанас Киров, който 
поздрави организаторите за идея-
та, сподели с присъстващите и 
свои спомени от пътувания, поже-
ла смели мечти на учениците и из-
пълнение на всяка поставена цел.

След срещата много от присъст-
ващите споделиха своите планове 
за опознаване на света, за впус-
кане в подобни приключения, а 
Охеда вече се оказа приятел на 
всички. Това е първото училище 
от поредицата такива, които Охеда 
посещава през месец октомври. 

ПРИклюЧИ ШеСтИя НАцИОНАлеН лИтеРАтуРеН кОНкуРС „ДъРВОтО НА жИВОтА“ 
НА ИметО НА ПОетеСАтА СтАНкА ПеНЧеВА

ИСТИНСКА НАДПРЕВАРА ЗА НАЙ-ДОБРА ТВОРБА
Продължава от стр.1
Според протокола журито при-

съжда следните награди:

РАздел „ПоезИя”
Първа награда
Емилиана Любчова Стоименова 

от гр. София – за цикъл стихове
Втора награда
Милена Бранимирова Белчева 

от град Варна  – за цикъл стихове 
Трета награда
Димитър Драганов Драганов от 

град Стралджа – за цикъл стихове 

РАздел „ПРозА”
Първа награда

Магда Борисова от град Елена  
– за разказа  „Наследството”

Втора награда
Денка Илиева Илиева от град 

Ямбол – за разказа „Завръщане”
Трета награда
Радка Атанасова – Топалова от 

гр. Пловдив – за разказа „Майка”

Специална награда на Кмета 
на община Стралджа

Петрана Николаева Петрова от 
град Враца – за цикъл стихове

Поощрителна награда се при-
съжда на Симона Георгиева от 
Стралджа.

С тържествено слово за 
народните будители за-
почна  празникът в Страл-

джа. Организаторите от общи-
ната събраха в залата бивши и 
настоящи учители, директори на 
учебни заведения, читалищни 
дейци. Много мило прозвуча 
поетичния поздрав от името на 
Георги и Любка Александрови, 
ветерани на културната дейност 
в общината. 

С благодарност към труда на 
учители, читалищни дейци, жур-

налисти, творци от Стралджа и 
общината, в своето обръщение 
Гроздан Иванов, зам.кмет на об-
щината,  посочи, че всеки един  
е част от нашите  съвременни 
будители, всеки е дал или про-
дължава да дава своя принос за 
развитието на образованието, 
културата и просветата.

„Продължавайте да разгаряте 
огъня на духовността, с който да 
се топлим!“, допълни той.

И преди да даде думата на 
Христо Карастоянов, председа-

тел на журито за Националния 
конкурс „Дървото на живота“, г-н 
Иванов подчерта, че това събитие 
поставя златен печат  в културна-
та история на Стралджа.

Висока оценка за шестото 

издание на конкурса даде и г-н 
Карастоянов:

„ Този конкурс през годините е 
запазил своя авторитет и е обо-
гатил своята география, въпреки 
кризи, пандемии, войни. Журито 

беше истински затруднено да 
разпредели наградите, поради го-
лемия брой творби които можеха 
да заемат призови места. Велико-
лепни произведения  имаше и в 
двата раздела!“
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СЪБОР С ТРАДИЦИИ И ГОСТОПРИЕМСТВО, С УВАЖЕНИЕ 
КЪМ МИНАЛОТО И НАДЕЖДА ЗА БЪДЕЩЕТО

КРАтКИ ИстОРИИ

В мАЛЕНОВО

НА СЪБОР В ЛЕЯРОВО

Очакваха го с радост, под-
готвяха се старателно. И 
когато гостите пристиг-

наха те наистина бяха изненада-
ни от една добра организация, 
приятни емоции , много радост. 
Така празнуват в Маленово. Така 
отбелязаха поредния селски съ-
бор. Водени от любов към родно-
то място и желание да съхранят 
традициите.

