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ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО В НОВОГОДИШНАТА НОЩ!ИСТИНСКА НАСЛАДА ЗА ДУШАТА

МЕЧТАТА МИ Е СТРАЛДЖА ДА СТАНЕ ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА, АМБИЦИРАНИ И ОБРАЗОВАНИ

ПОКЛОН ПРЕД ГЕРОЯ-ОСВОБОДИТЕЛ

8 ноември – Празник на Стралджа 
– ден на доброто, Светлината и 

СПраведливоСтта

НАГРАДИ ЗА ДВАМА ДОБЛЕСТНИ МЪЖЕ

алекСандър СтанЧев, зам.-кмет на община Стралджа:

Много от младите хора 
в града го познават. За 
краткото време  през 

което работи в общината, отдел 
„Правен“, той спечели уважение-
то и на по-възрастните. Скромен, 
тих, отговорен, дисциплиниран, 
добре информиран и готов да 
изпълни всяка поставена задача, 
Александър Станчев много бързо 
спечели доверието и съвсем ес-
тествено бе назначен на високия 
пост зам.кмет на общината. 
Да, от тук нататък е доста по-
трудно, но младият човек има 
достатъчно желание, енергия, 
воля, знания , за да оправдае до-
верието. Най-важното от всичко 
е че милее за родното място и 
желае да даде своя принос за раз-
витието му във всички области. 
Да му пожелаем успех!

По време на празнично-
то заседание на ОбС в 
Стралджа на  8 ноември 

кметът на общината Атанас Ки-
ров връчи награди на двама от 
кметските наместници в общината 
– Стойко Иванов, км. наместник 
на Александрово и Румен Димов, 
км.наместник на Саранско. С 
благодарност за дългогодишната 

и всеотдайна работа в грижа за 
селата и техните жители. „ Това 
са  мъже олицетворение на думите 
„чест“ и „доблест“! Те са хората , 
които вече 27 години управляват 
успешно селата си мъдро и чест-
но.“, подчерта в поздравлението си 
към тях г-н Киров. И допълни: “Та-
кива хора са нужни на България! 
За мен е чест, че работим заедно!“

- Измина близо месец от на-
значаването Ви като зам.кмет 
на общината. Успяхте ли да се 
адаптирате, запознахте ли се 
с проблемите, които трябва да 
решава екипа? 

- В голяма степен успях да се 
адаптирам и да, запознах се с 
повечето проблеми.

 - Лесно ли приехте този отго-
ворен пост? 

- С голяма отговорност и чест 
приех да заема тази длъжност. За 
„лесно“ не можем да говорим, ре-
шението беше внимателно и добре 
обмислено. 

Продължава на стр. 3

Стралджанската публика 
сред която бяха Атанас 
Киров, кмет на общината 

и областният управител Георги 
Чалъков,  високо оцени майстор-
ството на великолепните Михаил 
Белчев и съпругата му Кристина. 
Естествени, усмихнати, искрени 
на сцената и в непосредствения 
разговор с публиката те напра-
виха щастливи млади и стари с 
изпълнението на легендарните 
песни от своя репертоар. Талант-
ливият поет  и изпълнител Михаил 
Белчев на връх именния си ден от 

стралджанската сцена вдъхновено 
изпълни „Не остарявай, любов!“,  
„Закъснели срещи“, „Булевардът“, 
„Добри познати“…Публиката апло-
дира възторжено дуетът с Кристи-
на при изпълнението на „Късна 
любов“, „Спомен за утре“ и др.

За добрата атмосфера в залата 
допринесоха Румен и Наталия, 
които много вдъхновено предста-
виха своето изкуство в началото 
на концерта.

Присъстващите бяха сърдечно 
приветствани от Атанас Киров, 
кмет на общината. Заедно с по-

желанията той изрази всеобщата 
надежда за бъдещето на града 
и общината, което се крепи най 
–вече на младите. „Дано животът 
стане по-добър. Нека заедно да 
градим мостове, а не да издигаме 
прегради. Да бъдем повече прия-
тели“, завърши той.

Празникът на Стралджа уважи  
областния управител Георги Ча-
лъков. „Не спирайте да се обичате 
и да пазите своя град. Бъдете 
здрави и благословени!“ се  казва 
в поздравителния адрес, който 
той прочете.

концертът на михаил белЧев и криСтина в Стралджа

в джинот

ОЖИВЯВАТ СТАРИ ТРАДИЦИИ

192 години от рождението на 
Панайот Хитов. Цветя 

на паметника на героя в мест-
ността „Мараш“ край Стралджа от 
заместник-кметовете Александър 
Станчев и Гроздан Иванов и начал-

ник-отдел „Хуманитарни дейности“ 
при община Стралджа Снежана 
Вълкова. Поклон и вечна слава за 
героя, водил битки за Освобожде-
ние на България от турско робство 
край града ни.

в оЧакване на новата година

Не к а 
с п а -
з и м 

традицията! 
Да посрещ -
нем заедно 
2023 година 
на площада 
в Стралджа! 
За доброто ни 
настроение 
и кръшните 
хора ще се по-
грижат нашите 
съграждани 
Краси Петров, 
Добри Матев, 
Симо Петров 
и гостът  Ста-
мен Гарджев. 

Освен хуба-
вата музика, 
от  О б щ и н а 
Стралджа га-
рантират зре-
лищни фойер-
верки и чаша 
вино.

„Около празниците често 
се замисляме за родни-
те традиции и обичаи, 

как сме празнували като малки – на 
Гергьовден на село, по Великден 
с писаните яйца, как плетяхме 
мартенички или как събирахме па-
рички със сурвачките на 1 януари… 
Където и да ни е запилял животът 
или просто погълнати от ежедневи-
ето, истината е, че във всеки един 
от нас живее България... Носим я 
във вените си, в спомените и ду-
шите си. Докато сърцата ни туптят, 
любовта към нея винаги ще е с нас, 
дори на моменти поизбледняла и 
може би понякога поизгубена... 

С организирането на поредния 
„Празник на традициите“  в  Джинот 
ние отправяме послание към всич-
ки  – да не забравяме корените си, 
да помним аромата на бабините 
домашни мекици и магията на 
нашите поверия, легенди и оби-
чаи,   да ги предадем на децата 
си – нашето по-красиво и добро 
продължение в този забързан свят. 
А и като една тайна вратичка към 
детските ни спомени, посветена 
именно на тези уникални наши 
поверия, които отличават малка 

България със своето голямо богат-
ство и история.“ 

С тези топли думи Юлия Маджа-
рова, председател на местното чи-
талище откри Празника на тради-
циите, организиран от кметството и  
читалището, подкрепен от община 
Стралджа и спонсори. За пореден 
път малкото село даде пример за 
това как се пази наследеното от 
дедите, как се предава от поко-
ление на поколение. Не напразно 
тъкмо тук е съхранен в своята 
автентичност един древен обичай 

на Еньова буля. Не напразно мест-
ните самодейци печелят награди 
по събори и фестивали. Защото 
пазят и обичат традициите, защото 
са истински българи.

