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ХАЙДУТИ 
ЗАРЯЗАХА 
В ЛОЗЯТА 

НА ДЖИНОТ

КУКЕРИ 
ТАНЦУВАТ 

ВЪН
Четете на стр. 2

Фирми, доказали се в своите 
браншове, откриват нови работни 
места в Стралджа. Това стана 
ясно от проведени срещи на ръко-
водството на община Стралджа с 
инвеститорите. Шевното производ-
ство, което през миналия век  бе 
широко развито в Стралджа, отново 
ще заеме своето място във видове-
те промишленост в общинския цен-
тър. Фирма, собственост на позната 
в бранша  италианска фамилия, 
спечели търг за общински имот и 
предвижда мащабна за рамките  на 
града инвестиция. Очакванията са 
да се стартира с откриване на 30 
работни места, като с напредване 
на времето  и своевременното обу-
чение на кадри, работещите в цеха 
да се умножат двойно. Фирмата е 
готова да инвестира и в евентуално 
дуално обучение в местната гимна-
зия, което отваря широко вратите  и 
на нови потенциални инвеститори.

Вторият обект, който се очаква да 
заработи през тази година в Страл-
джа, е зърнобаза, строяща се в ин-
дустриалната зона на града. Идеята 
на собственика е в новопостроените 
силози да се съхранява добита 

Извоювано спокойствИе

обръщенИе на атанас кИров, 
кмет на общИна стралджа

149 годИнИ безсмъртИе
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ПЕЧАЛНО ИЗВЕСТНАТА БАЗА „СТРАЛДЖА – МАРАШ“ СТАВА СОЛАРЕН ПАРК

ПЪРВО ЗА ГОДИНАТА ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС-СТРАЛДЖА

ЗА ТВОЯ ЕДИН СИН, БЪЛГАРИЙО...

ДА СЕ РАЗПЛАТИМ!

Шевно производство, зърнобаза и оранжерии отварят врати в града през 2022

НОВИ ИНВЕСТИЦИИ 
НАВЛИЗАТ В СТРАЛДЖА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ!
Приемете моите най-сърдечни поз-

дравления по повод 3 март – Нацио-
налния празник на Република България!

Нека заедно със спомена за всички 
онези, които отдадоха живота си за 
свободата на Отечеството днес да 
докажем с делата си, че сме силен и 
устойчив на трудностите народ.

Напоена обилно е земята ни с кръвта 
на героите – мъже и жени,  хайдути и 
революционери, храбри опълченци. За 
Освобождението ни от турско роб-
ство самоотвержено се бориха руски, 
белоруски, украински, фински воини и 
имат нашето признание.

Какво ни „говори“ още  днес датата 
Трети март?

Че е време да преоткрием свободата си, защото освен мъ-
жество, героизъм, порив, страдание тя е и достойнство, чест, 
вечна потребност.

Да не забравяме величавата битка, с която получихме правото 
на своя държава.

Да помним онези мрачни  500 години на робство и бездуховност. 
Да пазим историческата си памет. Да предадем на децата си  
заветите, които ни завещаха предците.

Да помним миналото, да работим за настоящето, да мечтаем 
за бъдещето!

Честит празник!

На 27 януари 2022 г., посред-
ством интернет връзка, се про-
веде 29-тото заседание на ОбС 
– Стралджа. Първо съветниците   
взеха решение по докладната 
записка на Атанас Киров, кмет 
на общината, относно ползване 
на пасища и мери от общински 
поземлен фонд от собственици 
на животновъдни обекти, прите-
жаващи пасищни животни.

 Съветниците дадоха  съгла-
сие за предоставяне на пасища 
и мери от общинския поземлен 
фонд за индивидуално ползване 
на собственици на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопан-
ски животни и за общо ползване 
от общоселските стада.  Опре-
делена е годишна наемна цена 

за пасища, мери и ливади от 
общински поземлен фонд за ин-
дивидуално ползване в размер 
на 10.00лв/дка.

Гроздан Иванов, зам.кмет 
и председател на МКБППМН,  
представи отчет за дейността на 
Местната комисия през 2021г., 
който бе приет единодушно.

Одобрение получиха и Общин-
ски план за младежта за 2022г., 
Мониторингов доклад  на общи-
ната за 2021г. в изпълнение на 
Областната стратегия  за равен-
ство, приобщаване и участие на 
ромите в област Ямбол за пери-
ода 2021-2030г., Годишна програ-
ма за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти общинска 
собственост през 2022г.

Г-н Киров ще предложи и съ-
ветниците одобриха поемане 
на краткосрочен общински дълг 
чрез безлихвен заем в размер 
на 328 064лв. от Централния бю-
джет на Република България  за 
извършване на окончателно пла-
щане проект „Рехабилитация на 
уличната мрежа на територията 
на гр.Стралджа за предоставяне 
на безвъзмездна  финансова по-
мощ  по ПРСР.  Гласуван беше и 
още един заем в размер на 255 
250лв. За извършване на окон-
чателно плащане по проект „Ре-
хабилитация на уличната мрежа 
на част от населените места на 
общината за предоставяне на 
безвъзмездна  финансова помощ 
по ПРСР.“ хф

Поклон пред теб, Апостоле! В 
деня на обесването на Левски 
венци пред паметната плоча на 
героя в  Стралджа  поднесоха  инж.
Иван Митев, председател на ОбС, 

Атанас Киров, кмет на общината,  
Роска Стойкова, секретар и  Живка 
Йорданова, началник на отдел 
„Хуманитарни дейности“.

Продължава на стр. 6

Община Стралджа започна 
кампанията за  заплащане на 
задълженията за данък върху 
недвижимите имоти, такса би-
тови отпадъци и данък върху 
превозните средства за 2022 
година.  За сведение на данъчно 
задължените лица: можете да 
разплатите местните данъци и 
такси по избор 

- в брой и с ПОС терминал /без 
допълнителни такси/ в Информа-
ционен център при общината в 
рамките на всеки работен ден от 
08:00 до 17:00 часа. 

- по банков път: 
- по интернет
- чрез  EASY PAY. 

Предплатилите до 30 април 
за цялата година имат право на  
отстъпка от 5%. 

При наличие на стари задълже-
ния, съгл. чл. 169, ал. 3 а ДОПК, 
до заявяването им за принуди-
телно събиране задълженията за 
съответния вид ще се погасяват 
по реда на възникването им, а 
когато се отнасят за една и съща 
година, лицето има право да зая-
ви кое от тях погасява. 

Желаещите могат предвари-
телно да направят справка за 
дължимите данъци и такси на 
гишета за клиенти в Информа-
ционен център – Стралджа, отдел 
„Местни данъци и такси“ след 
съобщаване на ЕГН. 

Досегашната база за съхране-
ние и утилизация на боеприпаси 
„Стралджа – Мараш“ ще бъде 
преустроена в соларен парк. Това 
става ясно от постъпило искане 
на собствениците на базата  към 
община Стралджа. Преобразу-
ването на базата, в която поради 
производствена авария загинаха 
трима души, е своеобразна победа 
за жителите , сегашното ръковод-
ство на общината и инициативните 
комитети, които бяха създадени в 
защита на тази кауза. В същото 
време стана известно и решение 
на Висшия административен съд /
ВАС/, който отхвърли искането на 
собствениците  на базата за про-
пуснати ползи , в който се искаше 
обезщетение от Община Стралджа  
в размер на 152 000 лв. В коментар 
за в.“Стралджански вести“  кме-
тът на община Стралджа Атанас 
Киров адмирира решението и на 

собствениците на базата, и на ВАС 
като допълни, че отпорът, който 
общината даде срещу повторното 
отваряне на базата никога не е 
била на личностна, а на принципна 
и морална основа.“Сега не само, 

че няма да пречим на собственика, 
а дори, напротив, ще му помогнем, 
защото за нас като ръководство 
беше важно да няма повторение 
на процеса по съхранение и ути-
лизация.“ - допълни кметът.

гостИ на броЯ
ЕвгЕния и ПламЕн Богданови
едно забележИтелно семейство

НИКОГА 
НЯМА 
ДА 
ВЪРВИШ 
САМ!