С „Добра среща!“ и вкусна по-
гача посрещнаха гостите Атанас 
Киров, кмет на общината и Роска 
Стойкова, секретар. От пригот-
вената с любов традиционна 
почерпка опитаха и всички оста-
нали. Водещите Доника Андонова 
и Даниела Гочева  привлякоха 
вниманието с историята на сели-
щето и  проследяване корените 
на събитието. Стихчета за об-
ичното родно село рецитираха 
очарователните Цветелина и 
Алена. С ръкопляскания бяха 
посрещнати изпълненията на  
танцовата група към местното 
читалище и певческата група от 
с.Девитак. Облечени в прекрасни-
те народни носии, те представиха 
своята програма като изненада 
за празника.  Танцът на Денис и 
Радостина предизвика истинско 
умиление сред публиката. Спе-
циален поздрав имаше от Радина 
Атанасова, която поднесе и бла-
годарности към г-н Атанас Киров, 
кмет на общината, за вниманието 
към с.Маленово.  Градусът на на-
строението вдигнаха  танцьорите 
от гостуващия ансамбъл „Златен 

клас“ Зимница. Талантливият 
Стоян Росенов заедно със своя 
оркестър не се умориха да свирят 
и хорото да се върти с млади и 

Голямо село е Леярово, 
много голямо! Доказаха го 
кореняците и тази година 

на традиционния събор за който 
от къде ли не пристигнаха деца, 
млади и стари. Седнали заедно 
на общата маса сред село те 
пяха и танцуваха. С настроение, 
със сърце, с обич към родното 
място. Толкова много спомени 
споделиха, толкова приятелски 
приключения оживяха. И за децата 
имаше игри, и за младите имаше 
какво да съпреживеят, да приемат 
от по-възрастните. Топло, сърдеч-
но ги поздрави Таня Господинова, 
км.наместник на селото, която е и 
основния обединител.

Голямо село е Леярово. Много 
голямо! Нищо че постоянните 
му жители са двайсетина. Те не 
определят големината на селото, 

а всички онези, които никога не го 
забравят и имат своя ден за връ-
щане към корена, всички онези, 
които носят Леярово в сърцето си 

като палеща жарава, като звук на 
песен, като мирис на топла погача. 
И всяка година  пристигат на своя 
събор.

ХОРО В СУ „П. К. ЯВОРОВ“

На 30 септември 2022г. в 
двора на СУ „П. К. Яво-
ров“- гр. Стралджа в голя-

оБЩеСТВеНо ПоРИЦАНИе
Атанас Киров, кмет на община Страл-

джа издаде наказателно постановление 
№ 11-40 от 12.05.2022г. против Съби Ва-
лентинов Христов от Стралджа за това, 
че на 6.04.т.г. лицето е имало скандално 
и непристойно поведение на обществено 
място изразено във викане и говорене на 
висок тон и издаване на неестествени 
звуци, поради което на осн.чл.53 и след-
ващите от ЗАНН постановява наказание 
на лицето – глоба, която е заменена с 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

Атанас Киров, кмет на община Страл-
джа издаде наказателно постановление 
№ 11-58 от 21.06.2022г. против Сергей 
Бонев Михалев от Стралджа за това, 
че на 19.05.т.г. лицето има скандално 
и непристойно поведение изразявано 
в отправяне на обидни думи, изрази 
и реплики спрямо друго лице, с което 
виновно е нарушил чл.2, ал.1 от Наредба 
№ 1 на Общината. Наложено е наказание 
глоба, която е заменена с ОБЩЕСТВЕНО 
ПОРИЦАНИЕ.

Издадено е наказателно постановле-
ние № 11-92 от 11.10.2022г. от Гроздан 
Иванов, за кмет на Община Стралджа  
против Ивайло Койчев Иванов от с. Лозе-
нец за това, че на 20.09.2022г. в Лозенец 
използва пиротехнически средства/
пиратки/ с което е нарушил обществения 
ред и виновно е нарушил чл.2 ал3 т.2 
от Наредба № 1 на Община Стралджа. 
Наложена е глоба, която е заменена с 
ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ.

мото междучасие се проведоха 
заключителни мероприятия по 
повод Европейската седмица на 
спорта. Учениците от I до XII клас 
взеха участие в организирана 
гимнастика, под ръководството 
на преподавателите по физи-
ческо възпитание и спорт, като 
за финал се хванаха за ръце и 
изиграха заедно едно българско 
хоро. С това се постави края на 
спортните прояви, проведени под 
мотото „Можем да го постигнем 
заедно - нека се опитаме да бъдем 
активни!“.