 Публиката, сред която бяха 
и гостите Атанас Киров, кмет на 
общината със своите заместници 
Гроздан Иванов и Александър 
Станчев, аплодира участниците 
в Детски танцов състав към НЧ 
„Изгрев1958 г.“, които изпълниха  
Трите пъти, Джиновско и Пролетен 
танц.         Продължава на стр. 3
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ОТЛИЧИЕ ЗА ЕДИН ДОБЪР ПЕДАГОГДГ “ЗДРАВЕЦ“ ДОМАКИН НА КАМПАНИЯ

КРАСОТАТА НА СЕЗОНИТЕ
РОЗИ В УЧИЛИЩЕ

СЪВМЕСТЕН ПРАЗНИК

ПРАЗНИЧЕН ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР

Димитър Тодоров, учи-
тел по английски език в 
ОУ“Св.Св.Кирил и Ме-

тодий“ Стралджа е удостоен с 
грамота на МОН за висок про-
фесионализъм и всеотдайност 
в педагогическата дейност, за 
постигнати значими резултати 
в процеса на обучението, въз-
питанието и социализацията 
на учениците в системата на 
предучилищното и училищно 
образование.

Грамотата е подписана лично 
от Стойко Стойков, началник на 
РУО – Ямбол. На 21.10.2022 г. в пенсионерски клуб 

град Стралджа се реализира ус-
пешно разяснителна кампания за 

изграждане на положителни обществени 
нагласи към предучилищното образо-
вание, недопускане на дискриминация 
и възпитание в толерантност по проект:

„Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“.

Домакин на кампанията беше ДГ „Здра-
вец“ - Стралджа

Бенефициент: Министерство на обра-
зованието и науката 

Партньор: Център за образователна 
интеграция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства /ЦОИДУЕМ/

С благодарности на гостите от Реги-
онално управление на образованието 
-Ямбол и Община- Стралджа.

в дг „м. рубенова“

Всеки пример, който получа-
ват децата за отношение 
към природата, е полезен. 

И в ДГ “М. Рубенова“ знаят това. 
След поредица от занимания  

Новозасадени рози обогати-
ха двора на СУ“П.Яворов“. 
Доброто дело е на учени-

Обединиха усилията си, 
умножиха въображението 
си, събраха децата – по-

требители Център за обществена 
подкрепа/ЦОП/ и Център за соци-
ална  рехабилитация и интеграция 
/ ЦСРИ/ за един великолепен и 
незабравим празник. Получи се. 
Аниматор Жени така омагьоса 
всички  че на никой не му се тръг-
ваше. Ето така става когато има 
желание, има опит, има таланти. 
Социалните центрове доказаха 
необходимостта си, доказаха че 
могат да се превърнат в желано 
място за посещение от големите и 
от малките. И печелят все повече 
приятели.

ците от 10 а клас, 
които  се включи-
ха в инициативата 
„Зеления кръг“ на 
„ЕКОУЧИЛИЩА“ 
със засаждане на 
10 рози в училищ-
ната цветна гра-
динка. 

За десетокла-
сниците беше за-
бавно и интересно. 
Засадиха растени-
ята, за които ще се 
грижат да растат и 
да красят училищ-
ния двор. 

Децата знаят: „С 
всяко едно расте-
ние, независимо 
дали то е дърво 

или малко цвете, ние допринася-
ме за красотата и чистия въздух 
около нас.“

Интересен, интелигентен 
екипен спорт е волейбола. 
Твърдят го познавачите 

и привържениците. В Стралджа 
го доказаха участниците във во-
лейболния  турнир посветен на 8 
ноември, Празник на Стралджа. 
Момчетата играха вдъхновено, 
доставиха истинско удоволствие 
на публиката, която аплодира вся-
ко майсторско изпълнение.

В крайна сметка най-добре се 
представи отбора на СУ“П.Яворов“ 
– ученици, които оглавиха класи-
рането. След тях достойното второ 
място заеха представителите на 
Воденичане. На трето място се 
нареди отбора на Булгартрансгаз. 
Много добро беше и представяне-
то на останалите отбори – община 
Стралджа, РУ Стралджа и СУ“П.
Яворов – учители.

Ако научиш де-
цата от малки 
да пазят пла-

нетата, те ще го пра-
вят цял живот. Във 
връзка с Глобални-
те дни на действие, 
които стартираха в 
СУ „Пейо Яворов“ гр. 
Стралджа, учениците 
от 1“б“ и 2“б“ клас про-
ведоха акция „Почис-
ти и сътвори“. Освен 
отпадъци, събраха и 
много есенни листа, 
които претвориха в 
красиви апликации. 
Учениците се заба-
вляваха и разбраха, 
че всеки труд е поле-
зен и носи удовлетво-
рение. Планетата е 
наш дом и трябва да 
я пазим чиста!

ПОЧИСТИ И СЪТВОРИ ТОПЛА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРОВОЛНАТА 
ДЪЛБОКОХУМАННА ДЕЙНОСТ

144 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ СЛУЖИ НА 
ХОРАТА

144 години Български Червен кръст следва своята мисия за опазване на 
човешкото здраве и живот, за намаляване на страданието, за подкрепа 
на пострадалите при бедствия, аварии и кризи. БЧК е създаден непосред-
ствено след  Освобождението в помощ на нуждаещите се лица. 

БЧК е член на Международната Федерация на дружествата на Червения 
кръст и Червения полумесец заедно с над 192 национални дружества.

БЧК-Ямбол благодари и отдава заслужено признание на всички добро-
волци, симпатизанти, членове, служители и партньори на организация-
та, които подкрепиха през годината хората, имащи нужда от помощ и 
съчувствие.

Пожелаваме им здраве, щастие, прекрасни моменти и лична удовлет-
вореност в начинанията им! 

посветени на есента малките по-
лучиха чуден подарък от майката 
на Петър Пламенов от 4 група - 
„Пчеличка“ - за прекрасна, ръчно 
изработена от природни матери-

али и сръчни 
ръце „ Есенна 
красота“. 

