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ОБЩИНАТА РЕАГИРА

ЗАЩОТО СМЕ ДОБРИ!

ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР В СТРАЛДЖА

7 АПРИЛ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН 
НА ЗДРАВЕТО И ПРОФЕСИОНАЛЕН 

ПРАЗНИК НА ЗДРАВНИЯ РАБОТНИК

Уважаеми лекари, медицински 
работници и всички свързали жи-
вота и професията си с опазване 
на здравето,

Приемете моите най-сърдечни 
поздравления по повод 7 април – 
Световния ден на здравето и про-
фесионален празник на здравния 
работник у нас.

Благодаря ви за всеотдайния 
труд,  търпение,  усърдие в грижа 
за пациентите. Благодаря ви за 
прецизността с която изпълнява-
те отговорната си мисия! 

 Пожелавам ви здраве, щастие, професионален  напре-
дък, обществено признание и лична удовлетвореност! 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Атанас КИРОВ, кмет 
на Община Стралджа:

ΗAЦИOΗAЛΗO ШAXMAΤΗO ΤУPΗΕΗAЦИOΗAЛΗO ШAXMAΤΗO ΤУPΗΕ

"ACΕΗΕBЦИ""ACΕΗΕBЦИ"

OБЩИΗA CΤPAЛДЖA 

Πpoгpaмa:

Дaτa: 18.04.22г.

Mяcτo: Kлyб нa
           пeнcиoнepa

Ηaчaлo: 14:00ч.

14:00 - Oτκpиτ ypoκ пo ШAXMAΤ

15:00 - Ceaнc нa eднoвpeмeннa игpa

Игpи c нaгpaди

16:00 - Τypниp пo шaxмaτ c ΗAΓPAДИ

БΕ3ΠЛAΤΗO 3A BCИЧKИ

Cъc cъдeйcτвиeτo нa Oбщинa CΤPAЛДЖA, 
CУ "Πeйo Явopoв", OУ "Cв. cв. Kиpил и Meτoдий"

B пaмeτ нa Γeopги Kapaвичeв

ПРОГРАМА
18 АПРИЛ – ПОНЕДЕЛНИК

- 14,00 ч. – Клуб на пенсионера – шахматен 
турнир

23 АПРИЛ – СЪБОТА

Само дни след като Община 
Стралджа изрази готовност да 
настани 50 души от бягащите от 
военните действия в Украйна в 
общинските хижи“Люляк“ и „Ин-
джови извори“, както и да осигури 

ПОДКРЕПА ЗА ДИМИТЪР БЕРБАТОВ ОТ СТРАЛДЖА

„ОФК “Стралджа” подкрепя кан-
дидатурата на Димитър Берба-
тов за президент на Българския 
футболен съюз на предстоящия 
изборен конгрес през месец март“. 
Това заяви Атанас Киров- кмет на 
община Стралджа на срещата с 
Димитър Бербатов. Подкрепят го и 

- 10,00 ч. – пл. “Демо-
крация“ – празник на 
децата с аниматор

- 11,00 ч. – читалище 
„Просвета 1892“ – про-
жекция на анимационни 
филми за най-малките

- 18,30 ч. – пл. “Демо-
крация“ – концерт с 
участието на Боби 
Кинта, група СИГНАЛ и 
братя АРГИРОВИ

24 АПРИЛ - НЕДЕЛЯ
- Празничен концерт на гост-

изпълнител СЛАВКА КАЛЧЕВА
- С танците на ансамбъл 

„ВЪЖИЧКИ“

Това е начинът 
ние, ръководството 
на община Стралджа 
да се поклоним пред 
него - Човек, учител, 
шахматист, треньор. 
Георги Каравичев, на 
когото няколко поко-
ления стралджанци 
дължат познанията 
и любовта си към иг-
рата. 

Шахматен турнир в памет 
на Георги Каравичев

Турнирът ще се проведе на 18 април 
в залата на Клуб на пенсионера в град 
Стралджа. 

Записвания за участие - тел.047616468 
или на място в община Стралджа - отдел 
„Хуманитарни дейности“. 

Преди турнира, треньор от националния 
отбор по шахмат на България ще разясни 
основни правила в шахмата пред ученици от 
местните училища.

Вход свободен. В турнира могат да участват 
деца, ученици и възрастни.

останалите момчета от футболния 
клуб в общинския център.

Шампион на България и шам-
пион във Висшата лига на 
Англия в борба за топката, 
в братска прегръдка. Атанас 
Киров: „Желая ти успех в бор-
бата за промяна в българския 
футбол, приятелю!“

ПРЕДСТОИ СЪБАРЯНЕ НА 
КЪЩИ В РОМСКАТА МАХАЛА

Отдавна не беше се случвало 
в града да има грабеж и побой. 
Случаят е тревожен. Жители от 
ромската махала на Стралджа си 
позволили да посегнат на чуждо 
имущество с увереността, че ще 
останат безнаказани. Извършен е 
побой  и на беззащитен възрастен 
човек.  Само че  хаосът, познат от 
близкото минало, няма да бъде 
допуснат. 

Общината реагира веднага. „До-
брите“ познайници на полицията 
и на общинската охрана веднага 
са заловени, предупредени са за 
действията, които ще бъдат пред-
приети. 

Направена е проверка за закон-
ност на къщите на извършителите. 
Вече са измерени и проверени 
постройките. Тези, които са  неза-
конни, ще бъдат съборени след из-
тичане на законоустановения срок. 

Едно трябва да е ясно: Няма 
милост за крадците в Стралджа 
независимо от етнос или религия!

Законът е за всички и той трябва 
да се спазва!

хранителни пакети за настанените, 
стана ясно, че на територията на 
общината вече са приети 12 граж-
дани от Република Украйна от които 
5 деца. Веднага след това Атанас 
Киров, кмет на общината, отправи 

призив към населението за  участие 
в благотворителна кампания за 
набиране на храни за бягащите от 
войната. Събраните консерви, кро-
асани, сухи пасти, вафли, бисквити, 
солети, минерална вода, чай, кафе 
веднага са доставени при хората, 
които отговориха с топла благодар-
ност. „Спасибо за Вашу поддержку! 
Нас принимают, как дома! Нам 
очень комфортно!

Татяна Олкховска:
„От името на цялата група от 

Украина, Много сме благодарни за 
добротата ви и топал прием. Много 
сме восхитени на гостоприимството 
и всичко внимание кам нас“. 

Атанас Киров, кмет на община 
Стралджа:

„Шест годишната Полина от Оде-
са ми подари рисунка с българското 
знаме и друга, на която друго дете 
от приютените в общинска база 
бе написало:“Искаме мир“. Те не 
знаеха къде точно тръгват и къде 
ще пристигнат. Не знаеха какво ги 
очаква тук, в България. Не знаят и 
дали ще могат скоро да се върнат 
по домовете си. 

Продължава на стр. 3
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144 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ТУРСКО РОБСТВО

ПОХОД НА ЖЕНИТЕ 2022Г.

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ГЕРОИЗМЪТ ВДЪХНОВЯВА
Ученици от всички училища и класове 

на общината се включиха в обявения от 
община Стралджа конкурс за мултимедиен 
проект,есе и рисунка с посвещение на з 
март, Национален празник на Република 
България. Жури с председател Гроздан 
Иванов, зам.кмет и членове Живка Йорда-
нова, нач.отдел „Хуманитарни дейности“/
ХД/, Боряна Георгиева, зам.директор 
на СУ“П.Яворов“, Весела Драмжиева, 
мл.експерт в отдел „ХД“ разгледаха твор-
бите и разпределиха наградите.

В раздел „Мултимедийна презентация“ - 
пети – седми клас , първото място спечели 
Даная Великова от шести клас на СУ“П.
Яворов“, на второ и трето място са Елена 
Христова, пети клас ОУ“Хр.Ботев“ Войни-
ка и Никол Христова , седми клас, СУ“П.
Яворов“.

В групата осми-дванадесети клас не се 
присъждат награди.

В раздел „Есе“, пети – седми клас,   най-
добре се представи Даниела Кръстева 
от шести клас на СУ“П.Яворов“ следвана 
от Сабрина Иванова, пети клас ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ Зимница и Росена 
Добрева, седми клас, СУ“П.Яворов“.

При по-големите – осми-дванадесети 

клас, първото място е за единадесетоклас-
ника Ивелин Стоянов, на второ място е 
Таня Тончева от седми клас, и двамата от 
СУ“П.Яворов“.