зА ЖеНСКИя ИНАТ

Един мъж никога няма да проумее що за чудо е жената. Той ще 
я наблюдава и изучава цял живот, ще се опитва да й угоди, ще 
прави всичко, с което да задоволи капризите й и пак няма да е 

постигнал нищо. Жената, ах, жената! Неописуема, вълшебна, очаро-
вателна, нежна като цвят на мимоза и твърда като кремък, всеотдайна 
безгранично и властна до деспотизъм, бъбрива като кречетало или 
тиха като летния полъх на вятъра, мека като пух, упорита като звяр, 
гальовна като котка, кротка като сърна или бурна като внезапен ураган...
Как да я разбереш!

Но не дай си Боже да се сблъскаш с женския инат! Много са примерите 
които разсмиват и плашат.

Мария е добра съпруга. Гледа си децата и мъжа, върти си къщата. 
Ама от време на време сякаш дявола слиза при нея и всичко се обръща 
наопаки. За няма нищо почва скандал, караницата е бурна до момента, 
когато, изчерпала всички думи, за да накаже мъжа си, Мария пъргаво 
се изкатерва на дървото пред къщи, прегърнала клона виси там, мъл-
чи и отказва да слезе. Ей, тъй, на инат! Не помагат ни кандърми, ни 
увещания, ни закани... нищо.

– Слез, ма! – кандърдисва я мъжът й.
– Няма! – инати се благоверната.
И това се повтаря безброй пъти. Спасението е едно – да я оставят 

да се наседи на клона, да й мине хъса и сама мълчаливо да се свлече 
на земята. После просто животът продължава все едно, че нищо не се 
е случило. До следващия път!

ТРяБВА И АКЪл!

Росито тамън се оженила, като млада булка изпълнявала съветите 
на свекърва си в грижите за домакинството. Когато за няколко дни 
свекървата заминала на почивка, на ръцете на младата булка 

останала и грижата за домашното животновъдство. „Да храниш всеки 
ден кокошките!“, заръчала жената и тръгнала спокойно да почива. И 
Росито съзнателно добре подхранвала кокошките всеки ден. Само че на 
третия ден намерила пернатите натръшкани. До една кокошчиците се 
предали. „Ама аз не съм ги оставила без храна, как така, защо?“, чудело 
се булчето. „А вода налива ли им?“, попитала свекървата? Прехапала 
устни булката, щото въобще и на ум не й дошло, че кокошките освен 
храна искат и вода. Ами, човек се учи от грешките си!

СРОКЪТ ЗА 
РЕГИСТРАЦИЯ 
НА КЛАДЕНЦИ 
ИЗТИЧА НА 
28 НОЕМВРИ 
До 22 ноември т. г. могат да 

се регистрират водовзем-
ните съоръжения в съот-

ветната Басейнова дирекция за 
управление на водите, съгласно 
изискванията на параграф 41 на 
ПРЗ на ЗИД на ЗООС/ изменение 
бр.102 на ДВ от 1.12.2020г./

На регистрация подлежат съ-
ществуващи водовземни съоръ-
жения, в т. ч. кладенци, сондажи, 
герани, каптирани извори, дрена-
жи и др. както следва:

– Съоръжения за собствени пот-
ребности, използвани от гражда-
ните в бита /чл.43, ал.2 от Закона 
за водите/, които до 27.11.2018 г. 
не са вписани в регистрите  съ-
гласно изискванията на Закона 
за водите.

– Водовземни съоръжения, кои-
то не са регистрирани, не могат да 
бъдат ползвани.

– Изграждането на водовземни 
съоръжения без разрешително, 
по смисъла на Закона за водите, 
е престъпление, съгласно Наказа-
телния кодекс.

При установяването на незакон-
ни съоръжения  за водовземане от 
подземни води след 28 ноември 
2022г. същите се ликвидират за 
сметка на собственика им, който 
носи и наказателна отговорност за 
това престъпление.