Четете на стр. 3

пролет Иде

траДИЦИОннИте КУКерсКИ 
ИГрИ В страЛДЖа Ще се 

ПрОВеДат на 
5-ти и 6-ти Март,

В неДеЛЯ, От 17:30 ч., на 
ПЛОЩаД „ДеМОКраЦИЯ“. 

ИГрИте Ще БЪДат ЗаКрИтИ 
с траДИЦИОннИЯ рИтУаЛ. пшеница, дейност извършвана в 

близкото минало в базата позната на 
стралджанци като „Зърнени храни“.

Още един познат на Стралджа 
отрасъл възстановява своето произ-
водство. Оранжериите в землището 
на Стралджа , посока пътен възел 
„Петолъчката“, отново заработват 
на пълен капацитет до края на 2022г. 
Това е залегнало в бизнес плана на 
собствениците, които закупиха пар-
цела и постройките върху него. Оч-
акванията са там да бъдат открити 

минимум сто работни 
места  за общи работ-
ници и квалифициран 
персонал.

Собствениците и на 
трите бази са катего-
рични, че с предим-
ство  при наемането 
на работещи ще бъдат 
хората от града и съ-
седните села, което 
чувствително ще на-
мали безработицата в 
региона и постепенно 
ще върне град Страл-
джа на познатите от 
миналото първи места 

в индустриалната стълбица на Юго-
източна България.
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пролет Иде

КУКЕРИ ТАНЦУВАТ ВЪН

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ЗА ИЗОБИЛИЕ  НА МИСКЕТ И  МУСКАТ   

В хубавото 
ф е в р у -
а р с к о 

време набъбват 
лозите, подгот-
вят се за щедро 
плододаване, за 
да има отново 
от онова лудо-
то, искрящото 
вино, от което 
завира кръвта. 
Наздравици ще 
има! Както през 
февруари, така 
и през цялата го-
дина. Потвърди-
ха го на празника 
лозари и винари 
от Стралджа и 
общината.

страЛДЖа

Плодород-
на да е го-

дината! С това 
пожелание за-
рязаха лозята в 
община Страл-
джа  Роска Стойкова, секретар 
на общината  и  инж.Иван Митев, 
председател на ОбС. Трифон Заре-
зан беше почетен както подобава 
и в селата на общината.

таМарИнО, 
сарансКО

Ло з а р и  и 
винари от 

двете села се 
обединиха за 
отбелязване на 
Трифоновден. 
Заедно заря-
заха в лозята, 
заедно изпяха 
любимите на-
родни  песни,  
п о д д ъ р ж а х а 
настроението с 
шеги, спомени 
и нови идеи за 
празничност. Не 

ЛОЗенеЦ

Хубавият мъж-
ки празник за 

пореден път пока-
за, че селото, което 
носи името на лозе, 
знае как да празну-
ва. Отчитайки до-
бри добиви всяка 
година лозарите 
дават категорично 
потвърждение на 
поговорката „Лозе-
то не ще молитва, 
иска мотика!“ Про-
изводителите на 
прекрасно лозен-
ско бяло,червено 
вино, розе, ракия  
са сигурни, че и 
тази година ще из-
пълнят плана си за 
максимално добра 
реколта.

Виното разкри-
ва своята магия само пред 

тези, които умеят да я забележат. 
А нашенци са хора работливи, 

у с ъ р д н и , 
грижовни. 
С надежда 
за  добра 
плодна го-
дина те се 
събраха в 
л оз я та  и 
изпълниха 
традицион-
ния ритуал 
по зарязва-
нето. Праз-
никът беше 
обогатен с 
п е с н и  и 
т а н ц и ,  с 
щедри по-
ж ел а н и я . 
Наздрави-
ците вървя-

ха леко и пивко, а общият призив 
беше: „Да отворим сетивата си, да 
чуем тайните на боговете!“

липсваха задължителните пожела-
ния за здраве и берекетлия година. 
Накрая, с участието на местните 
кметове Нела Илиева и Румен 
Димов, завъртяха вито хоро.

В деня на лозаря и вина-
ря  традиционна Община 

Стралджа организира поредния 
конкурс за най-добро домашно 
бяло и червено вино, ракия и 
пелин. На Трифон Зарезанския 
празник се отчетоха близо 40 
майстори на вино и ракия.Чети-
рима дегустатори представите-
ли на „Вила Ямбол“ - Елка Ге-
оргиева, председател и членове 
Мария Костадинова и Андон Ан-
донов, имаха не леката задача 
да класират най-добрите. Така 
при бялото вино от 14 участници 
първата награда грабна Нико-
лай Богданов. На второ място е 
виното на Йолина Костова и на 
трето – Божан Трифонов. При 
червените вина за призовите 
места се състезаваха 11 винари. 
С прекрасни качества бе оцене-
но виното на Стоян Тодоров. На 
второ и трето място са класира-
ни Веселин Стоянов и Виолина 
Георгиева. Като майстори на 
пелина с награди си тръгнаха 
Георги Добрев и Николай Ру-
сев. Класирането за най-добра 
домашна стралджанска ракия 
оглави Стоян Тодоров. Второто 
и трето място си поделиха Диан 
Стоянов и Йолина Костова.

След получаване на награди-
те и заслужените поздравления 
майсторите почерпиха за здраве 
и за берекет.

Джинот поведе кукерското 
хоро. Местните родолюбци и 

почитатели на древната традиция 
показаха какво могат. Не остана 
дом без посещение от маскираните, 
мощни благословии наредиха за 
здраве и благодат, заораха и засяха 
та да е плодородна годината, хва-
наха се на кукерско хоро сред село.

И в Атолово се отчетоха подо-
баваща. Малкото селце обедини 
всички, които обичат този зимен 
мъжки празник. Малки и големи се 
гиздосаха , стотици хлопки запяха с 
увереността, че ще прогонят злото.

Чарденци не допускат нищо да 
спре ентусиазма им. Кукеровден, 
очакван, зрелищен, красив, се 
превърна в невероятно зрелище. 
Десетки млади мъже, момчета, 
деца и дори момичета  бяха в гру-
пата, която обиколи цялото село, 
за да завърши празника с кукерско 
хоро. Преобладаващите кукери 
бяха с капашони в допълнение със 
задължителните други кукерски 
елементи в носията. Много емоции 
предизвикаха и придружаващите 
персонажи – доктор, свещеник, 
мечкадарин.

Красив, атрактивен, богат, раз-
нообразен – така може да се 

определи тазгодишния Кукеровден 
във Воденичане. Селото поддържа 
древната традиция с особен енту-
сиазъм. Гордеят се с майстори на 
кукерските маски, на облеклото, 
на хлопките. И тъй като групата се 
изявява на различни фестивали и 
събори сега им върнаха визитата 
гости от Разлог, Ветрен и Камено. 
Три различни групи музиканти 
озвучиха кукерското шествие. Осо-
бен колорит добавиха тъпаните и 
зурните от Разлог. Надсвирваха се 

с тракийските майстори на гайда 
и тъпан. А удоволствието беше за 
множеството почитатели на народ-
ните традиции.

Близо 100 кукери, водени от 
кукерската булка - Стоян Недел-
чев и годеника - Милен Ангелов, 
кмет на селото, обиколиха селото, 
не пропуснаха дом, в който да 
пожелаят здраве и берекет. Във 
втория ден изпълниха ритуала по 
заораването и засяването с бла-
гословията на кукерската булка. 
И с обещанието догодина пак да 
се съберат.

ХАЙДУТИ ЗАРЯЗАХА В ЛОЗЯТА НА ДЖИНОТ

Жива е традицията за отбеляз-
ване на хубавия мъжки празник 
Трифон Зарезан в Джинот. Орга-
низиран от кметство и читалище  
събитието събра на лозята мъже, 
жени и деца. Всички, облечени в 
красивите народни носии, отрязаха 
първите лозови пръчки с молба към 
Всевишния за берекетлия година, 
с обещание добре да се грижат за 
лозето, за да получат и очакваните 
високи добиви. Лозарските ножици 

пропяха за първи път и в ръцете на 
някой от децата, които попиваха 
уменията на родителите си, за да 
продължат традицията.

И трапеза с дебело мезе спре-
тнаха,  и дегустация на минало-
годишните вина си организираха, 
и на хоро се хванаха джинотци, и 
цар Трифон си избраха, за да може 
черпнята да продължи както се 
казва „докато пресъхне канелката 
на бурето“.