Паното краси 
детската гра-
дина и всеки 
ден мотивира 
педагози, ро-
дители и деца 
з а  т ъ р с е н е 
на красотата 
около нас, за 
изработка на 
творби с въоб-
ражение, сръч-
ност и много 
любов.
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БОГАТСТВОТО ДА СИ СРЕД КНИГИТЕ

Продължава от стр.1
- Какви ще са приоритетите Ви 

за работата?
-  Основните ми приоритети 

са да работя за създаването на 
повече удобства за жителите и 
поддържане предоставянето на 
качествени услуги.      

На първо място съм се заел с 
модернизиране на осветлението. 
Ще бъдат подменени старите ос-
ветителни тела с нови, там където 
няма, ще бъдат монтирани, а на 
места където това е невъзможно, 
ще бъдат монтирани соларни. 

- Кои ще са сферите на упра-
вление за които отговаряте?

- По принцип ресорът ми е об-
щинска собственост, като също 
така ще отговарям и за транспор-
та. По отношение на останалите 
неща с колегата Гроздан Иванов, 
ще си разпределяме работата 
така, че всеки да е запознат с 
всичко и ако  един от нас  липсва, 
другия да може да е подготвен да 
го замести при необходимост.

 - Вече имате посещения в 
различни селища на общината, 
какво е общото Ви впечатление 
от срещите с хората, какви въп-
роси Ви задават? 

- Хората по селата са много 
сплотени. Не искат много, искат 
внимание. От това, което аз видях  
проблемите са по свързващата 
инфраструктура и миграцията 

С новата програма капацитета на 
потребителите ще бъде увеличен 
на 77, така че повече хора да мо-
гат да се възползват от услугите. 

- Доста е направено и за спор-
та, как ще се намесите за да 
добива той по-голяма попу-
лярност сред децата и младите 
хора, за да „конкурира“ занима-
нията пред компютъра? 

- Лично съм се ангажирал с из-
граждането на фитнес зала, като 
се надяваме до лятото да бъде 
открита.

 - Кои са принципите, които ще 
отстоявате и бихте ли направи-
ли компромис с тях? 

- Моите принципи от които не 
бих отстъпил са отговорност, 
всеотдайност, честност и работа 
в интерес на хората. 

- Тече подготовката за колед-
ните и новогодишни празници, 
какво да очакваме? 

- За Коледно-Новогодишните 
празници сме осигурили нова све-
теща украса, която да радва жите-
лите и гостите на града, а навръх 
Нова година, всеки дошъл на пл. 
„Демокрация“ го очаква концерт и 
празнична заря.

 - Вашето пожелание към жи-
телите на града и общината?

-  На жителите на града и общи-
ната пожелавам крепко здраве, 
благоденствие, мир и любов. Нека 
да градим мостове, а не стени.

Когато учителите са почита-
тели на книгите те предават 
тази любов и на децата. 

Точно това се случи в ДГ“Здравец“ 
където в Деня на народните буди-
тели  организираха посещение в 
читалищната библиотека.С какво 
вълнение малките пристъпваха 
в залата с книгите, колко силно 
бяха впечатлени от  хранилището 
на литература и от разказа на биб-

лиотекарката Атанаска Борисова. 
Разглеждаха  портретите на народ-
ните будители, научиха за тяхното 
дело. И за това  как са помогнали 
на народа да се събуди от мрака 
и незнанието, как са завещали  
своята дълбока любов към оте-
чеството. Децата от група“Слънце“ 
вече имат своя прекрасен спомен , 
който винаги ще ги връща към биб-
лиотеката и интереса към книгите.

МЕЧТАТА МИ Е СТРАЛДЖА ДА СТАНЕ ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР 
ЗА ПОВЕЧЕ МЛАДИ ХОРА, АМБИЦИРАНИ И ОБРАЗОВАНИ

алекСандър СтанЧев, зам.-кмет на община Стралджа:

към по –големите населени места. 
Селата се обезлюдяват трайно, с 
изключение на едно, две. Но тази 
тенденция не е само при нас.

 - Имате ли виждане за бъде-
щето на града и общината?

-  Мечтата ми е градът да стане 
притегателна точка за повече 
млади хора, амбицирани и об-
разовани. Ще работим за да го 
постигнем. Освен за младите, 
продължаваме да се грижим и за 
по-възрастните. В скоро време 
се очаква да стартираме с про-
грамата „Грижа в дома”, която 
се явява като продължение на 
„Патронажна грижа +” , като по 
този начин ще продължим да 
обгрижваме възрастните хора, 
които са потребители на услугата. 

Те са в трети 
„а“ клас на СУ 
“П. Яворов“. И 

вече се чувстват жур-
налисти. Защото ус-
пяха да издадат своя 
мечтан първи вестник 
„Междучасие“ с пос-
вещение на будите-
лите. Справиха се 
чудесно, разбира се, 
с помощта на учите-
лите, които ги насър-
чаваха и направлява-
ха. Интервюто с Галя 
Райнова, директор 
на училището, под-
готвяха старателно, 
за да  го превърнат 
във важен акцент на 
страниците. После 
вестникът предизвика 
интерес и това без-
крайно зарадва мал-
ките, които си обеща-
ха  да подготвят  нови 
броеве.

БЪДЕЩИ ЖУРНАЛИСТИ ИЗДАДОХА ВЕСТНИК

Като един добър завършек 
на труда по прибиране на 
реколтата и жителите на 

с. Първенец се събраха на своя 
традиционен събор. Посрещнаха 
гостите си с майсторски приготве-
ните местни ястия. 

За празничната програма се 
погрижиха оркестър „Елхово“ и 

солистката Нели Танева. Танцьо-
рите от ансамбъл „Въжички“ бяха 
прекрасни в носиите си и в май-
сторското изпълнение на песни, 
танци и мелодии. 

Накрая организаторите на праз-
ника от кметството  изненадаха 
присъстващите със светлинно 
шоу.

И В ПЪРВЕНЕЦ ПРАЗНУВАХА

в джинот

ОЖИВЯВАТ СТАРИ ТРАДИЦИИ

Продължава от стр.1
С много старание 

на сцената се изяви-
ха малките от Детска 
вокална група с из-
пълнението на „За-
вило се вито хоро“ 
и „Полегнала е Гер-
гана“. Като истински 
артисти представи-
ха драматизация на 
народната приказка  
„Дядо и ряпа“ участ-
ниците в Детска теа-
трална група. И това 
не беше всичко. Изя-
виха се  и представи-
телите на  Певческа 
група, които изпъл-
ниха песните „Мама 
на Стоян думаше“, „Петко на Рада 
думаше“. Много интересно беше 
представянето от самодейците 
на селото   обичая  „Игнжден“. С 
изпълнение на народни песни  се 
включи  Герга Димитрова. Настро-
ението вдигнаха високо  гостите от 
Танцов състав „Ромбана“-  Ямбол.