з а е д н о  с 
нас – всичко 
е обагрено 
красиво, се-
зонът щедро 
ни поднася 
п л о д о в ет е 
си. Въпреки 
всички пре-
в р а т н о с т и 
на времето  
ние не само 
съхраняваме 
традициите 

си, но и българския дух, ценно-
стите и идеалите български!“, 
поздрави жители и гости Мария 
Димитрова, кмет на селото.

Специалният гост на празника  
Атанас Киров, кмет на общината,  
изрази радостта си от сплотеност-
та на млади и стари, от желанието 
им да бъдат заедно и да докажат, 
че с труд и желание всичко се 
постига. Увери ги ,че общинското 
ръководство ще продължава да 
полага усилия за добри промени 
в селото.

стари. Както е 
било в мина-
лото курбан за 
здраве имаше 
за всички. Жи-
вотните дариха  
Георги Петров, 
главен спонсор 
на  събора  и 
Симеон Грозев 
от с.Девитак. 
Своята лепта 
за поддържа-

не на традицията дадо-
ха още Петър Петров, 
Димчо Атанасов, Цонко 
Цонев както и всички зе-
меделски производители 
от Маленово. Домаки-
ните спретнаха маси с 
местни ястия за гостите 
си и веселбата продължи 
до късно.

„Съборът на нашето 
село е очаквано есен-
но събитие. Като че ли 
и природата се радва 
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ЕКСПЕДИЦИЯ КОН-ТИКИ

БОГАТА ЛИЧНОСТ, ВСЕОТДАЕН РОДОЛЮБЕЦ

НЕ сА ЗАбРАВЕНИ

Продължава от мин.брой

Веднага след 9 септември 
1944 година, в условията 
на „Диктатура на проле-

тариата“ ... бил изправен пред 
Народен съд! Той, с още петима 
от местните лидери от Стралджа, 
били обвинени в сътрудничество 
на фашистката власт?!

Отричането на подсъдимите 
да са извършили такива деяния; 
липсата на свидетелски показания 
в тази насока ( с изключение само 
на 1 свидетел, близък до новата 
власт); липсата на доказателства 
в представените от прокурора 
материали – довели до тяхното 
практическо оневиняване. Той 
бил осъден на 1 година затвор, 
условно!

От този момент престанал да 
се занимава с политика! Вероятно 
личният му анализ на събитията 
около 9 септември 1944 година 
и първите месеци след това, му 
подсказали, че е  безсмислено  
да  участва в политическия живот, 
когато мотото на новата власт било 
„Диктатура на пролетариата!“. Той 
не бил пролетарий! Животът му 
бил свързан със  земеделието, 
земята, полето…. 

Потърсил друга област на живо-
та, в която да вложи жизнената си 
енергия.  Започнал да изследва 
родословното си дърво.  

Въпреки това, властимащите 
продължавали да виждат в негово 

едРьо ШИдеРСКИ (15.5.1888 – 15.10.1969) – едИН оТ лИдеРИТе НА СТРАлдЖА оТ ПРедИ 100 годИНИ

лице свой политически враг. През 
ранната пролет на 1951 година, 
когато в  Сливенския балкан се 
раздвижили  нелегалните съпро-
тивителни сили – горяните – той 
бил отново арестуван и въдворен 
в концентрационния лагер  Белене!   
Мотив – вражеска агитация!? Ня-
кой казал, че чул да говори против 
народната власт!?

Заповедта била за 1 година 
задържане. … След 5 месеца, 
бил освободен, защото нито той 
признал, нито свидетели посочили, 
негова противонародна дейност! 
Излязъл от Белене с достойнство!

Следващите години продължил 
да  изследва историята на своя род 
– Сивковия род, а заедно с това  
историята на Стралджа. Издирвал 
и записвал имена на хора от своя 
род.  Описвал и събитията, които 
ги принудили да се изселят от 
Стралджа. Така събрал материал 
и за историята на селото. 

За да има трудът му стойност,   
той се консултирал с Института по 
лингвистика към БАН. В отговор по-
лучил писмо и морална подкрепа, 
лично от авторитетния български 
историк проф. Йордан Заимов.

Времето течало…  Новата първа 
политическа сила (Българската 
комунистическа партия) изграж-
дала нови обществени отношения. 

отстраняването от власт на Вълко 
Червенков!