В ЗИМНИЦА 
ЩЕ РАЗДРЪНКАТ 
ХЛОПКИТЕ 
В НАЧАЛОТО 
НА МАРТ
Истинско кукерско зрелище 

подготвят в Зимница. Чи-
талище и кметство обединяват 
усилията си, за да стане празника 
колкото може по – красив и инте-
ресен. Подготовката тече месеци 
по-рано когато жени и мъже рабо-
тят по обогатяване на кукерските 
маски, осигуряване на всички 
такъми по костюмите, преговор 
на благословиите, планиране на 
обиколката из селото и подго-
товка на ритуала по заораване, 
засяване и изгонване на злото.

Ако на 4, 5 и 6 март искате 
да наблюдавате един красив 
народен празник, гостувайте на 
Зимница!

ВЪВ ВОДЕНИЧАНЕ ОБОГАТИХА 
ПРАЗНИКА С ГОСТУВАЩИ ГРУПИ
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Във визитката получихме ин-
формация за вас, родителите. 
Представете и синовете.

Най-големият ни син се казва 
Богдан и е на 8 години. Следват 
Михаил – на 7 години, Павел – на 
5 години и Илия – на 4 години.

Как дойде решението да има-
те толкова деца?

Още когато връзката ни започна 
да става сериозна и двамата има-
хме еднаква визия за бъдещето 
ни в семеен план – да имаме три 
деца, като и двамата искахме да 
бъдат момчета. На никой от нас не 
ни се наложи да прави компромис 
в това отношение. В последствие 
дори преизпълнихме първоначал-
ните си намерения.

Как се измерва вашето щас-
тие?

Това е доста сложен въпрос, 
защото никога не сме си поставяли 
подобна цел, просто го изживява-
ме. Но от практическа гледна точка 
ние го броим /щастието/, особено 
на обществени места, за да не 
изпуснем някое момче от поглед 
в тълпата.

Спокойни и усмихнати или 
нервни и напрегнати са дните 
в едно многодетно семейство?

Ден с ден не си приличат в на-
шето семейство. Всичко е много 
динамично и имаме както спо-

ОБИЧАЙ БЕЗОПАСНО!

гостИ на броЯ: сем. евгенИЯ И пламен богдановИ

100 годИнИ от рожденИето на народната певИца вълкана стоЯнова

НИКОГА НЯМА ДА ВЪРВИШ САМ!

Това е едно забележително 
семейство! Човек не може 
да ги подмине без да им се 

порадва. Четирите деца/ и пето 
на път!/ са истинското им богат-

ство. И не, момчета-
та съвсем не са бре-
ме за мама и татко. 
Напротив,  опреде-
лят грижите като 
„сладки“. Обичат да 
са заедно, чувстват 
се щастливи. Тайна-
та за хармоничния 
им брак  се състои в 
две думи – търпение 
и компромиси. А  в 
Пловдив, където жи-
веят, ги възприемат 
като „специално“ се-
мейство. Не напраз-
но кметът на града 
Здравко Димитров 
им връчи поздрави-
телен адрес в Деня 
на родилната помощ. 

И ние от Страл-
джа имаме повод да 

сме горди с тях защото мама 
Евгения е стралджанка.

Днес ви срещаме с Евгения, 
Пламен, Богдан, Михаил, Павел 
и Илия.

тЯ: 
Евгения Минкова Богданова, 

родена на 26 юли 1987 г. в гр. 
Ямбол

Завършила Икономически уни-
верситет – Варна, специалност 
„Корпоративни финанси“.Ра-
ботила в Изот Компютърс, гр. 
Пловдив.

тОй:
 Пламен Богданов Богданов, 

роден на 17 ноември 1989 г. в гр. 
Пловдив, завършил Технически 
университет – София, филиал 
Пловдив, специалност „Компю-
търни системи и технологии“.

Работи в Изот Компютърс, гр. 
Пловдив.

ЛюБИМО ИЗреЧенИе на 
ДВаМата: You’ll never walk alone 
/ “Никога няма да вървиш сам!“/

(Това е химнът на любимият им 
футболен отбор - Ливърпул, бла-
годарение на който се срещнали 
преди повече от 12 години. Също 
така е и тяхната сватбена песен)

койни, така и много напрегнати 
дни. Това, по което си приличат 
обаче е, че минават много бързо. 
Това е един от недостатъците на 
това да отглеждаш много деца – 
ангажиментите и организацията 
са толкова много, че препускайки 
през ежедневните задачи, често 
имаме усещането, че животът 
тече прекалено бързо. Можем да 
потвърдим мъдростта, че с толко-
ва деца дните минават бавно, но 
годините – прекалено бързо.

За майката е ясно, тя е всич-
ко у дома и за децата, а каква е 
ролята на таткото?

Въпреки различни-
те опити, които сме 
правили през измина-
лите години да бъдем 
едно по-съвременно 
семейство – с двама 
работещи родители, 
обстоятелствата око-
ло нас често ни по-
ставяха в ситуацията 
на по-традиционно 
такова от едни по-ста-
ри времена. Но не се 
оплакваме. И двамата 
се чувстваме добре в 
ролите си – на обожа-
ващ професията си 
баща, който намира 
и време да поиграе 
с децата, и на майка, 
която се грижи за дома 

и децата и помага, макар и рядко, 
в семейната фирмата. В момента 
отново сме в изходна позиция, 
тъй като очакваме петото ни дете 
и ще извървим така познатия път 
отново.

Кога започва и как свършва 
денят ви?

Делничните дни ставаме рано, 
около 6:30, приготвяме децата за 
училище и градина, след което ги 
водим и продължаваме с нашите 
задачи. Вечерта обикновено те са 
уморени и нямат много сила да 
лудуват. Лягат около 21:00 часа, но 
заспиват по-късно след всичките 

номера, които могат да измислят, 
за да отложат този момент. През 
почивните дни спят до по-късно, 
тъй като им позволяваме предход-
ните вечери да поиграят повече.

Весела е къщата ви с толко-
ва детски смях и лудории, има 
ли тревоги и напрежение и как 
ги преодолявате?

Има, разбира се. Ние двамата 
се стараем всяка седмица, когато 
здравето на децата позволява и 
има на кой да ги оставим, да изли-
заме сами или с наши приятели на 
кино, театър или просто на вечеря. 
През няколко седмици успяваме и 
да се откъснем за вечер или две 
и да ги прекараме сами на някое 
любимо място. Тези паузи наис-
тина ни зареждат и се отразяват 
чудесно на цялото семейство.

Какви хора искате да станат 
синовете?

Искаме да станат добри, отзив-
чиви, самостоятелни и грижовни. 
Надяваме се един ден да се гор-
деят със семейството, в което са 
отраснали и защо не – също да по-
желаят да имат големи семейства.

Животът е избор. Като част 
от този избор ли приемате де-
цата или като съдба, като цел?

Децата не могат да бъдат цел, те 
са дар. Идват в живота ни, за да ги 
научим как после сами да поемат 

по своя път. Но истината е, че те 
ни научават на много повече неща.

Спокойствие, обич, близост, 
общи интереси, взаимно под-
крепа, приключения, вдъхнове-
ние, идеи, представи, предиз-
викателство, цели... Какво още 
може да се добави във вашия 
семеен списък от чувства и 
настроения?

В една пълна къща с деца, които 
непрекъснато се борят за внима-
ние, възрастните се научихме да 
бъдем истински дипломати. Всеки 
от нас свикна да прави компромиси, 
в това число и децата. Изключител-
но важно за нас двамата е доверие-
то, което имаме един в друг. То дава 
усещането за спокойствие, което 
после се прехвърля и към децата.

За какво мечтаете?
Мечтаем животът да се върне 

към нормалността си. Да отмине 
времето на страх и дистанциране 
на хората заради ситуацията с 
Ковид. Надяваме се скоро тази 
лудост да приключи.

Какво ще посъветвате мла-
дите семейства?

Да се грижат за любовта помеж-
ду си, да не приемат половинката 
си за даденост и да избират раз-
умно битките, в които се впускат 
в живота. Не всяка си заслужава 
усилията.