Раздел „Рисунка“, първи- четвърти клас, 
най-талантливи се оказаха Светослав Йор-
данов от втори клас, Станислава Железчева 
, четвърти клас, от СУ“П.Яворов и Никол 
Куцарова, четвърти клас, ОУ“Хр.Ботев“ 
Войника. Интересни творчески идеи пред-
ставиха  Васил Шедерски от седми клас, 
СУ“П.Яворов“, Маргарита Илиева, седми 
клас на ОУ“Хр.Ботев“ Войника и Даная 
Великова, шести клас СУ“П.Яворов“, които 
получиха награди за първите три места в 
групата  пети – седми клас.

В челната тройка за рисунка в групата 
осми -дванадесети клас са Тони Йордано-
ва от единадесети клас, Мексут Алиева от 
десети клас и Мартин Пенев от десети клас, 
и тримата от СУ“П.Яворов“.

Част от рисунките, които децата на Страл-
джа нарисуваха за участие в конкурса, пос-
ветен на  Трети март, са продадени, а сред-
ствата ще бъдат дарени на община Ямбол 
и кмета Валентин Ревански за подпомагане 
на  инициатива за изграждане  паметник на 
Васил Левски в  областния град.

ДЕЦА ПОМАГАТ 
ЗА ПАМЕТНИКА НА 
ЛЕВСКИ В ЯМБОЛ

Колективът на ОУ “Кирил и Методий“ с. 
Зимница събра и дари средства, с които 
да бъдат закупени хранителни продукти 
за бягащите от войната в Украйна майки с 
деца, които са настанени в общинска база 
на община Стралджа. 

Дарението бе прието от председателя на 
ОбС-Стралджа инж.Иван Митев.

ОТ СЪРЦЕ И ЗА ДОБРО

Да обичаш природата, да не се 
страхуваш от предизвикателства, 
да имаш смелост за планински 
преходи при трудни условия – това 
е необходимо , за да станеш част 
от ежегодните туристически похо-
ди на жените, организирани винаги 
през м.март. И впечатленията, кои-
то ще натрупаш, емоциите, които 
ще изпиташ ще те заредят за цяла 
година. Твърдят го жените – участ-
нички в поредното планинско при-
ключение. Тази година то беше с 
крайна цел с.Мадара и Мадарския 
конник. Преодоляването на екопъ-
теката не беше от най-лесните, но 
жените се справиха без особени 
проблеми. Чувстваха се спокойни 
с водачи като Петко Иванов, Йор-
дан Йорданов и Кръстьо Златев, 
които добре познават планината 
и правилата, които трябва да се 

спазват.  Като едни от  постоянни-
те участнички в походите Калудка 
Иванова, Тянка Пенева, Радка 
Иванова, Иванка Черкезова, Минка 
Пенева, Веса Ангелова умело мо-
тивираха останалите , подсилваха 
вярата им, че могат да се справят 
с не лекия преход. Настроението 
не напусна групата  през цялото 
време и когато пристигнаха всички 
бяха доволни. Обръщането към 
историята, припомнянето на ле-
гендите бяха част от предвидения 
план. Последваха снимки под исто-
рически я паметник, под секвоята , 
посадена от цар Борис Трети през 
1937г., край „Извора на нимфите“. 
Следващата стъпка беше      до 
хижа „Мадарски конник“, където 
ги посрещнаха като скъпи гости. 
И веселбата започна така както 
стралджанки знаят. 

ТУРИСТИЧЕСКИ ЕНТУСИАЗЪМ, 
СРЕЩА С ИСТОРИЯТА, ПРИЗИВ 
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА

ТОДОРОВДЕН

СПОМЕН ЗА АСПАРУХОВИ КОНЕ И БЪЛГАРСКО МЪЖЕСТВО
Искате красива гледка? Погледнете пре-

пускащи коне, плъзнете поглед по лъскавия 
гръб на животното, погалете гривата му, 
взрете се в очите му, вслушайте се в тро-
пота на копитата…И легенди ще оживеят, 
спомени ще ви стоплят. 

Тодоровден е очакван и обичан празник в 
Стралджа. Да, конете вече са твърде малко, 
но ги има, има ги и добрите стопани, които 
полагат грижи за отглеждането на ездитните 
животни, плащат луди пари за красивите 
амуниции, украсяват каруците ей така, за 
радост на очите.

За пореден път общината организира 
традиционния празник с дефиле на участ-
ниците. Жури в състав Кунчо Пенев, Куни 
Маринов, Жоро Йорджев разпредели награ-
дите. За цялостен конски впряг  най-високо 
бе оценен собственика Кунчо Пенев. Награ-
дата за най-атрактивен участник си извоюва 
Васил Шидерски. Двете първи места са за 
Веселин Шидерски и Любомир Тодоров, 
двете втори места си поделиха Станимир 
Киров и Веселин Иванов.  
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МАМО, КАКВО Е ВОЙНА?
ИСКАМЕ МИР СЕГА И ЗАВИНАГИ!

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1934“ С.ЧАРДА

ДЕЦАТА ЗАДАВАТ ТРУДНИ ВЪПРОСИ

ЧЕРВЕНОКРЪСТЦИ В ПОДКРЕПА ЗА 
ПОСТРАДАЛИ ОТ КОНФЛИКТА В УКРАЙНА

По инициатива на Община 
Стралджа са събрани над 600 
детски рисунки с призив за мир 
между Русия и Украйна.Творбите 
ще бъдат разделени поравно и 
изпратени в посолствата на двете 
държави у нас, потвърди  замест-
ник-кметът на общината Гроздан 
Иванов.

По думите му в инициативата 
са се включили всички училища и 
детски градини на територията на 
общината. Апелът на детските твор-
би е „Искаме мир сега и завинаги!“

Своята съпричастност към теж-

ката участ на бежанците изразиха 
колектива при ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа. С техните 
събрани средства са закупени 
ютия, дъска за гладене, сешоари 
и медикаменти за украинските 
жени и деца бягащи от войната. 
Безплатен преглед осъществи на 
гостите д-р Дора Йовчева , мине-
рална вода получиха като дарение 
от депутата Златомира Карагеорги-
ева – Мострова  и структурата на 
ИТН. Медицински приспособления  
предостави  аптека „Авицена“. 
Хранителни продукти дариха  хра-

нителните магазини в Стралджа, 
хотел „Хемус“ и десетки граждани. 
Играчки за децата подари  Атанас 
Киров, кмет на общината. Продукти 
и завивки стигнаха до бежанците от 
БЧК чрез  координатора Димитър 
Андонов. В инициативата за помощ 
се включиха  и общинските съвет-
ници от Стралджа които дариха по 
една своя заплата.

 Поклон до земята пред всички 
вас, хора с големи сърца!

Даренията и обажданията с 
предложения за помощ продъл-
жават.

От Интернет
„Дъщеря ми, която е на 

10 г. снощи ми зададе след-
ния въпрос: “Мамо, какво е 
война?...“

Не знаех как да отговоря, 
останах безмълвна, защо-
то аз самата не знам какво 
е. Просто й казах: „Не ти 
трябва да знаеш, не е за 
деца!...“

А всъщност моят покоен 
дядо ми е разказвал много 
за Втората световна война, защото е бил в епицентъра. Но аз не 
искам детето ми да знае...“

Днес и малките деца имат достъп до Интернет, не може да ги ограни-
чим да видят нещо толкова тревожно като войната. С бягащите хора, 
с разрушенията, танковете, войниците и новинарските месии в които 
има много страх. 

Естествено е да се стигне до там, че детето да търси опора, надежда 
като задава въпроси и очаква отговори.

Родителите са загрижени, нервни, не по-малко уплашени. Малко са 
тези, които знаят как да подходят , с какви думи и аргументи да обяснят 
новото явление в живота, как да оправдаят решенията на възрастните.

Не може да избягаме от въпросите на детето. Но как да подходим?
Ако малчуганът задава въпроси това може да означава че е разстро-

ен или просто любопитен. Той не осъзнава точно какво се случва. Но 
иска да знае. Повече от това което коментира с приятелите или вижда 
на екрана.

Ако е на тийнейджърска възраст разговорът може да протече спо-
койно, без излишни емоции. Не е необходимо да натоварваме детската 
психика с новини или страшни изображения. Може просто заедно да 
подберем сайтове, които не стресират , а дават нормални обяснения 
на събитията.

 Ако детето е по-малко може да отвърнете на въпроса с въпрос: “Какво 
точно те тревожи?“

Вслушайте се в отговора, успокойте притеснението на детето, при-
емете го сериозно. Опитайте се да му подарите търсеното вътрешно 
успокоение.