През 1969 година, когато се на-
вършили 25 години от 9 септември 
1944 година … той  бил удостоен 
с юбилеен медал – „25 години 
народна власт“!!!  Наградила го 
същата власт, която го изправила 
през 1944 година пред Народен 
съд и го интернирала в Белене 
през 1951 година!  Награда, с която 
сякаш властта се извинява пред 
стария човек!

При проследяването на докумен-
тите, свързани с неговия живот, на-
трапчиво се очертава един  въпрос: 

каква сила  е крепяла този човек 
за да се съхрани като личност, 
въпреки превратностите в света и в 
България,  през този дълъг период 
от време ?

Внимателният преглед на доку-
ментите показва, че това е него-
вата ценностна система! 

Тя   му осигурявала равновесие  
в  критичните състояния – победа, 
поражение,  успех,  загуба,   сла-
ва, поругаване…    Компонентите 
на неговата ценностна система 
били: трудолюбие, ученолюбие, 
добронамереност, прозорливост 
в хода на събитията, честност и 
достойнство, мяра в действията,    
търпение … при необходимост 
смирение, любов към своя род и 
роден  край… 

Никога злонамерен, отмъсти-
телен, клеветник,  лакомник  за 
богатство! Много пъти жертва, но 
никога палач!

Ако искаме да се поучим от не-
говия живот - за да оцелеем, неза-
висимо от вихрите на ежедневието 
- ние трябва да се съобразяваме с 
нормите на човешката нравстве-
ност, изграждана във вековете!

Това ни е оставил в наследство 
един от лидерите на Стралджа 
преди 100 години – Едрьо Велчев 
Шидерски!

Трифон Стоянов,  
Неделчо Атанасов 

ЧЕтИВО ЗА ЛЮбОЗНАтЕЛНИ

Едно необикновено плаване 
впечатлява света през 1947 
г. У нас за него става извест-

но през 1966г. след като излиза от 
печат книгата „Експедицията Кон-
Тики“ от Тур Хейердал. В нея ав-
торът, който е организатор на това 
събитие, увлекателно разказва за 
плаването и поводът за него. Тур 
Хейердал е поддържал хипотезата, 
че древните перуанци са плавали 
със салове направени от балсово 
дърво до островите на Полинезия 
и че произходът на полинезийците 
произлиза от жителите на Перу. 
Това негово твърдение среща от-
пор сред учени, които пък смятат, 
че  полинезийците имат азиатски 

косяват необятния Тихи океан и 
изминават 4300 мили за 101 дни 
на сал построен без нито една ме-

произход. За да докаже своята 
теза той, заедно с норвежците 
Кнут Хаугланд, Ерик Хеселберг,  
Торстейн Раби, Херман Вацингер 
и шведа Бенгт Даниелсон пре-

тална част от девет балсови трупи  
свързани с въжета от растителен 
произход.

При плаването са ползвали 
обикновено право платно  и мор-

ските   течения . 
Началната точка е 
пристанище Каляо 
в Перу, а крайната – 
безлюден остров в 
Полинезия. Остро-
вът ги приел твър-
де негостоприемно. 
Яростният прибой  
прехвърлил сала 
през  к орал овия 
риф и бил полу-
разбит, но екипажа 
оцелял. Финалът 
на плаването е в 

Таити, където местното населе-
ние и администрация устроили 
тържествено посрещане на мо-

реплавателите.
Салът Кон – Тики  е изложен в 

музей в столицата на Норвегия 
– Осло.

едрьо ШИдеРСКИ  

Ръководство на читалище 
„Просвета“, Стралджа. Седнали 
отляво на дясно: е. Шидерски, Т. 
джелебов, Ж. Паскалев – адво-
кат от Сливен, ганчо Абаджиев.  
Прави от ляво на дясно:  Иван 
димчев, Стоян Желев, Велчо 
Балакчиев.

„БЪлгАРСКА АКАдеМИя НА НАУКИТе 
Институт по лингвистика 
София, 11.12. 1959 г.

