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ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, БЪЛГАРИНО!

ОбС КАЗА „ДА!“

ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР В СТРАЛДЖА
АСФАЛТ И ЗА УЛИЦИТЕ „ПЪРВИ МАЙ“ И „ТУНДЖА“

СЛАВКА КАЛЧЕВА ЩЕ БЪДЕ ПОРЕДНИЯТ 
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СТРАЛДЖА 
По предложение на Ата-

нас Киров, кмет на община 
Стралджа, съветниците 

гласуваха единодушно народната 
изпълнителка Славка Калчева да 
бъде утвърдена за „Почетен граж-
данин на град Стралджа“.

 Славка Митева Калчева е родена 
на 2 декември 1954г. в с. Зимница, 
община Стралджа. Живее и из-
раства в с. Чарда, община Страл-
джа, където и до днес се завръща 
при своите близки. Осъществява 
първите си солови записи в Радио 
„Пловдив“. Първият й албум е изда-
ден на дългосвиреща грамофонна 
плоча. Гласът на Славка Калчева 
се отличава с голям диапазон – от 
ниския до горния регистър, прите-
жава голяма вокална техника при 

интонирането и орнаментирането, 
има и множество авторски песни, 
базирани на автентичния фолклор 
в духа на вековната тракийска 
традиция.

Призната е за една от емблемите 
на тракийския изпълнителски жанр. 
С красивия си глас от сърцето на 
китна Тракия е докоснала дълби-
ните на човешката душа. Известни 
нейни песни са „Бяла роза“, „Моми-
на сълза”, „Сватба” „Станка из пътя 
вървеше“, „Бяла хубава мома”.

Издала е осем студийни албума, 
два видео албума и три компила-
ции. Професионалният й път, ком-
биниран с обич, труд и безрезерв-
ност в името на тракийската песен 
е оценен високо у нас и по света.

Продължава на стр. 2

ПРОМЯНАТА ПРОДЪЛЖАВА

Улица „Пър-
ви  май“ , 
която се 

намира в Цен -
трална градска 
част на  Страл-
джа, дълги години 
остава някак изо-
лирана от грижи. 
От обособяване-
то си като улица 
е била само и 
единствено чакъ-
лирана. До тази 
пролет, когато об-
щината започна 
дейностите по ас-
фалтирането й. 
Въпреки трудния 
участък, от фир-
мата-изпълнител 
направиха всичко 
възможно, за да 
се справят и  всич-
ко финишира спо-
ред възлагането. 

Другата улица, 
която бе напълно 
обновена, е „Тун-
джа“.

Тържество на радостта, 
обичта, гордостта от род-
ния край. Тържество, което 

кара душата да пее.
Ето, от такова събитие имахме 

нужда, за да се съберем, да об-

щуваме, да си спомним щастливи 
моменти, да предадем на децата, 
на внуците си всичко онова, което 
знаем за миналото, което правим 
за настоящето, да споделим мечти-
те за утрешния ден. Толкова много 

млади хора на площада, толкова 
настроение, усмивки. Браво на 
общината, която организира този 
събор, браво на участниците в кон-
цертите, браво на многобройната 
публика.    Продължава на стр. 3

ПОД ЕМОЦИИТЕ НА ШАХМАТНАТА ИГРА
В ПАМЕТ НА ГЕОРГИ КАРАВИЧЕВ

Открит урок по шахмат за 
деца и турнир в памет на 
Георги Каравичев се про-

ведоха на 18 април 2022 г. в обно-
вената зала в „Kлуб на пенсионе-
ра“ - Стралджа. Урокът бе част от 
националното турне на шахклуб 
„Асеневци“ - Велико Търново, а де-
сетките деца записани за турнира, 

дадоха надежда на организаторите, 
че този спорт има своето бъдеще в 
града и региона. Посмъртно с Герб 
на Община Стралджа бе награден 
педагогът и шахматен треньор 
Георги Каравичев, като плакетът 
бе връчен на неговия син Венелин 
Каравичев, който изказа благодар-
ности и увереност, че турнирът ще 