 В тази родолюбива атмосфера 
Митко Митев, кмет на Джинот, сър-

дечно благодари на всички учас-
тници. “С провеждането на този 
празник ние искаме да предадем 
на децата и внуците си красотата 
и богатството на българските на-
родни обичаи и традиции. И така 
никога да не прекъсва родовата 
българска памет!“, каза той.

Стискайки ръка на участници и 
организатори „Браво!“ за стара-

нието, за всеотдайността, с която 
за пореден път подготвят  своя 
Празник на традициите, им казаха 
гостите от общината.

Родолюбците от селото по тра-
диция приключват празника  с 
изпълнение на песента „Пътнико 
свиден“, която вдига на крака пуб-
ликата. А после всички се хванаха 
на голямото джинотско право хоро. 

Няма как да откажеш на покана за гос-
туване в родното село. Особено когато 
поводът е местния събор. Така е било 

през годините, повтаря се и сега. Като главен 
организатор кметството успя да създаде праз-
нична атмосфера с гостуването на формация 
„Парфюм“. Децата се радваха на играчките по 
сергиите и традиционните лакомства. Всеки 
дом отвори врати за гости от близо и далеч, на 
трапезите имаше достатъчно място и храна. 
И наздравици се вдигаха щедро.

Пенка Иванов, кмет на Поляна, е доволна, 
че хората се почувстваха обединени, щаст-
ливи от това, че са заедно, че родното село 
ги събира и им дава кураж за бъдещето. „Ще 
продължаваме да организираме събора! Ну-
жен ни е! Обичаме си го!“, категорична е тя.

НАЗДРАВИЦИ В ПОЛЯНА

На 5 ноември богоровци по-
срещаха гости. Традицион-
ния събор на селото  събра 

млади и стари от близо и далеч. 
Да си навидят родното място, да 
се срещнат с роднини, приятели, 
съученици, да си припомнят дет-
ство и младини.

НАСТРОЕНИЕ В БОГОРОВО

На такъв ден душата празну-
ва. И най-дребните детайли се 
превръщат в скъп спомен, всяка 
казана дума се възприема като 
поздрав. 

Не напразно благодарностите 

бяха отправени към км.наместник 
Пепа Иванова, която организира 
събитието. И създаде толкова 
много радост и настроение. 

Така да бъде всяка година, по-
желаха си богоровци. 
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СВЕТЛИНА И ТРАЙНА БЪДНИНА

кратки иСтории
акция „уют“ в Су“П.яворов“

ДА ОБИЧАШ ПРИРОДАТА ОЗНАЧАВА 
И ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА НЕЙНАТА ЧИСТОТА

По повод 1 но-
ември - Деня 
на народни-

те будители, част 
от учениците от 5, 
6 и 7 клас посетиха 
Общинската библи-
отека и отдадоха за-
служеното уважение 
на книгите и техните 
хранилища. Запоз-
наха се с делото на 
онези будни българи, 
които са прозрели 
великата истина, че 
само с четене очите 
на един народ могат 
да бъдат отворени, 
че само със знание 
духът може да жи-
вее. 

От презентация-
та, изготвена от Ди-
митър Вълчев от XI 
клас, децата научиха 
за възникването, историята на 
българските библиотеки и кои са 
най-големите библиотеки в света. 

Атанаска Борисова, библиоте-

кар, запозна учениците с работата 
на библиотекаря - малко популяр-
на, но много интересна професия. 

Пророчески прозвучаха словата 

на Васил Априлов: „Един народ, 
който има съзнание, култура, на-
ука, непременно ще има светлина 
и трайна бъднина”!

Книгата  е 
най-голя-
мото бо -

гатство. На това 
се учим още от 
малки. Да оби-
чаме книгите и 
да сме духовно 
богати.

И както е казал 
френският писа-
тел Анри Барбюс 
- „Училището е 
работилница, къ-
дето се формира 
мисълта на под-
растващото по-
коление и тряб-
ва да го държим 
много здраво, ако 
не искаме да из-
пуснем бъдещето 
от ръцете си.“

Своеобразно гостуване си орга-
низираха  учениците от IIа клас и  
децата от Iв клас заедно с разго-
вор на тема „Книга дари - знание 
подари“.

Второкласниците рецитираха 
стихове за книгите, изпяха люби-
мата си песен „Книжка сладкодум-
на“. Представиха драматизация 
на популярната детска приказка 
„Дядовата ръкавичка“. Проведоха 

„КНИЖКА СЛАДКОДУМНА“

забавна викторина на тема „По-
знай приказката“ като отправиха 
предизвикателство към малките 
първокласници да познаят любими 
на всички детски приказки по кратки 
откъси и картинки.

В края на мероприятието гостите 
подариха книжки на любознателни-
те малки домакини и им пожелаха 
бързо да се научат да четат и да се 
потопят в необятния свят на книгите. 

Фондацията за екологично 
образование и Българско 
Движение „Син флаг” за 

поредна година приканват всички 
ученици, учители и родители да се 
включат в Глобалните дни за дейст-

вие. Тази година Денят за действие 
е обявен на 3 ноември, но периодът 
за осъществяване на дейности бе 
20 октомври – 7 ноември. Темата - 
„Климатични промени“ . 

В СУ „П. К. Яворов“  стартираха с 

първата инициатива - идея на уче-
ниците от 3а клас и техния класен 
ръководител г-жа Петрова, акция 
„Уют“. Децата се забавляваха, по-
чистваха и коментираха причините 
за климатичните промени. 

ТОЛКОЗ  ПЪТ...

Любимец, та Любимец! Борсата, на която можеш да купиш едва 
ли не всичко! Така звучат рекламите и ние, като последни 
глупаци, се доверихме. Решихме по динено време тъкмо от 

там да си купим най-вкусните и на поносима цена арбузи.  Пътувахме 
като луди по някакви незнайни пусти пътища по които няма нито едно 
заведение, нито един капан дето не кебапче ами водица не можеш 
да си купиш. Докато най-сетне стигнахме заветния Любимец.  И още 
докато налучквахме къде точно е големия пазар – борса, очите ни не 
видяха нищо впечатляващо, дори улиците на селището бяха  обидно 
занемарени, включително и тази към пазара. Тук там вече имаше 
сергии с плодове, но клиенти йок. Още по-навътре сигурно ще е 
навалицата, мислехме си ние докато се придвижваме. А по-навътре 
имаше по-големи сергии, цели ремаркета с дини чакаха кой да ги купи. 
Ние, като хора от полето , дето знаят какво е туй зимничански пазар, 
направо сме си изненадани от „конкуренцията“. Дините – предимно 
дребни, домати , големи, розови видяхме на едно място и веднага 
се хвърлихме да пазарим. Само , че дядката си помисли, че едва ли 
не искаме да го преметнем като сме пожелали няколко килограма, 
вместо да купуваме „ на едро“:

– Кво, да не мислите, че ние домати с колците си ги хапваме! Не 
продавам на дребно! Айде!