Ако и вие се плашите от подобен разговор и се колебаете как да 
подходите, признайте си го, просто бъдете искрени и кажете:

“ Това е голяма и важна тема, нека поговорим за нея когато сме 
готови!“

СЪН
Янко Стефов

Сънувам страшното. Войната !
И уж това е само сън,
ала усещам как земята
превива се след всеки гръм.
Летят снаряди вместо птици.
Небето се тресе от страх.
И със отворени зеници
погиват хора в кръв и прах.
Войнишка каска тежко пада
безсилна в крехката трева.
И гледа с тиха изненада
една умираща глава .
Пищят дечица ужасени
връз мъртви майчини гърди
и питат с устни вкочанени :
„Войната кой ще победи ?“
Денят простира бяла риза
върху въже от светлина.
Умира моят сън, пронизан
с усещането за вина.

 
ПОЩАДЕТЕ ДЕЦАТА В УКРАЙНА
Димитър Драганов

Цяла вечер от ужас крещя! Днес народът навън се избива!
Доживях да творя във война и душата от страх да се срива!
Не разбирам какво е това – разорена до болка планета!
Ако следва тъга след тъга, да поканим на гости комета!
Цяла вечер не мога да спя! Как да вярвам какво се получи!
Днес светът се погубва с война, а мирът е изритано куче!
Над земята ракети летят и разбиват каквото им падне,
а децата ни мили пищят! Днес децата за ласка са гладни!
Плачат майки за скъпи чеда! Те на битка последна отиват!
Там, за бога, танцува смъртта и човешки животи загиват!
След корона се будим със страх и нескрити „прекрасни“ заблуди!
Ако мога да пея над тях – ще извикам, че всички са луди!
Ако стъпиш на родна земя – ще те чакам с крилатата чета!
Аз, наследник на Тервел, горя и съм брат на безстрашни момчета!
Цяла вечер от ужас крещя! Днес животът е мъка безкрайна!
Ако вие сте с Мъжки Сърца, пощадете децата в Украйна!

Червенокръстката областна  
организация продължава да осъ-
ществява дейности за подкрепа 
на пострадалите от конфликта 
в Украйна. Във връзка с това и 
по повод постъпило искане от 
Атанас Киров, кмет на община 
Стралджа, Областната органи-
зация на БЧК, предостави вещи 
от първа необходимост /одеяла, 
завивки, санитарни материали, 
играчки и др./, за 13 украински 
граждани, настанени на терито-
рията на общината. Лицата са 
предимно жени и деца, а видът 
и количеството хуманитарна по-

мощ е определен след извършена 
оценка на нуждите от доброволци 
на БЧК под ръководството на 
Димитър Андонов, председател 
на Общинската организация на 
БЧК – Стралджа, координирано 
с местната власт. 

Червенокръстката организация 
е в готовност да окаже необходи-
мата хуманитарна подкрепа, в т.ч. 
психологическа, на украинските 
граждани, настанени на терито-
рията на областта, като дейност-
ите се извършват в координация 
с местната власт и съответните 
институции.

Във време на трудности и пре-
дизвикателства за оцеляване чи-
талищните дейци в малкото село 
Чарда правят и невъзможното , за 
да се впишат в новите реалности, 
да съхранят наследените тради-
ции и да ги предадат на младите. 
Народното читалище продължава 
своята дейност, активно работи за 
привличане на повече млади хора и 
деца и всички се обединяват около 
идеята, че трябва да продължават 
напред. Без колебание, без притес-
нение, с увереността, че могат и ще 
се справят. Това пролича и в докла-
да на читалищното настоятелство 
представен на отчетно-изборното 
събрание от председателя Георги 
Митев.

    Една от основните дейности  на 
читалището продължава да бъде 
библиотечната дейност. Близо 6000 
тома литература се съхраняват , за 
да могат читателите да ги ползват. 
През 2021г. в библиотеката са по-
стъпили около 600 бр.книги  като 
дарение от институции и местни 
хора. Традиция е в библиотеката да 
се извършват и други дейности като 
копиране на документи, отдаване 
под наем на помещения, принти-
ране и др. Годишната субсидия 
на читалището в размер на 17 226 
лв. се използва за изпълнение на 
културния календар и покриване на 
другите разходи. През изминалата 

година са организирани обичани 
празници като Бабинден,  Осми 
март. Продължава поддържането 
на празника Кукеровден, който 
обединява малки и големи. С 
нужната почит и уважение читали-
щето  отбеляза с фото изложба  19 
февруари, деня на обесването на 
Васил Левски. През м.април чудни 
малки лазарки обиколиха селото, 
играха и пяха за здраве и берекет 
и зарадваха всички жители и гости 
на Чарда. Продължава дейността 
и на танцовата група „Божур“ с 
хореограф Калина Костадинова. 
Успешното участие на събора в 
Хасково донесе сребърен медал на 
танцьорките и заслуженото второ 
място. Със сребърен медал и вто-
ро място беше удостоен и Петър 
Петров. Танцовата група участва и 
събора на Петропавловския мана-
стир гр.Лясковец. И така обогати 
архива на читалището с благодар-
ствено писмо от организаторите, 
грамота и плакет за участие. Група-
та се представи успешно и в събора 
„Богородична стъпка“  Ст.Загора от 
където получи грамота и сувенир. 

Всяка година читалището привли-
ча децата на празник с посвещение 
на Първи юни. Този път той протече 
под надслов „ Не на насилието и 
агресията над децата!“ Благодар-
ност получиха спонсорите Недка 
Ганева и Калина Недялкова, които 

осигуриха всичко необходимо за 
забавлението плюс участие на 
аниматора кака Ели.

През м.август, когато е празника 
на  селото, читалището, подпомог-
нато от щедри спонсори,  организи-
ра голям фолклорен концерт с учас-
тието на ТГ“Божур“ и кукерската 
група на селото. Гости на събитието 
бяха Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината, Георги Чалъков, обл.
управител, Георги Георгиев, кмет 
на община „Тунджа“. Всеки от тях 
поднесе приветствие към чарденци 
и участниците в концерта. Събитие-
то приключи с очаквана заря.  

Висока оценка за читалището е 
включването му в проект на община 
Стралджа заедно със Саранско, 
Войника и Тамарино. Идеята е да 
се осигурят средства за носии на 
танцовата група.

НОВОТО ЧИТАЛИЩНО РЪКО-
ВОДСТВО

Стоян Панков – председател 
Калудка Иванова – член 
Снежана Иванова – член
Гергана Костова – член 
Цонка Вълчева – член 
Минко Тодоров – член
Недка Ганева – член
Проверителна комисия 
Милен Вълков – председател 
Станислава Иванова – член 
Монка Георгиева – член

ДЕЙСТВАЩ ЦЕНТЪР НА ТРАДИЦИИТЕ И БИТА НА ХОРАТА

ЗАЩОТО СМЕ ДОБРИ!
Продължава от стр. 1
Не знаят и дали ще са там къщите 

им. Не знаят кога ще мобилизират 
мъжете им. Ирина не знае жива 
ли е нейната майка, с която няма 
връзка, защото в града им няма 
ток , газ, вода...Те не дойдоха със 
скъпи коли. Дойдоха натъпкани в 
два автобуса, дойдоха с по един сак 
дрехи. Те са с достойни професии. 
Учител, икономист, две очни лекар-
ки, собственик на спортна школа по 
батут и худ.гимнастика, момчетата 
мечтаят да станат баскетболист 
и архитект и се готвят усърдно за 
това. Не успях да видя тригодишна-
та Соня, която е с варицела и е под 
карантина в стаята си в общинската 
хижа. Помагаме им. Всички. Почти 

всички. Някои ги обиждат, 
но се радвам, че са малко. 
Много малко. Повечето 
жители на общината им 
помагат, което ми дава 
увереност, че има бъде-
ще за човечеството. Аз ги 
чувствам като мои сестри 
и деца. Така бих постъпил 
и с хора от Русия и от вся-
къде, където реално бягат 
от война. Защото в нашите 
гени е да сме добри и гос-
топриемни. Ще завърша с 
едни техни думи: „Обича-
ме България и хората и“. 
И точно първата дума е 
бъдещето според мен. Да 
обичаме, а не да мразим!“
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е такава, нали?...
Кого обичахме повече? Предме-

та или преподавателя, или единия 
заради другия – трудно е да се 
каже. 

Другарят Сотиров умееше да 
влага особено завладяващо чув-
ство в думите си и то не беше 
само дар слово, а едно вътрешно 
душевно богатство, което непре-
менно обагряше всичко, казано 
от него. За него ученикът беше 
личност, чието достойнство винаги 
уважаваше. И той упорито твърде-
ше: „Не съм имал  лоши ученици!“ 
Сред тях има учители, лекари, 
инженери, добри производствени-
ци. Но където и да ги е разпилял 
животът за др.Сотиров винаги си 
спомнят с любов. 