Доброволците от БМЧК Страл-
джа се включиха в АНТИСПИН 
кампанията по повод Деня на 
влюбените. Тя протече под  мо-
тото “Обичай безопасно!”. Целта 
на кампанията бе да се повиши 
информираността на младежите 
за възможните рискове от интим-
ното общуване, както и да повиши 
обществената информираност и 
ангажираност за нуждата от про-

В юбилейната година, когато 
фолклорната общност и 

всички, които обичат красивата 
тракийска песен, ще отбележат 
100 лета от рождението на Въл-
кана Стоянова, Община Стралджа 
влиза в активна подготовка за 
очаквания Конкурс -надпяване. 
Според културния календар да-
тата, определена за това събитие 
е 14 май. Статутът за събитието 
е готов и вече се разпростра-
нява. Интересът към  конкурса 
непрекъснато расте.  Подготвя 

се празничния 
концерт в кой-
то ще вземат 
участие оби-
чани изпълни-
тели. В журито 
са поканени 
познавачи на 
Вълканиното 
изкуство, фол-
клористи, му-
зиканти. Учас-
тници и гости 
на конкурса 
ще  пол у чат  
и  юбилейни 
подаръци на 
общината. В 
ход е и препе-

чатката  на допълнено издание на 
„Алманах“ за конкурса.

Един драгоцЕнЕн 
талант

стоян ВарнаЛИеВ

Да се докоснеш до най-драго-
ценната, обичана тракий-

ска певица Вълкана Стоянова! 
Певица, която пресъздава по  

СТРАЛДЖА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА КОНКУРСА-НАДПЯВАНЕ 
„С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА“

несравним начин епохата и вре-
мето, в които тези песни са били 
част от бита и фолклорната ни 
култура. Песни, които те карат 
да се вълнуваш, да живееш с тази 
невероятна мелодична линия и 
още по-приказен текст. От мал-
ката момина градинка с ваклия си-
тен босилек и жълтата невенка 
в с. Люлин - Ямболско, та чак до 
световните сцени, на които тя 
представя красотата на тази 
момина градинка. Но сякаш тя 
не пееше на тези пленяващи от 
помпозност сцени, а със своите 
песни, показваше, че  момината 
градинка е по-красива от това 
пиршество  на багри. Майстор-
ство, което малцина владеят 
до съвършенство. И след 100-то 
години тези песенни бисери ще 
вълнуват света със сърдечност-
та, която струи от тях. За това 
обществеността в Стралджа 
за пореден път се подготвят за  
организирането на  Конкурса - 
надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова“, ще съберат  певци от 
различни поколения, ще оценят 
най- близо докосналите се  до 
това съвършенство – песните 
които те омайват и завладяват!

веждане на съ-
временно здрав-
но образование 
сред учениците. 
Доброволците от 
БМЧК - Страл-
джа проведоха 
интересни сре-
щи в училище СУ 
„П.Яворов“, изра-
ботиха плакати 
и разпространи-
ха материали на  
тема „Болести 
предавани по по-
лов път”. Черве-

нокръстците зарадваха малки и 
големи с валентинки с празнични 
послания.

Проведена бе и он-лайн инфор-
мационна кампания в социалните 
мрежи, която включваше интерес-
ни факти за Празника на виното и 
Денят на влюбените, предложения 
за интересни подаръци за праз-
ниците и идеи за отбелязване на 
празниците. 

МАРТЕНСКИ ПОДАРЪЦИ ОТ ДОБРИ ДЕТСКИ СЪРЦА

В работното ателие на ЦСРИ 
/Център за социална реха-
билитация и интеграция/ 

Стралджа е пъстро и весело. 
Децата, под ръководството на 
терапевтите, подготвят своите 
мартенски подаръци за потреби-
телите на услугите ДСП /Домашен 

социален патронаж/ и „Патронаж-
на грижа“. Общо 160 сувенири  ще 
зарадват самотни и болни хора, 
още 60 мартенички пътуват към 
Дома за възрастни в Маленово. 
Посланието е: „Не сте сами! Оби-
чаме ви!“

    Браво!
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СТАРАТА ЧЕШМА РАЗКАЗВА...
една Интересна 

кнИга „влезе“ 
в чИталИщната 

бИблИотека 
на стралджа, 

даренИе от 
стойчо тончев, 

хореограф

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ
Уважаема госпожо Жечева,

Сърдечно Ви благодаря за вестник „Стралджански вести“ ! От 
него струи духът на почит и уважение към миналото, радост и 
добротворчество в настоящето и светли очаквания в бъдеще-
то. Във вестите е отредено внимание за всички възрасти на 
жителите и техните многостранни дейности. Благодаря, че 
намерихте място и за моите далечни спомени за село Стралджа 
и чрез вестника ме свързвате с настоящето на град Стралджа, 
което ме радва и окриля обичта към родния край!

С голямо внимание прочетох за подвига на железничарите от 
1953 година. За случая не знаех, но добре си спомням суровата 
зима- снежна и мразовита. Разказът  е жив, образен, увлекате-
лен, разкриващ бита и професионалната дейност на обикновени 
труженици, които в критичен момент проявяват съобразител-
ност, решимост и неподозирани сили за подвиг и човеколюбие. 
Прочетеното толкова ме развълнува, че извади в съзнанието 
ми образа на трагична случка в тежката и отговорна служба 
на железничарите. Този образ е толкова покъртителен, че цял 
живот ме е тревожил, когато съм бивала в близост до огнеди-
шащото туловище на летящ влак. Случаят е от детството 
ми през 40- те години на 20 век. Точно пред гарата в Стралджа 
видяхме последиците от сблъскването на два влака - единият е  
спрял, а другият, товарен, връхлита върху него с такава сила, 
че вагоните бяха натрупани един върху друг- цяла грамада. Не 
знам дали още има живи очевидци на трагичното събитие, но в 
аналите на БДЖ сигурно е описана годината и последиците от 
зловещата гледка.

Във вестника е похвално описанието от г-н Едрьо Шидерски 
по повод 85- години организирано туристическо движение в 
Стралджа и пешеходният туризъм. Вашият ранен спомен от 
този туризъм е приятно допълнение, а снимките и разказът на 
дядо Ви са трогателни.

Желая Ви здраве и радост в работата!
 юлия нанчева

краеведство

Всяко селище е богато по 
своему с история, тради-
ции, култура, всяко селище 

има своите герои, които са остави-
ли трайни следи в съзнанието на 
хората. И това богатство трябва да 
се пази, да се пренася напред във 
времето. Защото то е безценно. 

Книгата „Старата чешма разказ-
ва...“ открива една прелюбопитна 
част от гр.Омуртаг, показва свежия 
хумор на един чудак – Захари 
П.Железов – Батинката, а чрез него 
и шарения, забавен, жив делник 
през периода 1903-1944г. „Целта 
на книгата чрез добронамерения 
хумор да ни върне назад в години-
те , да преживеем моменти от ис-
торията на тогавашните граждани 
и в същото време да си зададем 
въпроса „ Кои сме ние, кои са на-
шите предци?“, да се пробуди 
интереса към родословното 
проучване. И да прозрем, 
че познавайки корените си 
ще знаем как да „отгледаме“ 
нашето родословно дърво, за 
да листи и плододава и през 
утрешните дни.

Автор на тази ценна книга 
е Калинка Тончева, съпруга 
на Стойчо Тончев, хореограф 
на ансамбъл „Лисец“, брат на 
Тончо Тончев.

Коя е Калинка Тончева?
Родена в гр.Омуртаг през 

1950г. По бащина линия по-
томка на стария Османпазар-
ски род Черню Драган. Дълги 
години работи в Профсъюз-
ния дом на културата, след 
което заминава за Ленин-
град /сега Санк Петербург/. 
Там завършва висшето си 
образование – Методика на 

културно-
просветна-
та работа. 
П р о ф е -
сионални-
ят й път 
продължа-
ва в Исто-
рическия 
м у з е й  в 
О м у р т а г 
където се 
занимава 
активно с 
проучва -
телска дейност. Автор на множе-
ство статии в специализирани 
издания  на Историческия музей. 
Активен участник в обществено-
културния живот на града, сътруд-
ник на местното читалище, подпо-
мага краеведческата дейност.

Книгата „Старата чешма раз-
казва...“ е доказателство за  огро-
мния й труд и невероятен талант 
да разказва увлекателно и живо. 
Истински родолюбива българка, 
достоен гражданин на съвремен-
ното общество,  ревностен пазител 
на традициите.