Ние пък още по-учудени, че купувач така отхвърля клиентите си, не 
сдържахме усмивките си. Е, поне дини да си купим. И тръгнахме да 
избираме. Ха тук, ха там. Спряхме пред едно препълнено ремарке:

– Хубави ли са дините? – питаме колкото да завържем разговор 
червендалестия чичка – продавач, видимо подгрял с добро „гориво“.

– Те ко са убави ний ши си ги ядем, няма да ги продаваме! - ухили 
се нашия, ние прихваме развеселени и готови да купим  един тон. 
Но той също ни попарва с уточнението, че продава само на едро.

 Еми, и ние на  нас си приличаме. Хване ли ни яд, иди ни гони. 
Беж към автомобила, газ и хайде към Стралджа. Там и дини има, и 
пазарлъка върви, и на кебапче можеш да спреш, с биричка да  се 
разхладиш. Любимец, реклама има, но пазар няма! И друг път, толкоз 
път, за никакъв пазар – няма да я бъде!

НА БИТАКА

Ако човек има време за губене и иска да го пропилее забавно, 
спокойно може да избере битака в Сливен. Култово място! На 
една доста голяма площ са се настанили безброй търговци 

на какво ли не. Всичко е изложено направо на асфалта, по опънати 
платнища, черги или найлони – машинарии, части, домакински уреди, 
дрехи, обувки...Мазни циганки те канят да си купиш „топъл, печен 
слънчоглед“, малки зайчета или кученца предлага друг, до него – 
богат избор на домашни компоти, туршии, люти чушлета и бутилки 
с вино, от някъде  ухае на  кебапчета и казанлъшки понички...А бе 
живот, пъстър като пролетен цвят!

Разхождаме се и ние в това пъстролико множество, от време на 
време се разминаваме с наши хора, но  сега време за приказки няма, 
трябва да се разглежда стоката  щото все нещо  ще намериш дето 
толкова много ти трябва. Вече познаваме една част от постоянните 
търговци, знаем кой е алчен и продава скъпо, кой  гледа да се отърве 
от стоката и я предлага на безценица, просто пазар да става, научили 
сме мурафетите на пазарлъка, прилагаме умело малко хитринки и , 
разбира се, купуваме: фанела за два лева, зимно яке за 5 лв, обувки- 
маркови за 10 лв. Насреща ни мустакат циганин кани добродушно: 
„Който разбира тук се спира! Насам народе!“ и  добавя ухилено: „ 
Зимата иде, като трифазен ток иде!“ Ами няма нужда от повече ре-
клама, всичко казва с туй изречение хитреца . Хем шегичка, смях, 
хем лека заплаха, хем покана от рода :“Не подминавай стоката ми, 
купувай, щото после ще ме търсиш!...“ Големи психолози тез мангали, 
бе! Не може да им се отрече!

Всяка година на 11 ноември, 
всяка година тържествено, 
с почит и уважение, пред 

паметника на загиналите в Тама-
рино  редом застават англичани 
и българи. И отдават почит на 
героите загинали във войните. „…
мъртвият не ни е враг.“ , написа го 
Димчо Дебелянов. Загиналият в 
бой за свобода навсякъде по света 
е герой. И заслужава уважението 
на живите. Като пример, като до-
казателство, че помним миналото, 
че искаме мир. Хората от англий-
ската общност в Тамарино живеят 
съвместно с тамаринци в прия-
телство и разбирателство, с чув-
ство на уважение един към друг, 
опознават  взаимно историята си. 
„Няма разлика кой къде е роден, 
важното е, че сме заедно, че има 
безброй неща които ни сближават 
и ни превръщат в приятели.“, ка-
тегорична е Нела Илиева, кмет на 

в тамарино

МИРНО В МИНУТА МЪЛЧАНИЕ ЗА ГЕРОИТЕ

селото и дава безброй примери 
когато англичаните откликват на 
повик за помощ, включват се в 

общи инициативи, спонсорират 
празници, тачат местните тра-
диции. 

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
Изминаха 9 години откакто ни напусна нашият 

любим съпруг, татко, дядо, родственик 
СТОЯН СТАНЧЕВ

Тъжни са дните без теб, липсва ни твоята закач-
лива усмивка, топлия хумор, умните съвети. Липсва 
ни приятната разговорка и всички онези семейни 
празници, които организирахме заедно.

Казват, че времето лекува. Но забрава няма 
докато има хора, които помнят, хора, за които 
всяко прелистване на албума със старите снимки е 

едновременно болка от загубата на скъп човек и радост, че животът 
е преминал в толкова красиви моменти.

Нека е светло на душата ти! Обичаме те, помним те!
От семейството
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ЕКОУЧИЛИЩЕ

РАЗДЕЛ „ПОЕЗИя“
 

Първо място
ЕМИЛИАНА СТОИМЕНОВА, гр.София

Тя ПОЛЗВА ПРОЗАТА ЗА ЗИМНИНА
Вкъщи вестникът носи го татко.
За него е храм. За мама – подпалки.
Гледам я – бърка любимото сладко,
А заглавията падат като ягоди малки.
И буквите дълго под огнена арка
Завиват дървото в най-топъл пашкул.
Денят, ограден в своя кръгла кошарка.
Сънува на мама сънят недошъл.
С малка трапчинка в долапа на спомена
Грейва усмивката /ама цяла леха/.
Под окото й преднамерено и отворено –
Бръчките сеят разтегливи жита.
И тя ги прибира в килера на зимата –
Снопове ръж и небесна мъгла.
Мама е мъж, който пали камината
С едри букви и прах в четива.
Тя е дъжд, който идва за кратко
С малка чанта, но много тежаща –
В нея носи най-вкусното сладко,
Завивка, легло  и сянка мълчаща.
Която тича узряла като крушата в двора,
Да превърже домата сякаш ранено кутре,
Да погали цветята и да им поговори
Как слънцето всъщност е дом със сърце,
Как още , когато е видяла баща ми
Да се прибира прошарен с вестника нов,
Е решила, че има още много буркани
Да напълни с още много любов.
И гледам тогава- вечерта катери баира.
Близо, до хълбока, горе небесен.
А мама любовно и нежно препира
На своя ден дъждовната есен.