Димитър Сотиров остави трай-
на следа и в културния живот на 
Стралджа. Като дългогодишен 
актьор в самодейния театър за 
около 15 години е участвал в над 
20 постановки. Изградил е запом-
нящи се образи – Камен в „Грама-
да“, Валентин в „Последният бал“, 
фон Таненбаун  в „Щастие“ и много 
други. Под негово ръководство из-
раснаха плеяда млади рецитатори  
от Стралджа. Кръжокът му по худо-

МЛАД НАШ ТАЛАНТ В ДРУЖЕСТВОТО 
НА ПИСАТЕЛИТЕ ЯМБОЛ

КНИГА С ПОСВЕЩЕНИЕ НА 
ДЕЦАТА НА С.ЛОЗЕНЕЦ

ПРОСТО ЛЮБОВ ! ОБИЧАЙТЕ СЕ, СКЪПИ ХОРА !

ОБЯВА
0899303339 или 0886054078 

почиства комини от твърди 
налепи и други проблеми, 
може без качване на покрива

Младият стралджански поет 
Димитър Драганов, който с косми-
ческа скорост печели почитатели и 
награди, вече е член на Дружество-
то на писателите в Ямбол. Покана-
та дойде лично от председателя 
Тенко Тенев, който отблизо следи 
творческото му развитие. Минала-
та година с финансовата подкрепа 
на общината Митко издаде първа-
та си стихосбирка „Моят глас“, вто-
рата- „Портрет на живота“,  дойде 
след като спечели първото място 
в Международния литературен 
конкурс на издателство „Многото-

чие“. „Възприемам творчеството не 
просто като начин  смело да изразя 
най-съкровените си  човешки въж-
деления, а и като искра, която ми 
помага да достигна със силата на 
римуваното слово до дълбините на 
човешките сърца и сетива, както 
и нежно да ги докосна , за да им 
разкрия ефирните хоризонти  на 
многопластовия живот. Вярвам, че 
приемането ми в Дружеството на 
писателите ще бъде поредна крач-
ка напред в посока преоткриване 
и оползотворяване на творческия 
ми потенциал. „ , написа Димитър 
Драганов в заявлението си. 

    След утвърждаването Митко 
сподели:  „Благодарен съм за пре-
доставената ми възможност за про-
дължаване на последователното 
ми развитие като млад, мотивиран 
автор на поезия и проза, който и 
тепърва ще се обогатява в инте-
ракцията си с останалите членове 
в творчески заредена атмосфера, 
обусловена от мисловна и сетивна 
споделеност! Благодаря на госпо-
дин Тенко Тенев, председател на 
Дружеството, което ме прие в своя-
та цялост, за доброто отношение 
и отправените светли пожелания 

към личността ми, радостна, че 
все по-осъзнато продължава да 
намира съмишленици в търсенето 
на безценния Смисъл!

А той се открива с Вяра, Надежда 
и Любов...“

Поздравления за Митко и напред 
към нови творчески успехи!

Пролет е! Природата разцъфтява, а заедно с нея и човешките чув-
ства. Чудесен сезон за любов! Младият стралджански поет Димитър 
Драганов  ни го припомня по най-добрия начин.

„Скъпи приятели и скъпи верни читатели, искам да Ви споделя с 
мека топлина приятната и благо усмихваща ме новина, че твор-
бата ми „Мъж със сърце от стъкло“, написана със сърцето ми, е 
удостоена с награда на Младежки дом - Враца в 22-ри Национален 
поетичен конкурс „Любовта...“, в който изгряха много млади пое-
тични таланти, чиито рими вълнуват, усмихват и галят сети-
вата с перо! В прегръдките на тази пролетна  нощ Ви пожелавам 
здраве, щастие, късмет, както и светлина по пътя напред!“

Ето я и наградената творба: 

МЪЖ СЪС СЪРЦЕ ОТ СТЪКЛО

Ти отместваш коса зад ухо
и душата ми бързо се свлича.
Аз съм мъж със сърце от стъкло,
който просто до гроб те обича.
Ти си слагаш червило и грим
и предлагаш любов за вечеря.
Аз съм толкова слаб и раним,
но любимата в теб ще спечеля.
Ти си аз! Аз съм ти до безкрай!
В мен блести тишината любовна!
Не творя в категория „най“ –
но летя със словата съдбовни.
Ти си женска частица Добро.
Виждам своето крехко момиче.
Аз съм мъж със сърце от стъкло,
който просто до гроб те обича!

И още едно стихотворение, което вълнува и предизвиква размисъл

ЗАЩИТА НА СВОБОДАТА ПРЕД ОЧИТЕ НА ДЯДО ВАЗОВ

Какво се случи, скъпи мои братя и скъпи мои български сестри? 
Ще мога ли любов да ви изпратя, когато вас сърцето ви боли?
Понякога това не се издържа. Ударил ни е някой силен ток.
Надеждата ни мила се изпържи и сякаш, че за нас отсъства Бог.
Ограбени, разбити и сломени, останали без пукната пара̀,
забравили за дните си зелени, по улиците движим се – тела.
По гарите допиваме кафета и возим се в бездомната тъга.
Понякога си мисля, че несрета ще срещна и накрая на света.
Къде е свободата ни човешка? Не мога да я видя през деня.
Понякога ми става адски тежко и пея за добрата свобода...
Когато ни ограбват и ругаят, надявам се за малко добрина.
Признавам си, че винаги мечтая вселената да бъде светлина.
Телата ни във времето са тленни. Остава ни едничкото добро.
Доброто е магия скъпоценна. Дано да завали то из ведро...
Отказвам да повярвам, скъпи братя и скъпи мои български сестри,
че в дългия тунел на свободата надеждата за утре не блести! 

Димитър ДРАГАНОВ

Подбрал и подредил 
д-р Трифон Манчев

Живейте в кротост със себе си!
Шилер, 

„Мария Стюарт“

Такава сила има хубостта, че ум 
и реч забравяме пред нея!

               Шекспир, „Хенри Пети“

Всички почести на света не стру-
ват колкото един добър приятел.

Волтер, „Философски новели“

ЗА ЧОВЕШКОТО В ЧОВЕКА

Таня ДИМОВА
В съзнанието на няколко поко-

ления ученици Димитър Сотиров 
остави траен спомен с неповто-
римото си обаяние като учител и 
като личност.

Казват, че учителската професия 
е призвание. Това в пълна мяра 
важи за него. Какво бе това неиз-
черпаемо себеотдаване? Не се 
ли отегчи през всичките 36 години 
на учителстване? Час след час, 
година след година. Не просто да 
преподава, а да къса частица от  
душата си и да я дарява на своите 
ученици.

Може би и той е имал своите 
плахи стъпки в началото. Преди 
да се установи в Стралджа през 
1962г. учителства във Воденичане 
и Лозенец, бил е и директор на 
училището в Скалица.

Когато аз бях негова ученичка 
той вече имаше богат опит. Но как 
нито веднъж не пролича рутината, 
еднообразието, скуката? И като че 
всеки час бе неповторим. Неизмен-
ни оставаха походката, усмивката 
и преди всичко духът – младежки, 
бодър, шеговит.

Понякога ставаше строг, но ви-
наги беше толкова справедлив, че 

никой не се сърдеше на забележка-
та. Не беше прословут педант, нито 
можеха да го обвинят във фелдфе-
белско отношение към учениците, 
а класът притихваше в очакване 
щом той влезеше в час. Очакваше 
понятно, увлекателно и мъдро 
др.Сотиров да разкрие чудния свят 
на литературата. „Какво толкова – 
ще кажат някой - това е работа на 
всеки филолог. Литературата сама 
по себе си е прекрасна.“ Но ако ви 
говорят скучно, по задължение  и 
без душа за нея, тя вече няма да 

жествено слово през 1974г. беше 
Лауреат на Четвърти Национален 
преглед. Димитър Сотиров беше 
редовен участник в постановките 
по време на народния събор „Ма-
раш пее“. 

Винаги съм се възхищавала от 
умението на Димитър Сотиров да 
общува с хората, от коректното му 
отношение към тях, от умението 
му с пренебрежение да отминава 
дребнавото в живота, да се разда-
ва без да очаква признателност , 
да изтъква заслугите на другите, 
а самия той винаги да запазва 
скромност. 

Право казва народът: „Тежкият 
клас е приведен!“ По зрънце от 
този клас е запазил в душата си 
всеки от нас – учениците на др. 
Сотиров.

Сега, когато отбелязваме 170 
години учебно дело в Стралджа, да 
си спомним за огъня, който учителя 
запали в нас.

Злонамереност и алчност са 
двата бързо препускащи „коня“, 
които ни „носят“ право в пропастта.