Малко извес-
тен факт: 
Ковчежето 

с костите на великия 
национален герой 
Георги Раковски са 
пренощували в хра-
ма в град Стралджа 
по време на прена-
сянето им от София 
за родния му Котел. 
На рождената дата 
на Раковски, Гроз-
дан Иванов, зам.
кмет на общината, 
постави цветя в дво-
ра на храма „Св.
Архангел Михаил“ 
в Стралджа с обе-
щанието: „Поемам 
обет пред всички, 
че до края на годината ще бъде 
изработена плоча с лика на героя 
и описание на малко известния 
исторически факт описан по-горе. 
Поклон пред теб, БЪЛГАРИНО!“             

Какво говори историята:
На 7 юни 1885 год. 10 000 столи-

чани излизат да посрещнат тлен-
ните останки на Георги Раковски. 
Сред тях е и самият княз Алексан-
дър Батенберг. Най-нетърпеливите 
чакат на Връбница. Двама опъл-
ченци носят портрета на Раковски 
украсен със зелен венец. Подир 
тях на кадифена възглавница е 

се превърне в ежегоден. Грамоти за 
принос в развитието бяха връчени и 
на заслужили и изявени шахматисти 
от града - Илия Грудев, Радостин Ра-
дев, Генчо Иванов. Община Страл-
джа изказва искрена благодарност 
на Радостин Радев, който осигури 
част от наградния фонд на турнира.

Продължава на стр.2

оръжието му. Сетне е траурната 
кола, в която блести ковчегът. Зад 
нея, потънала в сълзи, върви се-
страта на революционера Неша. 

Процесията стига съборния 
храм ‘’Света Неделя’’. Отслуже-
на е литургия, слово произнася 
митрополит Климент Търновски. 
Тленните останки на великия 
революционер остават в храма 
и оцеляват въпреки атентата на 
комунистите през 1925 година, за 
да бъдат пренесени в родния му 
Котел през октомври 1942 г. 

Продължава на стр. 2
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НЧ „ПРОСВЕТА 1892“ СТРАЛДЖА – С РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ И ПОРЕДНИ УСПЕХИ

ПРОЛЕТНИ ГОСТИ В ОБЩИНА СТРАЛДЖА СЛАВКА КАЛЧЕВА ЩЕ БЪДЕ ПОРЕДНИЯТ 
ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА СТРАЛДЖА
Продължава от стр.1
Получила е следните награди:
1988г. – Първа награда от Третата 

среща на оркестрите за българска 
народна музика „Стамболово ‚88“;

2000г. – „Тракия фолк“ – Награда 
за традиция и новаторство;

2001г. – „Златният Мустанг“ – 
Второ място за песен („Бяла роза“);

2003г. – „Планета ТВ“ – Фолкло-
рен изпълнител на годината;

2004г. – „Нов фолк“ – Награда за 
албум на фолклорна основа („От 
българско по-българско“);

2004г. – „Планета ТВ“ – Фолкло-
рен изпълнител на годината;

2005г. – „Планета ТВ“ – Най-
популярна мелодия за мобилен 
телефон („Бяла роза“);

2005г. – „Нов фолк“ – Фолклорен 
албум на годината („От сърцето на 
Тракия“);

2010г. – „Планета ТВ“ – Фолкло-
рен хит на десетилетието („Бяла 
роза“);

2014г. – Награда на Ямбол за 
2014 г.

Славка Калчева е изнасяла 
концерти пред многочислена ау-
дитория както в град Стралджа и 
други населени места на терито-
рията на общината, така и в цяла 
България и Европа, където има 
множество почитатели от всички 
възрасти.

През всичките свои творчески 
години тя не прекъсва връзката с 
корените на родния край и оставя 
огромна следа в народното песен-
но изкуство на страната ни.