Второ място – 
МИЛЕНА БЕЛЧЕВА, гр.Варна

СЪРДЕЧНО МАСТИЛО
„…Тогава
Пред очите ми светват ослепително,
Спасително
Белите писти
На неизписаните листи“
        Станка Пенчева

Отдавна си най-свидният роман,
Разпадаш ме до атом, а съм цяла!
От фина непорочност изтъкан,
От чувственост – пулсиращ до премала.
Излъчваш красотата на Жених,
А изказът ти химн на радостта е.
И с теб къде ли не обиколих,
Присвита тихо в есенната стая.
За страниците с тайнствен аромат,
Дървета колко времето изсече?
В предутрин вдишвах дръзкия ти свят,
Гнезденце сплитах в клоните ти вечер.
Научих всяка дума наизуст
И влюбих се в сюжета ти лиричен.
Наслада за ценителския вкус,
Ах, всичко в теб, как приказно увлича!
Прелиствам те в стремглавия си ден,
Докосвам всеки ред с нега на фея.
Но питам пред финала съвършен:
Кога ще те напиша? И живея!

Трето място
ДИМИТЪР ДРАГАНОВ, гр.Стралджа

АВТОПОРТРЕТ НА ГАРА СТРАЛДЖА
Гара Стралджа е тук. Слязох бавно от влака.
На перона сърцето ми стъпи с крака.
Не пропусна да мине край мен севернякът
И да вдигне за поздрава „Здрасти!“ ръка.
Гара Стралджа запя и гласът й отекна
В монолог на живота , от всеки желан.
Под нозете ми морни земята омекна.
Тук е нявга минавал поет от Чирпан.
Тук са нявга играли на пастра до късно
Хора млади и стари с пламтящи души.
Днес неволята всички нанякъде пръсна
И градчето за своите рожби скърби.
Гара Стралджа не спи и брои часовете.
Кой кога ще се върне припомня си тя
И когато я будят в зори Гласовете,
От очите й пада човешка сълза…

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА КМЕТА 
ПЕТРАНА ПЕТРОВА, гр.Враца

ЕСЕННА КОЖА
Отново тази тиха жълта есен,
Отново песен на дъждовни капки.
А някъде далеч, от Бог замесен,
Пече се хляб от слънчеви забрадки.
Из пустите дворове шета някой,

От тъмно тръгнал брата си да храни.
Октомври не прощава на земята 
И вече ще я буди много рано.
Гладът ще се разстеле като кърпа 
И бавно ще преглъща всеки залък.
Нощта минути светли ще придърпа ,
Намусения ден ще стане малък.
А хората, загърнати догоре,
Ще бързат уморени и сърдити,
Замислени под тихата умора,
Която ги пристяга над гърдите.
Обаче вътре, толкова дълбоко,
Под всички кожи есенни и тънки,
Парче от слънце пуснало е котва
Под няколко зелени топли гънки.
И точно там, където свети още,
Човешкото припламва и не гасне,
Да преживее всички дълги нощи
И пак да се пробуди с гръм и трясък,
Когато превърти се колелото
На дългата, пресекла пътя зима ,
Ще грейне като белег на челото,
Припомняйки, че вечно ще го има. 

Христо Карастоянов, председател на журито:
„Твърде много бяха работите, които заслужаваха награ-

да. Разбира се, литературата не е спортно състезание. Ако 
е състезание, то не е на спринтова дисциплина, а един 
дълъг, предълъг, много мъчителен крос, по възможно 
най-пресечената местност.“

Гроздан Иванов, зам.кмет:
„Този конкурс наистина остава златен печат в история-

та на община Стралджа, с организирането и продължа-
ването му като традиция. Продължавайте да създавате 
огъня, за да може ние да се топлим на него.“

Емилиана Стоименова:
„Бъдещето се крепи на думите и духовността. Апели-

рам към всички млади хора да се обърнат по-дълбоко 
към себе си. Нека да потърсят себе си чрез посланията, 
които ни носи миналото. Да събуждат духа на миналото и 
да го предават към бъдещите поколения. Много е важно 
да четат, защото зад всяка написана дума има поне три 
прочетени книги.“

Милена Белчева:
„Стойност, светлина, смисъл, памет, признателност 

– в тези думи е заключен конкурса и днешния празник. 
Това е и път към нашето културно наследство, път към 
мъдростта на поколенията и тази, която ще завещаем. 
Това е път към нашите вътрешни вселени и към любовта, 
която осмисля всичко.“

творбите на наградените от конкурСа „дървото на живота“ 
на името на Станка ПенЧева , Стралджа 2022 г.

Учениците от ОУ 
„Св. Св. Кирил и 
Методий“ Страл-

джа влязоха в своя нов 
STEM център „Зелено 
бъдеще“. Посветиха съ-
битието на Празника на 
Стралджа , отбелязаха го 
с  рецитиране на  стихот-
ворения за родния град и 
за родината. Жури оцени 
техните изпълнения и 
най-добрите получиха 
награди.

Центърът е изграден 
по национална програма 
„Изграждане на училищна 
STEM среда“ на МОН и 
работата му ще повиши 
интереса на учениците С гордост и 

много ен-
тусиазъм 

нашето училище 
„Пейо Яворов“ 
влезе в „Зеления 
кръг“ на „ЕКОУ-
ЧИЛИЩА“. Това 
е международна 
програма на Фон-
дацията за Еколо-
гично Образова-
ние /FEE/, която 
има за цел да 
даде възможност 
на учениците да 
реализират про-
мяната, от която се нуждае нашият 
устойчив свят, като ги ангажира в 
забавно учене чрез действие. На 
национално ниво тя се ръководи 
от Българско движение „Син флаг“.

Методологията на програма 
„Екоучилища“ включва седем стъп-
ки, които всяко училище трябва да 
предприеме. Процесът включва 
широк кръг от заинтересовани 
страни, но учениците играят цен-
трална роля.

Като начало  в STEM центъра 
се проведе първото събрание на 
учредения Екокомитет. В него чле-
нуват ученици от 1 до 11-ти клас, 
учители, непедагогически персо-
нал и родители. За председател 
на Екокомитета бе избрана Ивайла 
Йорданова от 11 а клас.