ПАНАИРЪТ

На връх Кръстовден се откри-
вал панаирът на Осман па-
зар /старото име на Омур-

таг/, или както казвали местните , 
по царевично време“.

Панаирът бил дългоочаквано  
събитие през годината за мало и 
голямо. Малката Величка, внуч-
ката на дядо Бърни, ще може да 
си купи пийнир шекер / дребни, 
меки бонбони/. Сестрите Кунка и 
Жечка Иванови , които цяла годи-
на си спомняли аромата на печен 
фъстък, най-после ще могат да си 
купят по една книжна  фунийка. А 
за Стоювия Гого и другите мом-
чета най-очаквани били  люлките 
и цирка. Майката на учителя Ге-
оргиев – Бонжура, от панаира ще 
можела да купи още една паница, 
защото на панаира порцеланът бил 
много евтин. Когато синът й идвал 
с булката си от Франция  - потомка 
на богата  фамилия, не й се нра-
вело да се хранят от обща паница, 
призлявало й и излизала навън. 
Затова семейният съвет решил  
да вземат една паница назаем  от 
съседите, а като дойдел панаирът, 
щели да се издължат.

Най-после настъпвал денят за 
откриване на дългоочакваното 
събитие. Градът обезлюдявал, 
всичко живо се изсипвало на  Ал-
чака – кой пеши, кой с файтон. 
Мочурището, превърнато в малко 
градче на чудесата и изкушени-
ята, посрещало с музика, багри, 
аромати , движение и подвиквания 
на търговци, факири, фотографи, 
канело любезно посетителите да 
разгледат , да вкусят и да купят. 
„Пътуващи пътници“ не спирали да 
рекламират  фирмите си. Местни 
търговци се включвали в надпре-
варата и предлагали стоките си 
– манифактурни, колониални, обу-
щарски, сладкарски. Бръснарници, 
питиепродавници, дрехарници оч-
аквали също клиенти. Конкуренци-
ята била голяма и затова покупката 
била изгодна. Всеки се надявал да 
му потръгне търговията. Една годи-
на Стою Дакев  продал на панаира 
осем коли  от стоката си  и всички 

помнели това.
Заможните граждани  важно се 

разхождали със семействата си  
от сергия на сергия – оглеждали, 
опипвали и се пазарили. Най-
нетърпеливи били децата, кога 
най-после ще им купят сладости 
и ще ги заведат на люлките. Оби-
колката на панаира не можела да 
мине без фото. „Фото , моля, фото 
за спомен!“ Цялото семейство се 
нареждало сред декори от палми, 
екзотични птици и цветя. На кокет-
на скамейка сядали и по-възраст-
ните. Босоноги малчугани, успели 
да се скрият от родителските очи, 
преминавали край палатката на 
фотографа тичешком, вдигайки 

облаци прах след себе си. Спирали 
в захлас пред цирка. Мъчели се да 
се проврат край пазача и да влязат 
гратис. Искали да видят укротява-
нето на змиите, да се посмеят с 
клоуните, но най-вече ги привли-
чал „Глобусът на смъртта“. Той, 
всъщност, представлявал една 
голяма бъчва, по стените на която 
със страшна скорост обикаляли 
мотоциклетисти. Когато привечер 
се прибирали вкъщи,  били потъ-
нали в толкова прах личицата им, 
че можело да се рисува по тях. 
От силните преживявания дори 
нямало да чуват как майките им ги 
гълчат, когато ги къпят в дървеното 
корито с кладенчова вода.

Калинка Тончева

Драга редакция,

Искам чрез страниците на в.“Стралджански 
вести“ да изразя благодарност към служители-
те на РУ на МВР Стралджа, които откликнаха 
само за минути на мой сигнал за посегателство 
в частен имот.

На 3 февруари т.г. около 12,30 ч. на обяд група 
роми безцеремонно навлязоха в имота на Ганчо 
Петров на ул.“Оборище“ и подложиха на раз-
рушение безлюдната къща. Веднага се обадих 
в полицията. Дежурния по РПУ Антон Чернев 
прие сигнала с обещание за съответна реакция. 
Минути по-късно пристигна патрулна кола с 

полицаите Галин Ганчев Герганов и Атанас 
Стоянов Бомбов. Спряно беше намерението на 
ромите да разфасоват къщата като получиха и 
предупреждение за съответни строги мерки при 
такова нарушение.

Изразявам своята благодарност както към 
тези момчета от полицията, които съвестно и 
отговорно изпълняват задълженията си и пре-
дизвикват респект така и към техния началник 
Йордан Йорданов. Бъдете здрави, работете все 
така  с внимание към всеки сигнал, с грижа за 
спокойствието на гражданите.

стефан събев тенев, гр.стралджа

104 години от смъртта на Па-
найот Хитов. Цветя и поклон  от 
Гроздан Иванов, зам.кмет на об-
щината, пред паметната плоча на 
героя в местността “Мараш“ край 
град Стралджа, местност, в която 
Панайот Хитов заедно с четата си  
водил битки в борбата за Осво-
бождение на България от турско 
робство.

Председателят на ОбС-Страл-
джа инж.Иван Митев и секретарят 
на Общината Роска Стойкова също 
поднесоха цветя в знак на почит 
пред паметнта плоча на героя.

Ръководството на община Страл-
джа взе решение за отпускане на 
12 хиляди лева за цялостен ремонт 
/облицовка, поставяне на нова ме-
мориална плоча с лика на П. Хитов/ 
на този паметник , както и ремонт 
на част от стълбите, водещи към 
него и площадката.

Паметникът е строен през 60-те 
години на миналия век и опреде-
лено има нужда от този ремонт. 
Защото не можеш да вървиш в 
бъдещето, без да помниш и пазиш 
историята си!

ПОМНИМ ГЕРОИТЕ СИ!

Ела, когато е нощта за двама
и всичко е притихнало за сън.
Една звезда над нас е затрептяла,
ела, че няма никого навън.

Ще тръгнем с тебе двама под небето,
тъй както много пъти отпреди,
и пак ще затупти с любов сърцето,
и в своя ритъм думи ще реди.

Не всичко ний успяхме да си кажем,
че мислехме живота за шега,
а бяхме много млади, за да знаем
загадката на цветната дъга.

Сега разбирам истинския смисъл
на думите, неказани преди!
О, този дивен свят е рай и пъкъл -
бродира на челата ни бразди.

На 1 януари се навършиха 94 години от рождението на поетесата.

ЕЛА
Елена Тотева

БЛАГОДАРНОСТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЖЕНИ!

ОБЩестВенО ПОрИЦанИе
с акт №1656 П  на рУ Котел се постановява административно нару-

шение на Милен свеимов Петров от с.Лозенец за това , че на 5.10.2021г. 
в с.Пъдарево при извършена полицейска проверка не представя до-
кументи за самоличност с което е нарушил чл.6 от ЗБПД. наложената 
глоба е заменена с наказание ОБЩестВенО ПОрИЦанИе.
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ДРУГИТЕ ЗА НЕЯ

инж.Стефан Гашев, нач.на ТВ “Далекосъобщения“:

Надя е много всеотдаен човек. Поеме ли 
задача, ще направи и невъзможното, но ще 
я изпълни.  Все си мисля, че Надя Жечева е 
най-разпознаваемият човек в Стралджа. Кой 
ли не я познава? С кого ли не се е виждала 
и разговаряла..И все ще намери общ език. С 
малките – малка, с големите – голяма. Дълги 
години работихме в пощата с нея и беше 
много интересно  да гледаш как се сработва 
с всеки. Дойде ли нов колега, първия човек 
с който ще се сработи и сближи беше Надя. 

Как намира начин към сърцата  и душите на хората не зная, но това е едно 
златно нейно качество. Много четящ и любознателен човек. Прекарвали сме 
часове след работа, за да обсъждаме различни автори, книги и жанрове в 
литературата. Надя е богатство за Стралджа!Пожелавам й да е здрава и да 
преодолява лошите моменти.