Увжаеми др. Шидерски,
Много се зарадвах за писмото Ви, с което ми съобщавате за  

похвалния си почин, да събирате имената на всички хора от 
Вашия род. Такава работа до сега  у нас не е правена.  Макар, че 
ще обхваща ограничен брой имена, тя ще има голямо значение 
за историята  на тези важни събития от новата ни история, 
за историята на българския език и специално за Вашия край. 
Желателно е имената  да се дават по имената на отделните 
родове, като се почва с главата на рода, после се изреждат име-
ната на цялото му семейство (жена, деца, внуци и пр.; братя, 
сестри, други кръвни и некръвни роднини), след това се кажат  
няколко думи за занаятите както на главата на рода, така и 
на отделните членове. Добре е да се дават някои подробности 
за подготовката на тръгването, настроението на хората, 
прибирането на багажа, покъшнината, добитъка, децата и 
т.н. Може да се каже за отношението на турците към това 
бягане, а също така и на други българи, които са останали по 
родните си  места.

Разбира се трябва да се дават трите пълни имена (ако ги 
е имало тогава) на всеки отделен човек, приблизителната му 
възраст, както и участието му в цялото пътуване. След това 
трябва да се каже къде са се спрели да живеят най-напред хора-
та, колко точно са останали там, къде са останали другите, 
кога са се върнали, къде и т.н. Така това ще бъде една кратка 
история на изселването на българите в Бесарабия и Южна 
Добруджа, макар и само на един род.

Като напишете някоя част, може да ми я пратите, за да Ви 
кажа дали върви добре и как  може да се подобри.

Пожелавам Ви успех в работата! Дано Вашият пример под-
тикне и други хора към подобна народополезна работа!

Йордан Заимов

По името може да се предположи, че писмото е от Йордан 
заимов, по-късно проф. Йордан заимов, виден български 
историк. 

едрьо Шидерски (седналият) с колеги народни представители, 
в  София, 1933 година
Била проведена национализация 
на средствата за производство и 
колективизация на селското сто-

панство. По същото време страна-
та преминала през трусове около 
осъждането на Трайчо Костов и 

Юбилеен медал „25 години 
Народна власт“
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Участници от първия колопоход до 
Румъния

КОЛО- МОТО- И АВТОТУРИЗЪМ В СТРАЛДЖА
През 70-те години беше времето кога-

то почти във всеки дом в Стралджа 
имаше велосипед. По-малко бяха 

мотоциклетите, а автомобилите се увели-
чаваха. Нормално беше в дружеството да 

15 ОКтОмВРИ – мЕжДУНАРОДЕН ДЕН НА бЕЛИЯ бАстУН

НИЕ ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПРИЕМАНЕ, А НЕ ОТ СЪЖАЛЕНИЕ
СтАНИСлАВ ИВАНОВ, председател на териториалната организация към Съюза на слепите в България гр. ямбол:

ето как се представя сам:

Роден съм на 24 септември 
1987 г. в гр. Ямбол. Израс-
нах в съвсем обикновено 

семейство. Бих определил роди-
телите ми като честни и трудолю-
биви хора. Възпитаха у мен важни 
човешки ценности като справедли-
вост, честност и отговорност.

През 2006 г. завърших средното 
си образование в СОУ П. К. Яворов 
гр. Стралджа. Последваха някол-
ко години, в които работих какво 
ли не. Работил съм на морето, в 
оранжерия, във винпром, бил съм 
и барман.  За кратко дори управля-
вах собствен магазин. През 2012 
г. изгубих напълно своето зрение. 

Благодаря на Бог за моето се-
мейство и за всички мои приятели, 
които ме подкрепиха в този труден 
за мен период.   Нямах много вре-
ме за самосъжаление и още през 
пролетта на следващата година 
завърших курс по компютърна 
грамотност за незрящи. Малко 
след това кандидатствах за куче 
водач. От тогава мога да кажа, че 
до голяма степен съм независим, 
благодарение на най-прекрасното 
куче Дея. За съжаление след 9 
незабравими години заедно, Дея 
си отиде от този свят. Не мога да 
опиша каква огромна загуба беше 
това за мен.