Интересни са останалите реше-
ния:

 - Във връзка с провеждане на 
„Глобалните дни за действие“ – 
2022 г. да се проведат дискусии и 
беседи в часа на класа, свързани с 
климатичните промени, отчитане на 
въглеродния отпечатък у дома и об-
общаване на резултати по класове;

- Организиране на щафета с 200 
ученици от начален курс;

- Засаждане на растения в учи-
лищния двор от ученици в прогим-
назиален и гимназиален етап;

- Почистване на училищния двор 
под надслов „Уют“;

- Организиране на масова дей-
ност под надслов „Раздвижи се, 
танцувай, карай колело. Мисли 
екологично!“

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

към науките. По изграждането 
му работиха екип от учители: 
Пенка Георгиева, Стоянка Рай-
чевска, Стойка Колева, Мария 
Димитрова, Ивелина Ицкова, 
Мария Жечкова, Таня Стоянова 
и други. Учебната среда съчетава 
комплекс от зони, насочени към 
проектно-базираното обучение и 
учене чрез преживяване. Целта е 
децата да се превърнат в активни 
и отговорни млади хора, които 
строят доброто бъдеще. Той ще 
бъде истински храм на знанието. 
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ЗА ФУТБОЛНИТЕ ЛЕГЕНДИ НА СТРАЛДЖА
Памет

Когато стане дума за футбо-
ла в Стралджа веднага се 
сещам за мачовете, които 

се провеждаха на игрището на 
вече несъществуващото училище 
„П.Хилендарски“. 

През 50-те години на миналия 
век развлеченията на стралджанци 
бяха сборовете по Архангеловден, 
киното, театралните постановки на 
местните самодейци и футболните 
мачове. „Стадиона“ представлява-
ше поляна  с две врати и…толкова. 
По време на мач публиката плътно 

заобикаляше игрището. На вратите 
нямаше мрежи  затова зад тях ви-
наги имаше малки запалянковци , 
които връщаха топката на вратаря. 
И сега пред очите си виждам вну-
шителната фигура на бай Стойчо 
Ченгелийски , седнал на стол зад 
вратата на нашия отбор да „ремон-
тира“ поредната съдрана топка. 
При разговор с Иван Великов, 
Вичката, научих, че след края на 
мача бай Стойчо прибирал обув-
ки, топки, екипи и ги съхранявал 
в дома си. Екипите били изпирани 

от близките на футболистите. По-
късно разполагали с клуб, който 
се намираше до сегашната аптека 
„Авицена“.

Обикновено срещите с другите 
отбори преминаваха колегиално и 
с много емоции, случваха се и не-
приятни моменти. При една среща, 
когато резултата не беше в наша 
полза, пукнахме гума на камиона с 
който бяха дошли гостите. Нямам 
спомен за това нашия отбор дали 
е бил наказан                    /Следва/

Едрьо ШИДЕРСКИ

ТРЕТИ ВОДЕН ПОХОД ПО Р. ДУНАВ
Подготовката за тази амбициозна 

проява на Клуба по воден туризъм 
започна в началото на м.юни 1975г. 

Поради нарасналия интерес от страна на 
стралджанските туристи взехме решение 
тя да се проведе на два етапа. Първи етап 
Видин – Силистра в който ще участват хора, 
които за първи път ще плават по реката и вто-

ри етап с участници от предните 
походи. Свидетелства за правос-
пособност за плаване по р.Дунав 
бяхме взели с Иван Добрев. За 
Черно море  завърших курс в 
Бургас за морска квалификация. 

Нямаше нужда да се строи нов 
сал. Миналогодишният беше в 
добро състояние  и с доказани 
плавателни качества, но като 
имахме предвид плаването по 
море решихме да му се монти-
ра дизелов двигател. С такъв 
се снабдихме от туристическия 
комплекс на устието на р.Камчия. 
Двигателят ИФА с 15 к.с. беше 
комплектован с муфа за преден  
и заден ход и предназначен за 
лодки. За същия ни изработиха винт /перка/ 
в гр.Видин. Доста трудности видяхме с изра-
ботването на т.н. Z приставка, тази чрез която 

двигателя предаваше движението към винта. 
След много умуване и опити най-накрая  се 
справихме и нашата рационализация успеш-

но издържа плаването от Видин до Варна. 
На 1 август 1975г. групата в състав: Стефан 

Парушев, Стефан Тенев, Иван Димитров, Ди-

митър Ганев, Петър Панайотов, 
Иван Тодоров, Тодор Николов, 
Иван Мозаков, Димитър Минков, 
Георги Дяков, Стойчо Йорданов, 
Георги Парушев и пишещия 
тези редове заминахме  за Ви-
дин, после за Ново село. Там 
сглобихме плавателния съд и 
на другия ден бяхме във Видин, 
където заверихме документите 
си при граничните и ДИК после 
поехме по познатия воден път. 
Плаването протече без особени 
проблеми , но с много емоции.

На 13 август 1975г. първия 
етап по р.Дунав завърши в 
гр.Силистра. Там, на пристани-

щето, ни очакваха участниците във втория 
етап Силистра – Сулина – Варна.

Едрьо ШИДЕРСКИ

В рамките само на месец в 
Стралджа гостуваха интерес-
ни личности, които предизви-

каха любопитството на присъстващи-
те с разнообразието на обсъжданите 
теми. Необвързани с партии, хора  
с будна гражданска съвест и апос-
толска всеотдайност те намериха 
своите съмишленици в малкия град, 
които вярват и подкрепят каузата за 
справедлива България.  

Достъпно и интересно д-р Пламен 
Пасков, политик, политолог, полити-
чески и военен анализатор,  коменти-
ра въпроси като „Има ли диагностика 
за КОВИД?“, „Що е това кемтрейлс?“, 
„Евро или лев?“ и др.  

Ген. Димитър Шивиков след като направи политически обзор на вре-
мето и проблемите, наблегна на темите, свързани с днешния и утрешен 
ден на България. 

ИНТЕРЕСНИ СРЕЩИ В СТРАЛДЖА



   7             РЕПОРТЕР  

Гр. Краков, Полша, мотопоход 1972 г.

КОЛО- МОТО- И АВТОТУРИЗЪМ В СТРАЛДЖА
Продължение от миналия брой

Като начало на мототуризма  към 
дружеството може да приемем 
международния поход през 1972г. с 

два мотоциклета и 4-ма участника: Добри 
Андонов, Димо Велчев, Йордан Киров, 
Едрьо Шидерски. Маршрутът беше през 

тд „кале“ Стралджа Се отЧете

НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ЗАСЛОНИ

Румъния, СССР, Полша, Чехословакия, 
Унгария и Югославия. 