Г.Марков, „Любомъдрие на 
историята“

Има само един тиранин за чове-
чеството – невежеството.

В.Юго, „Клетниците“

Тръгни с добри приятели и сам 
ще станеш добър

Сервантес, „Дон Кихот“

Щастливи са тези, които зло не 
знаят!

Софокъл, „Антигона“

Вяра. Ето нещо необходимо за 
човека. Горко на невярващите в 
нищо.

В.Юго
Трудът ни пази от трите най-

големи злини: отегчение, порок и 
нужда.

Волтер

Нацията се нуждае жизнено от 
герои – образци и ако ги няма, ще 
трябва да ги намери.

Г.Марков

Харесаха ли ви тези мъдри 
мисли? Със сигурност да. А в 
книгата на д-р Трифон Манчев 
те са в изобилие. В началото е 
най-подходящото мото – мисъл 
на Луций  Аней Сенека:

„Човек трябва да се поспре при 
големите умове, да се закърми 
с тях, ако иска да извлече нещо, 
което здраво да пусне корени в 
душата му.“

С надежда книгата скоро да 
бъде официално представена в 
Лозенец, от където са родовите 
корени на д-р Трифон Манчев,  
днес първо ние съобщаваме за 
нея. Идеята за написването й се 
поражда в Стралджа при послед-
ното гостуване на д-р Манчев 
когато ни представи  новоизда-
дената си тогава книга „Загоре 
– между Източна Стара планина 
и Бакаджиците“.

„За човешкото в човека“ не е 
обикновена книга. Тя носи много 
мъдрост, показва верния път 
за един честен и смислен жи-
вот, дава точните правила за 
щастие. Включените мисли на 
личности от различни времена 
и държави са свързани с идеята 
за задължителното присъствие 
на човеколюбие в развитието 
на човешкото общество. А, 
както посочва авторът: „Всеки 
разумен човек, ако иска да бъде 
успяващ, уважаван...и обичан, 
трябва да вземе за свое ръко-
водно начало  в живота  идеите 
на хуманизма.“

Добър път на книгата към чи-
тателите! В днешното странно 
освирепяло време имаме нужда 
точно от такива мъдри книги.

ДА НИ Е ЧЕСТИТ 
СЕЗОНЪТ НА ЦЪФТЕЖА!

ПРОЛЕТ
Нанчо НАНЧЕВ

Денят когато се събуди, 
ако вещае красота 
от цвят и звукови прелюдии, 
дошла е вече пролетта. 

По-близо е далечината, 
Въздухът е по- игрив, 
природата е все тъй свята 
и зовът й - все тъй див. 

Гали повеят клонака, 
топлината се разлива 
и животът, който чака, 
постепенно се разкрива. 

Скъпи гости, непознати, 
неотдавна прилетели, 
сред тревисти аромати 
стелят грациозни трели. 

Всичко едро и мъничко 
несъмнено е готово 
да забрави всичко 
и да разцъфти отново.

С лекота и шумолене 
тихо времето се движи - 
днес е само суетене, 
утре - вече носи грижи. 

УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ПОМНИМ: ДИМИТЪР СОТИРОВ

С НЕПОВТОРИМО ОБАЯНИЕ КАТО УЧИТЕЛ И КАТО ЛИЧНОСТ
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ВЪЗПИТАНИК НА ГИМНАЗИЯТА В СТРАЛДЖА, НАБОР 1934

НАПУСНА НИ ЕДИН ВСЕОТДАЕН УЧИТЕЛ

СТРАЛДЖАНКИ ПОКОРЕНИ ОТ КРАСОТАТА 
И БОГАТСТВОТО НА МАДАРСКОТО ПЛАТО 

ВИЧКАТА /Иван Великов/

На 20 км от град Шумен, в Мадар-
ското плато се намира известният 
скален релеф Мадарският конник. 
Той е изсечен в отвесна скала, по 
времето на Първата българска 
държава (VIII век) и е една от най-
интересните туристически забеле-
жителности в тази част от България. 
На барелефа с мащабни размери 
са изобразени триумфиращ кон-

Той някога 
беше много 
популярна 
личност  в 
Стралджа, 
н о  п р е д и 
доста годи-
ни някакво 
злополучно 
преплитане 
на краката 
станало при-
чина единия 
да се счупи. 
П о с л е  с е 

разболя и другия в резултат на кое-
то животът му се промени коренно. 
Наложи се да споделя съдбата на 
изолиран  от обществения живот 
човек, който не може да напуска 
дома си. Вичката има добри зетьове 
и дъщери които се грижат за него, но 
потребността му да общува го кара 
да търси събеседници по телефона. 
Един от тях съм и аз защото с него ни 
свързва много старо , искрено и топло 
приятелство.

Съжалявам много, че не съм за-
пазил едно шеговито мое писмо  от 
1959г. В него аз, „останал в стаята 
самин“ давах „обяснение на приятел 
един“ защо съм закъснял с отговора 
на неговото „много хубаво писмо“ и 
за да получа извинение възкликнах:

О, Вичка,
Не бъди прибързан!
Към теб аз съм все така привързан,
че живота смело бих си дал без 

страх
врагът ти да стане изведнъж на 

прах,
но зает, притрупан с безброй за-

дължения,
не можах да изпълня свойте на-

мерения...
И ето сега, с този приятел, често 

си говорим. Констатирам, че въпреки 
тежките изпитания  на които е под-
ложен, Вичката има добра памет, за-
пазил е чувството си за хумор, готов-
ността си да помага с каквото може, 
говори скромно за своя интересен и 
достоен за уважение живот. Радва 
се на някой от наградите и оценките 
които е получавал като стопански и 
обществен деятел.

Има случаи когато ми е звънял 
по телефона, за да ми каже, че във 
в.“Трета възраст“ пишело за някакво 
лекарство от което болките в кръста 
се облекчават. Някога съм го питал 
за нещо, той не е могъл да отгово-

ри. След време, когато аз вече съм 
забравил, той ми звъни и съобщава 
резултатите от своите проучвания. 
Запазил е човекът онази доброна-
мереност, деловитост и отзивчивост 
с които се отличаваше някога.

Като инкасатор на битовата елек-
троенергия  трябвало да обслужва 
околните на Стралджа села- Воде-
ничане, Палаузово, Джинот, Лозенец. 
Вятърът и студа не можели да го 
спрат. Качвал се на колелото и изпъл-

нявал задълженията си. Вървял от 
двор на двор и като пръв инкасатор 
още помни колко радостно са прие-
мали хората тази битова придобивка. 
Когато напуснал на негово място 
назначили двама инкасатори.

Когато бензиностанцията на Пе-
толъчката  влязла в експлоатация  
отчетът на продадения бензин се 
подготвял по примитивен начин. Но 
парите, които Вичката отчитал, били 
винаги точни. Много рядко излизали 
малко повече. В същото време една 
бензиностанция в Казанлък била в 
постоянен недостиг. Ръководството 
на ДСО“Петрол“ командировало 
Иван Великов да работи няколко 
месеца там. Точният му ежедневен 
отчет убедил шефовете, че някой от 
служителите не е особено порядъ-
чен човек. Открили го, уволнили го и 
нещата се оправили. А нашият човек 
получил благодарност и се върнал на 
работа на Петолъчката. След време 
го изпратили да боядиса бензинос-
танцията в Котел и да й придаде по-
представителен вид. И тук се справил 
за „отличен“.

Развитието на футбола след 

Втората световна война в Страл-
джа ставаше на самодейна основа. 
Във всеки квартал децата играеха/ 
предимно с парцалена топка/, но 
отборите си имаха име – Локомо-
тив, Ботев, Герена, Сарая и др. 
Между тях се провеждаха срещи на 
които всеки усещаше дали става за 
представителния отбор. Много бяха 
добрите ентусиазирани футболисти 
от моето поколение.  Някой от тях 
имаха покани да играят  в отборите 
на по-големи градове , но те не жела-
еха да напускат Стралджа. Тук става 
дума за Димитър Пенев – Камъша, 
Пантелей Влаев, Митко Крайчев- 
Краека и др. Камъша като войник от 
гранични войски е играл в градския 
отбор на Гоце Делчев, където дълго 
време съжаляваха, че не са успели  
да го задържат. О, наистина добрите 
играчи бяха много, но само Иван 
Великов - Вичката е награден със 
специална статуетка „за възпитан 
и културен играч“. Ценна реликва е 
това! Притежателят й основателно 
се гордее с нея. Той се самооценя 
като „не много лесен“, „залепя ли се 
за някой, държа като удавен“. Значи 
Вичката е бил твърд играч каквато 
по същество е и самата игра. Твърд, 
упорит, но наред с това  внимателен 
и културен. И то при условия, че 
стралджанската публика  приемаше 
грубостта като символ на мъжество.