През 2018 г. завърших пси-
хология в Пловдивски 
Университет Паисий Хи-

лендарски. В хода на универси-
тетското ми обучение успях да 
проведа и допълнителни курсове, 
стажове и практики. През 2017 
г. изкарах студентски стаж по 
психологическо консултиране на 
зрително затруднени към Нацио-
нален Център за Рехабилитация 
на Слепи – гр. Пловдив (НЦРС). 
Завърших и курс за масажист 
към същия център. Имам участия 
в международни конференции, 
съвместни публикации и доклади 
в областта на биологията и пси-
хологията, публикувани в научно 
издание с импакт ранг. През 2020 
г. придобих магистърска степен 
„Управление на човешките ресур-
си“. Дано не прозвучи нескромно, 
но завърших сред първенците по 
успех в факултета с отличен 5, 97. 
Понастоящем съм докторант към 

докторска програма Генетика към 
катедра „Биология на развитието” 
на Пловдивския университет ”Па-
исий Хилендарски”.

През 2017г. станах част от „Хрис-
тиянски център за хора с увреж-
дания – Благодат“ гр. Пловдив. 
Изпълнявам функциите на зам. уп-
равител, водя библейски лекцион-
ни курсове, също така отговарям 
за връзките ни с обществеността. 
Горди сме, че сме осъществили 
много и различни проекти, един 
от който е „Библията достъпна 
за всеки“.

Женен съм за най-добра-
та жена, баща съм  на 
прекрасен син.

любими занимания: разходки 
със семейството, гледане на ма-
чове, фен на Барселона и ЦСКА, 
четене на книги. Любима книга 
Quo vadis на Хенрик Сенкевич, 
падам си също по скандинавски 
трилъри. Прочел съм автобиогра-
фиите на големи личности, осо-
бено на футболисти. Хареса ми 
много историята на Кройф. Той е 
от хората, които правят сложните 
неща да изглеждат толкова прос-
ти. Такива личности заслужават 
само уважение.

девиз: Не знам! Не си падам 
много по високопарни фрази. Бях 
чул нещо, което много ми харес-
ва: „Всеки има единица талант, 
въпроса е колко нули ще сложиш 
след единицата“. За мен нулите са 
усилията, които полагаме. Убеден 
съм, че всичко се постига смного 
труд и нищо в този живот не идва 
даром.

зА РАБоТАТА СИ В СЪЮзА 
НА СлеПИТе яМБол

През септември тази година 
бях избран за председа-
тел на териториалната 

организация към Съюза на сле-
пите - Ямбол. Не знам дали аз 
съм най-заслужилият, но съм 
благодарен на хората, гласували 
за мен. Приемам го като огромна 
отговорност и силно се надявам, 
че ще оправдая гласуваното ми 
доверие. Аз съм изключително 
упорит човек и ще дам всичко от 
себе си за да подобря поне малко 
живота на хората със зрителни 
увреждания. Една от основните 
ми цели е да повиша информи-
раността на обществото за тези 
хора, за техните проблеми, нужди 
и потребности. Жалко е, че има 
все още хора по улиците, които 
виждайки човек с увреждане за-
почват да шушукат, да цъкат и да 
казват „пази Боже“. Това говори 
много за това колко сме развити 
като нация. Масовото разбиране 
е, че хората с увреждания и в 
частност незрящите са напълно 
безпомощни и не могат да правят 
абсолютно нищо. Това е толкова 
погрешно схващане! Просто ня-
кой трябва да им даде шанс за 
да покажат и те какво могат. Ние 
имаме нужда от приемане, а не 
от съжаление! Като организация 
ще се опитаме съвместно с об-
щините в областта да подобрим 
градската среда. В интерес на 
истината в гр. Ямбол се виждат ня-
какви подобрения като озвучаване 

на светофарите например. Това е 
стъпка в правилната посока, но за 
съжаление далеч не е достатъчно. 
По-големия проблем лично за мен 
е отношението на служителите в 
различните институции. Често се 
случва вместо директно към нас, 
те да се обръщат към човека, 
който ни придружава. Например: 
„Кажи му да седне“; „Ще трябва 
да ми се подпише“ и т.н. Говорят в 
трето лице все едно нас ни няма! 
Това е малко обидно. Поради 
такова отношение обмисляме да 
проведем една информационна 
кампания точно по тази тема. Как 
да се държим с незрящите.