Във връзка с 1300 г. от създаването 
на българската държава осъществихме 

Мотопоход 1972 г.- българско военно 
гробище Харкан, Унгария

Мотопоход България, Румъния, 
СССР, Полша, Чехословакия, Унгария, 

Югославия, 1972 г.
мотопоход с маршрут: Стралджа – Козло-
дуй- Видин – устието на р. Тимок, Бело-
градчик – Перник- Петрич- Батак – Плов-
див – Стралджа. Участваха 10 човека с 5 
мотоциклета. Съставът на групата беше 
следния: Иван Николаев, Иван Тодоров, 
Атанас Василев, Димитър Ганев, Димо 
Велчев, Стоян Кремъков, Георги Бойчев, 
Пеньо Ангелов, Стойчо Йорданов. Ръко-
водител – Едрьо Шидерски.

Мотопоход Стралджа, Козлодуй, Видин, Белоград-
чик, Перник, Петрич, Симитли, Батак, Пловдив, Страл-
джа – Иван Николаев, Иван Тодоров, Атанас Василев, 
Димитър Ганев, Димо Велчев, Стоян Кремъков, Георги 

Бойчев, Пеньо Ангелов, Стойчо Йорданов

Гр.Констанца, Румъния

На 4 ноември 2022 г. 
на хижа „Люляк“ 43-ма 
членове на дружеството 

взеха участие в отчетно-избор-
ното събрание на ТД “Кале“. 
Председателят Едрьо Шидерски 
представи дейността на сдруже-
нието през последните години, 
която включва основно провеж-
дане на излети  и екскурзии. 
Беше посочено, че във връзка 
с пандемичната обстановка 
много от планираните прояви не 
са осъществени. Участниците 
бяха информирани и за хода на 
делото срещу ЕVN за доказване 
собствеността на ел.провода до 
х.“Люляк“. Отчете се работата 
по застрояване на туристиче-
ските заслони „Събкина чешма“, 
„Залъмова чешма“, „Тихия кът“ 
и направената маркировка на 
пътеките между тях. 

Приет беше план за бъдещата 
дейност до 2027 г.

В избраното ново ръководство 
влизат Едрьо Шидерски, Ди-
митър Димов, Христо Стойнов, 
Георги Георгиев и Валентин 
Велчев. 

През 80-те години с 5 
автомобила и 16 участ-
ника преминахме по вече 
познатия маршрут на ко-
лотуристите. Участваха 
/на снимката/ Величка 
Едрева, Руси Кунев, Мар-
гарита Маринова, Марин 
Пенев, Мима Кондакова, 
Атанаска Иванова, Росица 
Велчева, Велчо Атанасов, 
Иванка Георгиева, Георги 
Стоянов, Надя Жечева, 
Жечо Демирев, Неделчо 
Тодоров, Цонка Неделче-
ва, Иван Йовчев и Едрьо 
Шидерски/ зад фотоапа-
рата/.

Всеки един от участни-
ците в тези походи пази 
интересни спомени, може 

Първите мототуристи

През 1975 г. пак с мотоциклети Димитър 
Ганев, Неделчо Едрев и Тодор Николов 
бяхме в гр.Толбухин и уредихме  достав-
ката на лодъчен  дизел двигател за сала.

Автомобилният туризъм, макар и по-
слабо, също беше застъпен в дружество-
то. През 1973г. с 5 автомобила и 18 участ-
ника бяхме в Румъния  и покорихме за 
първи път румънския планински първенец 
вр. Молдовяну. Автомобили на членове на 
дружеството ползвахме  при достигане на 
изходните пунктове за вр.Ботев, вр. Черни 
връх и др.

Първите мототуристи – Тодор Стойков, 
Стоян Стойков, Димитър Стойков със 

съпругите си

с часове да разказва 
любопитни и забавни 
истории. Всеки един 
е съхранил своята 
любов към туризма 
като спорт, като раз-
влечение, като на-
чин за опознаване на 
близкия и по-далечен 
свят, за трупане на 
познание. И тук идва 
въпроса: може ли и 
днес да се организи-
рат подобни прояви? 
Със сигурност – да. 
Необходимо е жела-

ние, колективен дух, организаторски 
опит. Много са пътешествениците и сега, 
но всеки го прави някак „самосиндикал-
но“/лошо няма, снимките във ФБ го доказ-
ват/. Само че в групата се раждат много 
повече емоции, проявяват се качества 
като взаимопомощ, доверие, сигурност, 
раждат се нови приятелства, създават 
се общи спомени... А това е безценно!

Едрьо ШИДЕРСКИ
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ХРАМОВИ ПРАЗНИЦИ
По незнайни причини най-

много църкви в община 
Стралджа са с покрови-

тели Св. Димитър и Св. Архангел 
Михаил. Затова зададе ли се есен 
селата Лозенец, Зимница, Ирече-
ково, Атолово, Александрово се 
подготвят да спазят традицията 
за селски събори. Дават се курба-
ни за здраве, посрещат се гости. 
Само дни по-късно щафетата се 
предава на Стралджа, Поляна, 
Богорово, Правдино, където църк-
вите са на името на Св.Архангел 
Михаил. 

От всички тези български свети-
ни най-стара е църквата в Зимни-
ца, строена през далечната 1856г. 
Само година по-късно е строежът 
на църквите в Стралджа, Поляна, 
Иречеково. В Александрово стро-
ежът е от 1874г. Сравнително „по-
млади“ са останалите . През 1912г. 

е построена църквата в Богорово, през 
1913 г. – църквата в Правдино. В Ато-
лово храмът е съграден през 1933г., 
а в Лозенец – през 1948г. / по книгата 
„Църквите в Югоизточна България“/.

Интересна е историята на всеки 
един от тези исторически паметни-
ци. Но за църквата в Иречеково има 
документ, съхраняван в РИМ Ямбол,  
който удостоверява дарение на ста-

ропечатна книга „Апостол“ лично от 
Добри Чинтулов през 1860 г. Пълен 
комплект от църковни книги пак по 
това време даряват Костаки Попович 
и браилските българи.   

КОНЦЕРТИ И 
КУРБАН ЗА ЗДРАВЕ 
СЪПЪТСТВАХА 
ПРАЗНИЦИТЕ  
С празнични литургии от-

белязаха Димитровден 
в селата Лозенец и Ире-

чеково. И докато се радваха на 
пристигналите гости, докато до-
казваха кулинарните си възмож-
ности домакините се подготвяха 
и за концертите, организирани 
от кметството. Така в двете села  
настроението създаде великолеп-
ния ансамбъл „Тунджа“ . В Ирече-
ково като допълнение  на хорото 
ги покани оркестър „Въжички“. 
Изявиха се и участниците в певче-
ска група при НЧ“Просвета 1927“. 

В Атолово поканиха жители и 
гости на курбан за здраве.