Като служител на МВР ме пратиха 
с група сержанти да охраняваме  
една среща на която се очаквало да 
станат осъдителни неща. По вина на 
съдията на мача положението наис-
тина стана опасно. Публиката озверя. 
Само убийството на съдията можеше  
да я успокои. Със своя малоброен 
отряд  не бих могъл да я удържа. 
Футболистите направиха кордон и ни 
спасиха от позора. Дълго време обаче 
чувах псувни зад гърба си. И до сега 
съм благодарен на футболния отбор 
и на капитана Иван Стефанов. По 
мое предложение година по-късно се 
проведе приятелска футболна среща 
между отборите на МВР Ямбол и 
ветерани Стралджа. При борба за 
топката Пантелей Влаев – Поната  
ритна силно своя съперник, който 
ядовито му каза:

- Ти ще ме осакатиш, бе!
- Ей, ти уж си от МВР пък си бил 

много гевшек, бе ! - не му остана длъ-
жен Поната, предизвиквайки повече 
смях отколкото възмущение . Добър 
играч беше Пантелей, но груб затова 
няма статуетка. Според мен тази 
ценна реликва би трябвало да стои 
на подходящо публично място , за да 
обогатява историческата футболна 
памет на Стралджа.

Иван Великов Иванов – Вичката  
има много други награди. Считам оба-
че че казаното до тук е достатъчно, 
за да се разбере духът на времето, в 
което живяхме и най-хубавото, което 
е съхранил.

Ако искате да обогатите деня му, 
да го зарадвате, просто му звъннете 
на тел 50-85.

Автор: Георги Александров

ник в естествен ръст, кон в ход, 
подскочило куче, което го следва, 
прободен с копие лъв, повален под 
предните крака на коня. В скалата 
са изсечени и надписи на гръцки 
език, които са с от различно време. 
И ако тази внушителна гледка е 
видяна от много хора, а други са 
прочели информация за релефа и 
са разгледали снимки, то по-малко 

Георги Александров

На 19 март ни напусна  Йор-
данка Николова, учителят по 
български език и литература, 
който мнозина помнят като 
другарката Пергелова. Човекът, 
който отвори очите на безброй 
ученици за красотата и силата 
на българския език, научи ги 
на правопис, който помнят за 
цял живот, даде им правила 
в живота чрез които се живее 
по-лесно. Който е минал през 
нейната школа няма поводи 
да се срамува когато пише на 
родния език, защото го прави 
безпогрешно.

Виждали ли сте ръкописи на 
г-жа Николова? Ако да значи 
знаете колко изрядна беше и 
в това тя. А с каква обич към 
родното пишеше своите тексто-
ве, колко чувство и хармония 
влагаше във всяко изречение. 

За нея препинателните знаци бяха истинския изразител  на чувството с 
което трябва да се чете. Безкомпромисна в изискванията си тя не само 
създаваше  ученици ,които разбират езика ни, познават го,  уважават 
го. Тя извайваше личности и се гордееше с тях.

 Освен всичко това като родолюбец г-жа Николова беше вечният 
организатор на различни екскурзии, инициативи свързани с посещение 
и опознаване на исторически места у нас. Тя беше водещата и при из-
готвяне на уникалното Самарско знаме, което до днес се пази в СУ“П.
Яворов“. Тя организираше рецитали, даваше идеи за отбелязване на 
годишнини. Всеотдайна във всичко, учител – перфекционист, взиска-
телна, упорита, енергична…

„Последно сбогом, другарко Пергелова! Отиде си един учител, дал 
основа на знанията на хиляди стралджански деца. Един истински на-
роден будител. Почивай в мир! Никога няма да Ви забравя!“, с поклон 
пред паметта й написа кметът Атанас Киров. Безброй  са и останалите, 
които отправиха топли думи за спомен със своята учителка.

Светла да е паметта й!
Поклон!
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Уважаеми дами и господа, 

 
Имаме удоволствието да Ви съобщим, че са в процес на 
изпълнение дейностите по проект BGENVIRONMENT-4.003-0007 
„Разработване и прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към 
климатичните промени в община Стралджа“, финансиран по 
програма  „Опазване на околната среда и климатични промени“ на 
ФМ на ЕИП 2014-2021 г.”, с бенефициент ОБЩИНА СТРАЛДЖА в 
партньорство с МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 
НОРВЕГИЯ и МАГИСТЕРИУМ ООД.  

Проекта е на обща стойност 682 609.97 лв. или 349 012.94 евро. 
Максимален размер на БФП е 655 242.62 лева или 335 020.23 евро.  

Всички заложени дейности са пряко или косвено насочени към 
намаляване или ограничаване на емисиите на парникови газове и 
засилване устойчивостта на местната общност към изменението на 
климата. 

Встъпителна пресконференция ще се проведе на 30 март 2022 г. от 
11:00 ч. в заседателна зала „Велчо Тончев“, в сградата на 
общинска администрация Стралджа, с адрес ул. „Хемус“ №12 и 
онлайн в платформата Zoom. 

Събитието има за цел да представи дейностите, участниците и 
очакваните резултати по проекта. 
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са онези, които знаят, че в близост 
до Мадарския конник тече магиче-
ска вода.

Голямата пещера, известна още 
като Пещерата на нимфите, се 
намира в археологическия резерват 
„Мадара“ и представлява скален 
навес с височина около 30 метра.

По времето на траките мястото 
било светилище на трите нимфи, 

богини на - плодородието, горите 
и водите. Затова много хора вяр-
ват, че водата, която тече по стените 
и капе от пролуките на пещерата, е 
лековита. Друга легенда разказва, 
че стичащата се вода всъщност 
са сълзите на хан Крум. Виждайки 
огромната армия, с която прибли-
жава император Никифор Генник, 
хан Крум напуска столицата Плиска 
и се укрива в крепостта на Мадар-
ските скали. От високото място, 

към което имал поглед над цяла 
Плиска, ханът праща вестоносец 
до императора с предложение за 
мир. Никифор обаче не приема. На 
20 юли 811 г. византийците превзе-
мат българската столица. Градът е 
разрушен, а много невинни деца и 
жени са избити. Виждайки пожара, 
който унищожава Плиска, хан Крум 
се разплаква. Сълзите му потичат 
по скалите на Мадара и текат там 
и досега.

ВЪЗПОМЕНАНИЕ
На 30 март се навършват 
30 години от смъртта на

АТАНАС КОЛЕВ КУНЕВ
/Наско/

1939 г. - 1992 г.
Да си спомним с добро!

Поклон пред светлата ти памет!
От съпругата Стойка
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ние, могат да участват индивиду-
ални изпълнители и фолклорни 
групи, които изпълняват народни 
песни от репертоара на Вълкана 
Стоянова, разпределени в след-
ните раздели и възрастови групи:

Раздел „А” – „Любители”
Първа възрастова група – до 7 

години
Втора възрастова група – от 7 

до 14 години
Трета възрастова група – от 14 

до 18 години
Четвърта възрастова група – над 

18 години

Раздел „Б” – „Професионали-
сти”, представители на НМУ 
и ВУ

Първа възрастова група – от 14 
до 18 години

Втора възрастова група – над 
18 години

Раздел „В” – фолклорни 
групи

Първа възрастова група – от 7 
до 14 години

Втора възрастова група – от 14 
до 18 години

Трета възрастова група – над 
18 години

Всички участници в рамките 
на 6 минути трябва да изпълнят 
две песни – бавна и хороводна, 
едната от тях задължително от 
репертоара на Вълкана Стояно-

ва. С оглед целите на конкурса 
за предпочитане е и двете песни 
да са от репертоара на певицата. 
Изпълнителите могат да бъдат 
без и със съпровод /от 1 до 4 ин-
струмента/.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

1. Като основен критерий за 
оценяване ще е максималното 
доближаване до оригиналността 
на песните.

2. Отлично владеене стила на 
Вълкана Стоянова

3. По преценка на журито, то 
може да поиска от изпълнителя 
трета песен – акапелно.

4. Костюм, артистичност и сце-
нично присъствие.

5. Журито има право да прекъс-
ва изпълнението при неспазване 
на регламента или клаузи на 
Статута.

6. Журито оценява и награжда-
ва най – добре представилите се.

7. Класирането на журито не 
подлежи на обжалване. 

8. Организаторите на конкурса 
не носят отговорност за решение-
то на журито.

Всеки участник изпраща заявка 
за участие по приложения обра-
зец. Срокът за подаването им е 
30 април 2022г. След тази дата 
се преустановява записването 
за Конкурса. Редът за явяване 
на участниците в Конкурса се 
определя въз основа на заявките 
изпратени на посочения адрес.