Мара Загорчева, дългогодишен колега и приятел:

С Надя съм работила дълги години, 
като най-паметни бяха годините ни в сту-
диото на местния радиовъзел. Аз, тя и 
великия Тончо Тончев бяхме си измислили 
определението:“Великолепното трио в ле-
гендарното студио!“. Много научихме един 
за друг по време на съвместната ни работа, 
а за нея мога да кажа едно: Майстор на пе-
рото! Няма работа, която да захване  и да 
не вложи сърце и душа в делото си. Гледаш 
я нежна, чувствителна, а в същото време – 
непреклонна. Прекланям се пред величието на духа й, магията на словото  и 
полета на мисълта й. Дори и най-обикновената история може да ти я разкаже по 
най-завладяващ начин. Радетел за запазване на чистотата на българския език.

ВнУЦИте

Маргарит, 12 г.
Баба ми дава свобода. Позволява ми да 

правя всичко, а и ми помага за любимата 
къща на ореха в Стралджа. Харесва ми, че 
съм самостоятелен при нея, че ми има голямо 
доверие, което е важно за мен!

 
                                        
 

    Ева, 6 г.

Баба е най-добрата на света! От нея полу-
чавам бонбони и сладолед колкото пожелая!

Гроздан Иванов, зам.кмет:

С Надя ме свързват дълги години приятелство, а 
в последните 6 години работим заедно. Е, няма тол-
кова всеотдаен човек! Енциклопедията на Страл-
джа! Много лесно се работи с нея, понякога дори 
ме дразни с това. Аз съм си набелязал неща, които 
искам да творим и съм подготвил хиляди думи, с 
които да разясня идеята, а тя ме е разбрала още 
от първата дума и другият ми план остава някак 
висящ. Все съм си мислил, че българският филм 
от 70-те години на миналия век „Най-добрият човек, 
когото познавам“ би трябвало да е за нея. Страл-
джа е богата, защото притежава Надя Жечева.

„дЕвЕтият ЕтаЖ“

от глаШатаЯ до Интернет – кнИга в подготовка

ТИХО, ДА ЧУЕМ НАДЯ!
странИцата на гроздан Иванов

Книга за споделени преживявания
Книга за Кураж
Книга за силата на човешКия дух

...вървиш по опънато въже над огромна 
пропаст. Тръгнала си по него, връщане назад 
няма, никой друг не може да застане до теб, 
за да си по-смела. Сама си и трябва да вървиш, 
да вървиш, да вървиш. Без значение дали го 
правиш с отворени или със затворени очи. 
Всяка крачка е постижение, един миг в пове-
че, една победа. Над себе си. И усещаш , че си 
силна само и единствено с хората до теб. И 
с вярата...

Деветия етаж - като деветия кръг на ада, 
като девет вълни цунами, като девет остро-
зъби Евереста, като девет глътки живите-
лен въздух... Всеки път при влизането там 
срещам нови хора. Всеки със своята история, 
със своите надежди, със своите болки и тре-
воги. Всеки се опитва да бъде силен и смел. Но 
вътрешно съвсем, съвсем не е така. Крехки 
сме, нежни и чувствителни. И годините ня-
мат значение. Защото слънцето свети пре-
красно и топло, цветята са красиви, обичаме 
близките си и живота, който е неповторим... 

... Аз съм пред една висока планина. Виждам 
върха, който трябва да достигна, рее се там 
някъде в мъгли, горе, много високо. Трябва 
да го изкача! И всичко започва с една малка 
стъпка напред и увереността, че можеш, че 
трябва! Преглъщам на сухо. И бавно напред-
вам. Към върха, който носи името ЖИВОТ.

Човешката съпричастност, човешката ис-
крена обич и разбиране. Кой казва, че хората 
днес са зли, лоши, завистливи, злобни? От мал-
ка знам, че и най-лошият всъщност крие добро 
сърце,. Имаше една мисъл / а аз цял живот съ-
бирам такива умни приказки на мъдри хора!/ в 
която се казваше, че „в душата на всеки човек 
има едни невидими звънчета, които започват 
чудно да звънят когато ги докоснеш!“ Точно до 
тези звънчета се докосвам и аз, и виждам, че 
те звънят у всеки от нас, стига да успеем да 
ги докоснем!  Обичта и топлата съпричаст-
ност задължават. И продължавам напред с 
някаква неистова вяра, като че ли събрана 
от всички кътчета на моята душа, с някаква 
енергия, която някой ми налива щедро и от 
сърце, с някаква сила, която ме води напред.

И с т О р И Я
 на информационните 
средства в стралджа

РТВ/ Радио-транслационен възел/
в.“Стралджански вести“
ТВ„Пантера“

ОТ СЕлСКИя ГлашаТай 
ДО ИнТЕрнЕТ

Времето трудно може да 
бъде измерено, то не под-
лежи на вмешателство, не 

можем нито да го уголемим, нито 
да го смалим. Само да се съобра-
зяваме с него и да го използваме 
правилно.

Дали по-далече в миналото или 
в по-близки години информацията 
играе важна, много важна роля в 
живота на хората. Като „общест-
вено животно“ човекът настоява 
да знае къде какво се случва, за 
да направи своите изводи, заклю-
чения, да вземе важни решения.

В ролята на информатор от вре-
ме оно е селския глашатай – нает 
от кметството специален човек, 
който задължително трябва да 
има висок глас, за да известява по 
махалите за новините, решенията 
на местната власт. Казват , че тази 
„професия“ е много, много стара. 
Тя присъства в митове и легенди. 
Особено важна е била  тази ин-
формационна дейност по време 
на войните когато вестоносците 
трябвало да съобщават важни 
новини. Всеки текст е предшестван 

от характерно биене на тъпан или 
малко барабанче. И после идва 
ред на провикването: „Слушайте, 
хорааааа!...“

Звукът на тъпана прекъсвал 
всяка работа на местните хора, те 
наостряли уши да чуят какво ще 
каже глашатая, за да последват 
коментарите.

В Стралджа няма сведения 
за това кой е бил глашатай и до 
кога. Ясно е само това, че след 
пускането на ел.ток в селището 
глашатайската работа е изместе-
на от  радиоточката. Знайно е, че 
през 1938г. Кмета Христо Николов 
отстъпва общинското радио на 
читалищната библиотека, за да 
го слушат повече хора. /Д.Берова 
„Стралджа – история, традиции, 
духовност“/.

В Стралджа още през 50-те 
години на миналия век изграждат 
радиосистема за разпространение 
на информация чрез РТВ /Ради-
отранслационен възел/. За да се 
озвучава центъра на селището 
големи тонколони са инсталирани 
на сградата на ТКЗС-то, на стената 
на кметството и на централни стъл-
бове по главната улица.

„За добрата информираност 
и културно издигане на село-
то, голяма роля играе местния 
радиовъзел,който обезпечава и 
технически радиоразпръскването. 
1948г. Той е оборудван с усил-
вател, динамичен микрофон, 10 
гъбовидни и по един уличен ви-
сокоговорител на възлови места 
в селото. През 1954-1955г. Радио-

фицирането на Стралджа е изцяло 
завършено.“/Д.Берова/

И радиоточките „влизат“  във 
всеки дом. Примитивното им ус-
тройство позволява само с едно за-
въртане на копчето радиото да се 
включи и по него цялото семейство 
едва ли не денонощно слуша 
предаванията на БНР. С особена 
радост се приемат концертите с 
народна музика. На трогателни 
песни в изпълнение на Вълкана 
Стоянова, Йовчо Караиванов, Илия 
Аргиров, Йорданка Илиева и др. 
бабите сядат до сами „точката“, за 
да чуят изпълнението от край до 
край. Следят текста и пускат по 
някоя сълза, за да отприщят свои 
стари спомени. По-младите дават 
ухо на новините, на хумористични-
те предавания.

Много интересно се приемат 
предаванията по „малкото радио“ 
от Стралджа. Освен новини от 
кметството се включват литера-
турно-музикални предавания, 
привлича се участието на деца и 
ученици, много слушано е и хумо-
ристичното предаване „Костадин 
и Миладин“ в което се осмиват 
пороци на времето и хора, които 
са „прекрачили“ закона.

Гласът на Стралджа, госпожа 
Новина, човекът-трибуна или 
просто Надя.