В териториалната организа-
ция понастоящем членуват 
135 човека, около 100 от 

тях са от гр. Ямбол останалите са 
предимно от селата. Много хора, 
които в последствие са изгубили 
своето зрение все още не знаят, 
че има такава организация зато-
ва и не членуват към нас. Други 
не искат да членуват, понеже все 
още не могат да приемат факта, 
че са ослепели или са с нама-
лено зрение. Съществува една 
психологическа бариера,(срам), 
който трудно се превъзмогва. За 
такива хора е важно подкрепата 
на семейството и на най-близките. 
В това отношение ние, като орга-
низация, също можем да бъдем 
полезни. Като хора, преминали 
вече по този път можем да дадем 
насоки, препоръки и като цяло 
да окажем всякаква морална и 
психологическа помощ на всеки, 
който има нужда.

имаме клуб по коло, мото и автотуризъм. 
От начало проявите бяха в рамките на об-
щината и окръга. Най-често се провеждаха 
еднодневни излети  до местностите Мараш, 

чев, Митко Пачов, Андон Христов, Димитър 
Илиев, Тодор Стойчев, Христо Стойнов и др.

С натрупването на опит дестинациите 
се увеличиха. През 1975г. 15 колотуристи 
участваха  в Републиканския събор на коло-

туристите в Димитровград с водач Стефан 
Кодев.  Там Гено Кондов и Иван Димитров  
бяха център на внимание със своя саморъч-
но изработен велосипед – тандем. 

През 1974г. се проведе 10-дневен ко-
лопоход в съседна Румъния с маршрут: 
Стралджа – Кардам с влак след това с 

велосипедите  до Мангалия, Констанца, 
Тулча, Галац, Браила , Букурещ, Гюргево, 
Русе. От Русе до Стралджа отново с влак. 
В похода взеха участие Георги Йорданов, 

Петър Панайотов, Иван Димитров, Георги 
Пенев, Димитър Илиев, Иван Тодоров, 
Стоян Георгиев, Панайот Панайотов, Велчо 
Димитров, Димитър Велчев и ръководител 
Едрьо Шидерски.

Шестдневен преход до София се състоя  
през 1976г. в който участваха Тодор Стой-
чев, Тодор Георгиев, Йордан Кунев, Велчо 
Атанасов, Едрьо Велчев, Атанас Желязков, 
Стефан Кодев, Николай Милчев, Неделчо 
Стоянов. Осигуряващ похода с кола – 
Неделчо Тодоров. Ръководител – Едрьо 
Шидерски. 

Следва втора проява до Румъния през 
1977г.  с почти същия маршрут. В нея участ-
ват: Атанас Вълев, Стефан Кодев, Николай 
Вълчев, Георги Атанасов, Стоян Киров, 
Атанас Георгиев, Едрьо Велчев, Дичко Щи-
лиянов, Велчо Атанасов, Неделчо Тодоров/ 
водач на спомагателната кола/ и ръково-

дител Едрьо Шидерски. Новото при този 
поход е , че при гр. Плоещ колотуристите 
се срещнаха с друга наша група , пристиг-
нала там и водена от Неделчо Атанасов и 
продължиха заедно за гр.Виктория. След 
като пренощуваха изкачиха вр.Молдовяну. 
После по обратния път за Русе и Стралджа.

/Следва/
едрьо ШИдеРСКИ  

Колопоход до София

Колопоход до София

Даржевица, язовир Скала, Бакаджика, Сун-
гурларе, Ямбол, Крумово и др. Ръководи-
тели бяха Йордан Дамянов, Иван Великов, 
Стефан Кодев, Иван Парушев, Георги Стой-

Първи колопоход до Румъния Втори колопоход до Румъния

Първи колопоход до Румъния

Първи колопоход до Румъния

Втори колопоход до Румъния
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злАтОкОСА ГОСтеНкА ШетА В ДетСкИте ГРАДИНИ
Децата от детските градини в общината обичат 

есента, познават особеностите на този красив 
и богат сезон. И когато са поканени да изразят 

това, с удоволствие се захващат. Могат да нарисуват 
чудни есенни картини, да моделират цветове и плодо-
ве с пластелин, могат да изпеят песни, да рецитират 
стихотворения...

И да докажат, че когато пораснат, не само ще имат 
очи за красотата на природата, но и ще бъдат нейни 
пазители и почитатели. 