Заявките се изпращат на 
адрес:

8680 – гр. Стралджа
бул. Хемус №12
Отдел „ХД”
За XII Конкурс – надпяване „С 

песните на Вълкана Стоянова”

Всички разходи са за сметка на 
участниците или на институции-
те, които представят.

ЖУРИ  И  КЛАСИРАНЕ
Жури от специалисти – музи-

коведи, етнолози, фолклористи и 
др., прослушва и оценява изпъл-
нителите. Те ще бъдат класирани 
по раздели и възрастови групи. 
Решението на журито е оконча-
телно.

НАГРАДИ
Журито ще присъди:
• Първа, Втора, Трета и поо-

щрителна награда в разделите и 
възрастовите групи.

• Голямата награда на Конкурса 
„С песните на Вълкана Стоянова”.

• Всички участници получават 
Грамота за участие.

НАГРАДЕН ФОНД – 2 000 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПО-
РЕДБИ

Всички участници в конкурса 
трябва да предоставят на орга-
низаторите и удостоверение за  
разкрита при дадена банка смет-
ка,  предвид това, че паричните 
награди на победителите ще се 
превеждат само по банков път.

Носители на голямата награда 
от предишни конкурси „С песните 
на Вълкана Стоянова” не участват 
в класирането.

За справки и допълнителна 
информация:

04761  /  64 - 67; 64 – 68

ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ

ИНИЦИАТИВА “ДЕН НА МЛАДИЯ БИБЛИОТЕКАР” 

 

 
          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 
ОРГАНИЗАТОР НА ТСНТ 

„МАРАШ ПЕЕ 2022” 
E ОБЩИНА СТРАЛДЖА.      

ЦЕЛИТЕ НА СЪБОРА СА:
• съхраняване на българското 

народно творчество в неговото  
многообразие, богатство и ко-
лорит;

• стимулиране интереса и лю-
бовта към българските национал-
ни и местни фолклорни традиции;

• осъществяване приемственост 
между поколенията.

ПРОГРАМА НА СЪБОРА:
14  май

20.00 ч. –  Официално откри-
ване - площад „Демокрация” в  
централната част на гр. Стралджа

15  май
10.00 ч. –  Начало    на     кон-

КОНКУРСЪТ – НАДПЯ-
ВАНЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА.

ЦЕЛИТЕ НА КОНКУРСА СА:
• отдаване на заслужена почит 

и признателност към голямата 
народна певица Вълкана Стоя-
нова / родена в с. Люлин, общ. 
Стралджа/;

• съхраняване и популяризи-
ране на уникалното и песенно 
наследство;

• предоставяне възможност за 
изява на изпълнители от цялата 
страна, откриване и стимулиране 
на млади дарования в областта на 
певческото изкуство.

ПРОГРАМА НА КОНКУРСА:
14 МАЙ 2022Г.

10.00 часа – Откриване и про-
слушване на участниците

Място на провеждане: Чи-
талище „Просвета 1892”- гр. 
Стралджа

20.00 часа-Гала концерт с 
участието на носителите на голя-
мата награда и лауреатите на XII 
конкурс – надпяване

Място на провеждане: Откри-
та сцена на площад „Демокрация”

          
РЕГЛАМЕНТ:

Конкурсът – надпяване „С пе-
сните на Вълкана Стоянова”, се 
провежда периодично. В неговото 
„ДВАНАДЕСЕТО” поредно изда-

С   Т   А   Т   У   Т
НА ТРАДИЦИОННИЯ  СЪБОР  НА  НАРОДНОТО  ТВОРЧЕСТВО „МАРАШ ПЕЕ-2022” - 15 МАЙ 2022 г.

курсната   програма  -   площад 
„Демокрация” в централната  част 
на града

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ :
В  Събора  на  народно  твор-

чество   „Мараш пее 2022”,  могат 
да участват любителски  и  про-
фесионални  танцови   колективи   
разпределени   в  три   възрастови   
групи:

Първа група –  до 14 г.
Втора група –   от  14г. до 25 г.
Трета група –  над  25 г.

КОНКУРСНАТА  
ПРОГРАМА  ВКЛЮЧВА:      

Раздел І-ви  – любителски  
танцови колективи

• Любителски   танцови   колек-
тиви   за   автентичен  фолклор - с  
времетраене на програмата до 10 
минути.

• Любителски   танцови   колек-

тиви   за   обработен   фолклор  
–   блок – програма   от    сценично   
разработени  танци с времетраене 
до 15 минути. 

Раздел    ІІ-ри    –   професио-
нални танцови колективи

• Професионални ансамбли   –  с  
компактна  музикално  -  танцова 
программа  - времетраене  до 20 
минути.

Заявките да се изпращат на 
адрес:  

8680 -  гр. Стралджа
бул. „Хемус” 12
За ТСНТ  „Мараш пее - 2022”  

ПРОГРАМАТА и ГРАФИКЪТ за 
реда на явяването на участници-
те в Конкурса се определя въз 
основа на заявките изпратени на 
посочения адрес, но  не по-късно 
от 30.04.2022г.      

Регистрацията на  участниците  
и  запознаването  на  ръководите-
лите с реда за явяване  се  извърш-
ва   веднага  след  пристигането  
им на  Събора.

НАГРАДЕН ФОНД – 2 500 
лв. :

• Всички   танцови  колективи   
получават  Грамота за участие;       

• Награда на Кмета на Община 
Стралджа  –  г-н  Атанас Киров;

• Специална  награда;
• Първа, Втора и Трета в различ-

ните възрастови групи.  
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПО-

РЕДБИ
Всички институции, които ще 

участват в конкурса трябва да 
предоставят на организаторите 
и удостоверение за  разкрита при 
дадена банка сметка, предвид 
това, че паричните награди на 
победителите ще се превеждат 
само по банков път.

Пътните и дневните са за сметка 
на институциите,  които  предста-
вят  колективите  и участниците.

За справки и допълнителна 
информация: 

тел. 04761  /  64 - 67; 64 - 68 
ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА 

ТРАДИЦИОНЕН СЪБОР НА   
НАРОДНОТО  ТВОРЧЕСТВО

„МАРАШ  ПЕЕ-2022”

С Т А Т У Т
НА ДВАНАДЕСЕТИ КОНКУРС–НАДПЯВАНЕ „С ПЕСНИТЕ НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА” – 14 МАЙ 2022 г., гр. СТРАЛДЖА

Инициативата “Ден на младия 
библиотекар”се проведе по 
проект по НП “Осигуряване на 

съвременна образователна среда”, 
Модул “Библиотеките като образова-
телна среда”. В рамките на инициати-
вата учениците от IV класове имаха 
възможност буквално да „стъпят в 
обувките на библиотекаря”. 

Гост-лектор на срещата бе г-жа 
Атанаска Борисова – библиотекар 
към обществената библиотека в гр. 
Стралджа. Лекторът запозна ученици-
те с личния си опит и сподели своята 
мотивация за избор на професията 
„Библиотекар”, като представи атрак-
тивността й.

Срещата продължи с разясняване 
работата на библиотекаря в детай-
ли, така че аудиторията да разбере 
в какво точно се изразява тя и как 
функционира самата библиотека. 
Заедно с учениците бяха съставени 
читателски карти на тези от тях, които 
не са регистрирани, така че да имат 
възможност да се ползват от услуги-
те на образователната институция. 
Разяснения бяха дадени по темата за 
подредбата на библиотечния фонд, 
работа с дневника на библиотеката, 
инвентарните книги и книгата за дви-
жение на библиотечния фонд.

В заключителната част от името на 
Библиотеката беше направено даре-
ние на книги, които да намерят място 
в читателския кът, който се подготвя в 
училището по проекта. Сред дарение-
то бяха фототипни издания на книги 
на Георги Раковски от рождението на 
когото се навършиха 200 год. Също 
така и книги на местни автори, чието 
творчество трябва да бъде още по-
достъпно за учениците на СУ „П. К. 
Яворов”, според думите на библиоте-
каря, тъй като това засилва чувството 
на местен патриотизъм у подраства-
щите и тяхната увереност, че талантът 

се ражда и живее навсякъде, дори и в 
малките населени места, стига да му 
дадем шанс и да го развиваме.

Срещата завърши с обещание от 
страна на учениците, че още същия 
ден ще посетят библиотеката, и че ще 
бъдат сред най-редовните й посетите-
ли и потребители. 