Надя Жечева. Родена на 29 юли 
1956г. В Стралджа, завършила 
Икономически техникум в Ямбол, 
работила кратко като специалист 
ТРЗ и счетоводител, но бързо 
разбира , че счетоводството не е 
нейна страст и се гмурва в бурните 
води на журналистиката. Започва 
да пише във в.“Стралджанска три-
буна“ още през 1975г. Вестникът 
тесен за нейната душа е и прехвър-
ля своето огнено дело в местния 
радио-център. По-възрастните 
помнят устройствата наречени 
радиоточки, най-често закачени 
по стените на къщите в Стралджа, 
откъдето всеки делничен преди 
обед се чува гласът на Надя. Ви-
сокоговорители има поставени и по 
дължината на цялата главна улица 
в Стралджа, откъдето също се чува 
радиопредаването й. Не е рядка 
гледката как забързани в делници-
те жители и гости на града спират, 
досущ като чули сирени на 2 юни 
да си казват:“Чакай , да чуем какво 
ще каже Надя!“ Дълго време Надя 
казва какво се случва  в Стралджа 
и селата на общината. Демократич-
ните промени водят до закриване 
на РТВ-Стралджа, но нищо и никой 
не може да закрие  журналиста 
Надя Жечева. Става гл.редактор 
на преименувания местен вестник, 
сътрудник е на всички ямболски 
медии, предоставя новини и на 
национални такива.  Няма как да 
мине без нейния глас  и визия в но-
восъздадената местна кабелна те-
левизия „Пантера“, където работи 
над 15 години. Издава виртуално 
първата си книга „Разкази на пъту-
ващия човек“, а през 2019г., заедно 
с Мара Загорчева, издават книгата 
„Традиции, личности, памет“, която 
остава като пътеводител за страл-
джанската култура прецз втората 
половина на 20 век. Член на Съ-
юза на българските журналисти, 
учредител на Конфедерацията на 
българските писатели, учредител 
на „Литературен клуб“-Стралджа. 
В продължение на над 20 г. работи 
като гл.специалист „Връзки с об-
ществеността“ при Община Страл-
джа, където се и пенсионира. През 
2020 г. за особени заслуги към кул-
турата е наградена от кмета Атанас 
Киров с Герб на Община Стралджа. 
След пенсионирането си  про-
дължава да бъде гл.редактор на 
в.“Стралджански вести“ и не крие, 
че любимото й време са ваканци-
ите, в които на гости при баба и 
дядо в Стралджа идват внуците 
Ева и Маргарит, които заедно с 
дъщерята Дарина и зетят Стойчо 
живеят в Лос Анжелис.
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РЕКВИЕМ ЗА ЕДНО СЕЛО

149 годИнИ безсмъртИе

ЗА ТВОЯ ЕДИН СИН, БЪЛГАРИЙО...

Тази книга трудно може да се намери. Авторът Андон Миндов 
ми я подари в началото на 90-те години м.в., но събитията, 
които описва, хората за които разказва са от 50-те години. 

Едно много различно от днешното време. Препрочитам я, откривам 
познати имена, любопитни случки от селата на нашата община, от 
Стралджа. И ми се иска текстът да стигне до повече хора.

Кой е Андон Миндов? Роден в Ямбол през 1925 г. Работил в ЦНИИ 
“Никола Пушкаров“, бил агроном в Окръжния народен съвет Плов-
див и Бургас, дълги години работил в Околийския и окръжен съвет 
Ямбол. Автор на три книги свързани с торопотребността на почвите, 
торене на пшеницата и на ечемика. Автор на стотици отпечатани 
материали в местния и централен печат. Две десетилетия огла-
вява Окръжния съвет по пчеларство,член на ЦС и в комисията по 
пчелната паша. Бил е лектор в окръга, делегат в три международни 
конгреси по пчеларство. Четири пъти е „Отличник на Министерство 
на земеделието“. Награждаван с правителствени награди и отличия.

От предговора:

„Трудно, много трудно беше тогава времето  и за кооператори-
те, и за ръководителите. Имах щастието през 50-те години да 
работя с най-добрите ни тогава агрономи – Филипов, Ангелов, 
Кънчев. От тях се учих.

  На Иречеково се падна честта да построят първия язовир в 
Ямболско. Нито техника, нито инженери имаха, с кирки и лопати 
ломяха земята и с волски коли извозваха пръстта, но го постро-
иха – помогна им вярата и ентусиазмът.

А как се радваха веселиновци на първия трактор и богоровци 
на първия камион! От с.Зимница – най-доброто ни стопанство, 
тръгваха всички новости. Стотици грамоти, окачени по стени-
те, напомняха за успехите им...“

Днес ви предлагаме разказа за борбата на стралджанци със 
сушата.

ПрИЗИВЪт
андон Миндов

Сушавите години бяха най-
голямото зло за селското 
ни стопанство. Случи се 

понякога да се заредят една след 
друга  все сушави. Тогава и хора, 
и животни гладуваха. Дълго след 
това се помнеха. И молебени пра-
веха с очи отправени към небето. 
Радваха се на малкото пересто 
облаче, но то така си отминаваше, 
без да пророни капка дъжд. Някъде 
водата течеше в изобилие – реки, 

язовири, а другаде – не достигаше. 
Напукваше се земята, клюмваха 
растенията, умираха преди да 
вържат плод.

   Не достигаше водата и в Страл-
джа. В това равно като тепсия поле 
нито реки течаха, нито язовири 
имаше.  Очите на стралджанци 
бяха обърнати на север, към Бал-
кана, откъдето идваше малката 
планинска рекичка Мараша. Буйна 
беше тя през пролетта, когато се 
стопяваха снеговете и пакости пра-
веше понякога. През лятото нама-
ляваше и камъните се белееха над 
водата. Ако можеха да хванат тази 

вода, всичко би станало по-друго... 
За това си мечтаеха стралджанци. 
Язовир предлагаха да се построи 
в боаза, но така и не стана. А не 
можеше повече да се чака. Сега, 
след като цялото село беше влязло 
в кооперативното стопанство, бяха 
по-силни. Председател на стопан-
ството тогава беше Атанас Велчев. 
Този русокос младеж виждаше 
неволите  откъде идват. Сушата 
отнемаше залъка им. Повече гра-
душки падаха , отколкото дъжд. 
Дълго мислеше младият председа-
тел, по цели нощи кроеше планове. 
Един ден събра ръководството на 
стопанството  и им каза:

- Не може повече така да про-
дължава! Сушата всяка година бие 
по нас. Най-голямото стопанство 
сме в района, а отчитаме най-ни-
ски добиви. Всеки вижда бедата 
откъде идва. Трябва да поведем 
борба срещу сушата. Да използ-
ваме всяка капка течаща вода, да 
посегнем на подпочвените води. В 
много стопанства строят язовири, 
прокопават канали, вкарват водите 
от реките в блоковете, ние нищо не 
правим.  Предлагам да заприщим 
водите на река Мараш във водо-
хранилище, да пробием двадесет 
сондажни кладенеца, да използва-
ме водите в Блатото от отводнител-

ния канал за 
влагозареж-
дане. И така 
до пролетта 
да подготви-
мдве хиляди 
декара за на-
появане.

Съгласиха 
с е  х о р ат а . 
Кой няма да 
се съгласи, 
щом е за до-
брото на се-
лото. Всички 
тръгнаха след 
него. Победи 
ентусиазмът 

и голямата вяра, която всеки но-
сеше в себе си.

Беше есента на 1952 година. 
Започна трудната битка срещу 
сушата. Повикаха специалисти.  
Заприиждаха отговорни хора от 
окръга, Министерството подкре-
пиха инициативата им, наеха се 
да им помогнат. Изготвиха призив 
-обещание към кооперативните 
стопанства от цялата страна. Отпе-
чатаха го на първите страници на 
в.“Кооперативно село“. Заговориха 
за селото, прочуха се.  Заприижда-
ха хора от различни градове за об-
мяна на опит. Идваха да се учат. В 
тази битка стралджанци заложиха 
своята чест и трябваше да победят.