„КНИГАТА КАТО МОРЕ, 
БИБЛИОТЕКАТА КАТО 

ОКЕАН НА ВСЯКА МЪДРОСТ И 
ПОЗНАНИЕ”

В рамките на проект по НП 
„Осигуряване на съвременна 
образователна среда” беше 

организирана среща между предста-
вители на обществената библиотека 
към НЧ „Просвета - 1892”, гр. Страл-
джа, ученици от III класове от СУ „П. 
К. Яворов” и техните преподаватели.

В изпълнение на Дейност 2 „Об-
ществените библиотеки като образо-
вателна среда” секретарят на НЧ, г-н 
Янко Добрев говори пред учениците 
по темата за библиотеката като ин-
ституция и нейните възможности. Бяха 
представени основните й функции: об-
разователна, информационна, култур-
на и социална. Направен бе паралел с 
темата на срещата като сравнение на 
библиотеката с океан на необятност по 
съхранено човешко познание и мъд-
рост. Г-н Добрев сравни потапянето 
в океана и възможността да срещнем 
многоцветни коралови рифове, раз-
нообразна подводна флора и фауна, 
потънали и забравени от историята 
кораби, с възможността да открием 
различните възможности и светове, 
„потапяйки се” и в библиотеката,  в 
нейния богат книжен фонд.

В презентационна форма се про-
следи възникването на писмеността, 
дългия път, който книгата извървява, 
за да стигне до нас във вида, в който 
я познаваме и потребността да се съз-

 

 
          ОБЩИНА  СТРАЛДЖА , ОБЛАСТ  ЯМБОЛ    

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс:64-04,e-mail:straldjainf@yahoo.com 

 

дават места за тяхното съхраняване. 
Беше развита идеята за библиотеките 
като за места, в които книгите живеят 
свой собствен живот в тишина и коп-
неж да попаднат в читател, който да 
попие от описаните в тях светове и 
заложено познание.

Всички деца, които се включиха в 
дейностите по проекта, получиха по-
кана за активна работа в „Клуб млад 
приятел на книгата”, който действа към 
градската Библиотека.

СПАСИ КНИГА

Инициативата „Спаси книга”, 
като част от проекта по НП 
“Осигуряване на съвременна 

образователна среда”, Модул “Биб-
лиотеките като образователна среда” 
премина под знака на изключително 
вълнение от страна на учениците. В 
рамките на срещата по темата децата 
помагаха в процеса по подвързване, 
поправяне и залепяне на по-овехтели 
книги от фонда на библиотеката. 

Библиотекарят демонстрира пред 
учениците различни техники за фи-
зическото подобряване на вида на 
книжните тела.

Инициативата спомогна децата 
освен да допринесат за освежаване-
то външния вид на книгите, но и да 
изградят отношение към самата книга, 
грижата по нея и ценността към това 
тя да се опази, така че достъпността й 
да е възможна за много по-голям кръг 
от желаещи да я прочетат.

Старанието което демонстрираха в 
процеса по подвързването ясно показа 
новото отношение към физическото  
книжно тяло на творбите. Посланието 
беше ясно осъзнато – и книгите могат 
да бъдат в беда, наш дълг, дълг на ин-
телигентните хора, е да им помагаме. 
Така целта на мероприятието беше 
изпълнена, а децата удовлетворени 
от факта, че могат да бъдат полезни.
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ПЕШЕХОДНИЯТ ТУРИЗЪМ
85 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ТУРИСТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ В СТРАЛДЖА

На Молдовяну, Румънски Карпати – 2527 метра

Продължава от миналия брой
Към пешеходните прояви на дружеството  са и орга-

низираните и проведени походи на жените  в чест на 8 
март, Международния празник на жените. За първи път 
през 1972г. Донка Кънева и Ганка Вълкова участват  в 
Окръжния поход на жените. От 1976г.  се слага началото 
на тези походи  в нашето дружество. Най-напред те се 
провеждат в Ст.планина , а след това и в повечето планини 
на България.

От 1990г. до 2020г. са осъществени 21 излети , походи и 
екскурзии с около 260 участия. Най-редовни в тях са Кина 
Стефанова, Желязка Михалчева, Минка Караколева, Дин-
ка Пачова, Веса Панайотова, Минка Пенева, Тянка Пенева, 

х.Люляк и похода от с.Тополица 
до х.Бяла вода. През следващата 
година  се проведоха два похода  
по билото на Гребенец, един 
от с.Седларево  до х.Люляк и 
два излета до Събкина чешма. 
Останалите прояви, които бяха 
от по-голяма трудност и се реа-
лизираха, са: 

от с. Жеравна до гр. Котел, до 

Стралджанци на х. Рай

На Черни връх

На хижа Преспа

- 1976г. - първи поход Сливен-Карандила – Жеравна – 
Котел с 25 участнички

- 1977г. - поход в Родопите – 18 участнички
- 1980г. - поход в Пирин – 31 участнички
- 1982г. - поход в Средна гора – 31 участнички

- 1984г. - поход в Родопи – 32 участнички
- 1985г. - поход в Ст.планина – 25 участнички
- 1986г. - поход в Рила – 33 участнички
- 1987г. - поход в Ст.планина – 26 участнички

- 1988г. - поход в Пирин – 26 участнички
- 1989г. - поход в Родопи – 28 участнички
- 1990г. - поход на Витоша – 26 участнички
След 1990 г. незавидното финансово състояние на дру-

жеството силно ограничи възможностите за субсидиране 
на всички туристически изяви. Малкото средства, с които 
разполагахме, бяха насочени за поддръжка на хижата. Но 
независимо от това жените – планинарки  от Стралджа 
не прекратиха традицията да излизат сред природата. 

На Бегликташ

Минка Богданова, Таня Боева и много други.  
В своята дейност дружеството отдели  не малко време 

и средства  за подпомагане на туристическите секции в 
училищата и предприятията при организирането и про-
веждането на прояви, свързани  с посещението на 100-те  

В Седларевски Балкан

Илия Манчев, Ранко Боянов, Трошан Трошанов на 
похода Козлодуй – Околчица

национални обекти. Финансирани са туристическите сек-
ции при СПТУ, ЕСПУ, ТПК, ДПП“Апостол Христов“, АПК, 
цеха към завод „Фр.Енгелс“- Казанлък, които са провели 
15 екскурзии с около 423 участници. Те са ръководени от 
Йорданка Николова, Едрьо Шидерски, Георги Мечков, Въ-

На х.Бакаджик с Георги Мечков – ССТ
льо Михалчев, Велчо Славов, Неделчо Атанасов, Трошан 
Трошанов, Христо Стойнов, Манчо Манчев и др.

След възстановяването дейността на дружеството през 
2018г.  началото се сложи с похода  от с.Седларево до 

Георги Мечков

ССТ на х.Богдан

Към вр.Богдан

По Еркесията

На х.Мусала

Елена и околностите, до Бегликташ, до с. Манастир – връх 
Свобода и х.Преспа, до хижа Рилски езера.

През месец октомври Атанас Балъкчиев се включи в 
пловдивска група и под ръководството на м.с. Сандьо 
Бешев покориха вр.Митикле в Гърция.

През 2020г. и 2021г. са проведени 8 местни излети до 
Събкина и Залъмова чешма. От останалите 22 прояви 
по-важни са: до х.Тъжа- х.Узана- Бузлуджа гара Кръстец, 
Карандила – Драгиева чешма, Смолян – х.Смоленски 

езера – вр.Перелик, изкачване на вр.Мусала, до гр.Трявна- 
с.Боженци- х.Бачо Киро, до Глухите камъни- крепостта 
Мезек- вр.Шейтановец и др.

Това са накратко постиженията на стралджанските ту-
ристи в пешеходния туризъм, за които няма съмнение, че 
ползите от него са безспорни. В заключение може само 
да си пожелаем традициите в тази насока да продължат.

Едрьо ШИДЕРСКИ

ПОСЛЕДНО СБОГОМ
На 22 март 2022г. ни напусна 

нашият приятел и дългогодишен 
член на УС на ТД „Кале“ Добри 
Андонов Добрев. Той беше един 
от хората отдали всеотдаен 
труд по строителството на 
хижата, саловете за водните 
походи по р. Дунав и Черно 
море и яхтата „ХЕМ“. Негова 
е заслугата за развитието на 
радиолюбителството и успеш-
ната работа на радиоклуба.

Житейският му път започва 
от ремонтната работилница на ТКЗС, Багеристкия 
техникум в Ямбол. След казармата работи в оран-
жерията като техник. След 1972 г. поема ръковод-
ството на радиоклуба, работи в Керамичния завод. 
Пенсионира се в Газокомпресорната станция.

Ще го запомним с добрата му усмивка, приятното 
чувство за хумор, пословичната любознателност, 
добрината, трудолюбието, любовта към техниката 
и природата.

Поклон пред светлата му памет!
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