На другия ден още след поемане 
на обещанието на полето излязоха 
триста човека, но работата, която 
извършиха него ден, се равняваше 
на труда на три хиляди. За един 
ден заприщиха водите на река 
Мараша, прекопаха двукилометров 
канал, изградиха водохранили-
щето. Тогавашният председател 
на стопанството по-късно, вече 
побелял, с гордост ми разказваше 
за онези дни. Това беше първата 
победа, а предстояха още много 
трудности. За първи път тогава в 
Стралджа се заговори за използ-
ване на подпочвените води  чрез 

сондажни отвори. И опит нямаха 
, и специалисти липсваха.  Заеха 
се с тази трудна задача Димитър 
Кавалджиев, Димчо Андонов. За-
работиха денонощно през зимата 
и всичко – на ръка.  Две сонди с по 
трима човека работеха непрекъс-
нато. На двадесет метра навлязоха 
в недрата на земята и бликна вода. 
Що радост беше тогава! Дойде 
цялото село. Пиеха от водата, 
плакнеха си очите, сякаш беше 
свята. С много труд и с много мъки 
я бяха изкарали от земята и сега й 
се радваха.

Дадоха обещание – двадесет 
сондажни отвора да направят и 
устояха на думата си. Направиха 
ги до пролетта. Затръбиха ги. Ня-
маше тогава етернитови тръби, а 
железни и на ръка ги пробиваха. 
Новатор и изобретател беше Ди-
митър Кавалджиев. Около тръбата 
навиваха дебела тел, а около нея 
поставяха ситна мрежа. След това 
натрупваха около тръбите чакъл, 
за да може водата да се филтрира 
и свободно да преминава в тръби-
те. Това изобретение за първи път 
се прилагаше в страната. Потече 
водата от двадесет сонди, нареде-
ни в права редица, от единия край 
на Мараша до другия. Отидоха ко-
операторите в Блатото. Разсякоха 
голямата дига на отводнителния 
канал и пуснаха водата в блоковете 
да се влагозапасяват. Караха им 
се отгоре, не им даваха и актове 
им съставяха. Но нали за добро го 
правеха. А добивите от цвеклото, 
което прибираха от тази земя, бяха 
нечувани.

Изпълниха обещанието страл-
джанци.  Устояха до край. Не се 
посрамиха. Раззелениха се онези 
овощни градини – край нямат. Пло-
дохранилище построиха, големи 
тополи израснаха покрай канала, 
който събираше водите от сондите, 
там, от където започна голямата 
битка, от където потече първата 
вода.

Продължава от стр.1
Своята признателност към де-

лото на Апостола изразиха  уче-
ниците от СУ “П.Яворов“, ОУ “Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа, 
ОУ “Св.Св.Кирил и  Методий“ 
Зимница, ОУ “Хр.Ботев“ Войника. 
Цветя пред паметника на Левски 
в Стралджа поднесоха и най-мал-
ките – децата от детските градини, 
които рецитираха стихотворения 

за Апостола. В Зимница малките 
рисуваха портрета на героя. Във 
Воденичане си спомниха заветите, 
споделиха мисли за това какви 
трябва да бъдем, за да докажем, 
че сме достойни наследници на 
Васил Иванов Кунчев. Във всяко 
село на общината читалища и 
кметства организираха поклоне-
ния с признателност към делото 
на Апостола.
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ПЕШЕХОДНИЯТ ТУРИЗЪМ
85 годИнИ органИзИрано турИстИческо двИженИе в стралджа

на Молдовяну – румънски Карпати

татрите в Чехословакия

Поход по „еркесията“ с тВУ

Участнички в поход на жените

Първи поход на жените Карандила-Котел Поход на жените в родопите

Поход на жените в стара планина среща на участнички в женски походи на х.Люляк

Продължава от миналия брой
През периода 1962-1964г.се про-

ведоха и следните прояви:
- участие в Националния поход- 

щафета от Котел до х.Чумерна, 
организиран в чест на Втория 

Стралджа и ТД са представени  
от ученици при ОУ“Св.Св.Кирил и 
Методий“ , водени от директорката 
Нела Парушева и Таня Райчевска.

Общо участниците в походите са 
около 180.

Иван Тодоров, Дончо Коняров, 
Николай Арнаудов и Киро Атана-
сов техните питомци под строй 
покоряваха планинските първенци 

пешеходни походи:
- В Рила и вр.Мусала - 8 похода 

със 135 участници
- в Пирин и вр.Вихрен - 4 похода 

с 58 участници
- Витоша и Черни връх – 8 похода 

с 267 участници
- Ст. планина и вр.Ботев – 7 по-

хода със 135 участници
- Родопи и вр.Персенк – 7 похода 

със 109 участници
- Средна гора и вр. Богдан – 6 

похода със 135 участници
- поход по „Еркесията“ – 2 похода 

с 44 участници
- Карандила и х.Люляк – 1 поход 

с 35 участници
- с.Глушник  и х.Люляк – 1 поход 

с 16 участници

- с.Жеравна и гр.Котел – 1 поход 
с 21 участници

- Сливен  и вр.Българка – 2 по-
хода с 48 участници

- Казанлък и вр.Бузлуджа – 1 

поход с 28 участници
- по стъпките на Стоил войвода 

– 1 поход с 9 участници
- Карпатите и вр.Молдовяно – 3 

похода с 48 участници
- Високите Татри – 1 поход с 18 

участници
- походи за подготовка  на пла-

нински водачи – 4 похода с 81 
участници

- Национален туристически съ-
бор в местността „Жерково“ - 28 
участници

- събор на вр.Бузлуджа – 37 
участници

- събор на х.Бунтовна – 35  учас-
тници

- събор на х.Узана – 26 участници
- събор на Карандила – 85 учас-

тници
- събор на Бакаджиците – 22 

участници
- събор при манастира „Св.Тро-

ица“ - 18 участници
Изброените до тук прояви на 

дружеството са ръководени от 
Едрьо Шидерски, Христо Стойнов, 
Тодор Стойчев, Петко Иванов, 
Андон Митев, Донка Апостолова, 
Петър Сотиров, Йовчо Христов, 

Атанас Андонов, Живко Танчев, 
Никола Начев, Митко Димов, Иван 
Велчев и др.

/следва/
едрьо ШИДерсКИ

конгрес  на туристическия съюз. 
Ямболски окръг беше представен  
от ССТ с 25 туристи, а  от курса 
за преквалификация при ТМСС 
Ямбол – 12 души.

- участие на 22 туристи от ССТ  в 
Републиканския поход  от Гурково 
през х. Грамадлива до Бузлуджа

- участие в Републиканския по-
ход с маршрут х.Белите брези край 
Ардино до Кърджали

- участие в Републиканския 
поход от Златица по билото на 
Ст.планина до Кремиковци

Много популярен беше и Нацио-
налния поход „По стъпките на Бо-
тевата чета Козлодуй – Околчица“.

Представители на нашето дру-
жество в лицето на туристите от 
ССТ многократно участваха в 
този поход. Първото участие  през 
1968г. се ръководи от Георги Събев 
и Дженка Драголова и продължава 
с някой прекъсвания  до закрива-
нето на техникума. Следващите 
ръководители на проявите са: 
Трошан Трошанов, Илия Манчев, 
Георги Дяков и др. След прекъс-
ване от много години през 2019г. 

Друг център за практикуване на  
пешеходен туризъм  беше секцията 
по туризъм при ТВУ “Макаренко“. 
Под ръководството на запалените  
туристи Велчо Димитров- Сингера, 

и участваха във 
всички туристи-
чески събори на 
ТВУ в България.

След 1971г., 
когато вече ТД 
“Кале“  е със 
щатен секре-
тар, туристиче-
ската дейност 
стана много по-
организирана 
и ефективна. 
Това се дъл-
жеше на сдру-
жения туристи-
чески актив и 
безспорно  на 
финансовата 
п о м о щ ,  к о я -
то ЦС на БТС  
ок азваше на 
дружеството. 
От своя страна  
това даде въз-
можност дру-

жеството да финансира повечето 
прояви  от календарния план.

В периода 1972-1990г. Се осъ-
ществиха следните по-значими Хижа арпаш – румънски Карпати

на Молдовяну /най-високият връх в румъния 2 527 м./ – 
румънски Карпати

стралджанци на вр.Ботев
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благослов  по стралджанскИ
Да бъде цар доброто! Да иде в дън земята злото!
Както е пълна крината, тъй да е сита годината!
Както е здрав на кукера джумука,
тъй да са здрави всички тука!
Колкото са на покровите нишките,
толкоз да са в джобовете паричките!