32-то заседание на ОбС Страл-
джа се проведе в последния ден 
на м.март. В дневния ред инж.
Иван Митев, председател на ОбС, 
включи  13 точки. На вниманието 
на съветниците бяха такива важни 
документи като Доклад за изпъл-
нение на Общия устройствен план 
на общината и за наблюдение и 
контрол  на въздействието върху 
околната среда  в резултат прилага-
не на ОУП за 2021г., Отчет за изпъл-
нение на дейностите заложени в 
Общинската програма за опазване 
на околната среда и неразделната 
част от нея – Общинска програма 
за управление на отпадъците през 
2021г., Годишен доклад за 2021г. 
за наблюдението на изпълнението 
на плана за интегрирано развитие 
на община Стралджа за периода 
2021-2027г., Отчет за състоянието 
на общинската собственост и ре-
зултатите от нейното управление за 
2021г. Приети бяха предложенията 
за   изменение  на Наредба №2 
за реда за придобиване на право  
на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за 
управление, под наем и за разпо-
реждане с имоти и вещи – общинска 
собственост. Атанас Киров, кмет на 
общината,  предложи одобряване 
на инвестиция  за 2022г. направена 
от ВиК ЕООД Ямбол. Приети бяха  
Отчет по изпълнение на дейностите  
от Общинската програма за закри-
ла на детето за 2021г. и Общинска 
програма за закрила на детето за 
2022г.  

ПОКЛОН ПРЕД ТЕБ, БЪЛГАРИНО!
Продължава от стр.1
В писмото си от 3 февруари 

1861 г. до Йосиф Дайнелов, Георги 
Раковски пише: ”Аз съм всякога 
бил българин и ще бъда не само 
до гроб такъв, но еще и после 
смъртта ще оставя завещание, 
и прах ми да ся не смеси с друга 
народност!...”

Това негово желание е изпъл-
нено през 1885 г., когато костните 
му останки са пренесени от Буку-
рещ в София. Котленци обаче са 
неспокойни, че те не са в родния 
Котел и поемат инициативата 
за пренасянето им. Освен това, 
увековечавайки неговото дело, в 
центъра на града през 1933 г. е 
открит паметник. Още повече, че 
в писмото-отговор до Русенския 
клон на опълченското дружество 
от 1885 г., давайки съгласието си 
за препогребването на останките 
на брат й, Неша пише: ”Аз никогаш 
не ще се съглася за пренасянето 
на братовите ми кости не в Котел, 
а на друго място. Брат ми е роден 
в Котел, там трябва да се погребат 
костите му.” Особено активен в 
начинанието е Рафаил Райков – 
котленец, живеещ в София. Той 
призовава своите съграждани 
и председателя на Котленската 
дружба в София проф. Георги 
Генов, да ги прибере в Котел и 
да се спасят от „по-нататъшно 
поругаване свещените останки на 
Раковски.” От 1937 г. Р. Райков води 
активна кореспонденция с Минис-

терството на външните работи и 
вероизповеданията и със Светата 
Софийска митрополия. ”За да се 
свършат кощунствата с тия кости 
- пише той до Министерството на 
външните работи на 23 август 1937 
г., моля, да ми се предадат и по 
установения ред отнеса в родния 
град на покойника (Котел), та дано 
там поне намерят покой, който не 
намериха в столицата на Бълга-
рия, за която живя, работи и умря.”

През 1942 г., на 75-та годиш-
нина от смъртта на Г. Раковски, 
ковчежето с костните му останки 
поемат от София през Стралджа, 
към родния Котел. 

На 24 октомври 1942 г. са по-
срещнати от много граждани, 
народни представители, минис-
търа на просветата, бургаския 

Предпразнично беше на Ла-
заровден в града и общината. 
Настроението създадоха лазар-
ките, които спазиха традицията и 
обикаляха, за да пеят и танцуват 
за здраве. И някак слънцето по 
-весело грееше, а усмихнатите 
хора радваха изпълнителите. 
Лазарски песни звучаха и в общи-
ната. Танцуваха в бели премени 
малките красиви лазарки от ЦДГ 
“Здравец“. И благославяха щедро. 

Чудно красиви в своята народна 
премяна бяха и малките лазарки 
от  ЦДГ “М. Рубенова“. С цветни 
венчета в косите, щастливо ус-
михнати, те подариха настроение 
на всички, които ги посрещнаха. 

Танцуваха ситно, мятаха коп-
ринени кърпи, развяха шарени 
сукманчета. Здраве и радост да 
е във всеки дом, усмивки да има 
във всеки дом. 

Лазарки танцуваха и във почти 
всички села на общината. Групите 
на малките или по-големи момиче-
та една от друга по-хубави, всички 
добре научили песните и танците 
по лазаровден, всички с огромно 
желание да бъдат добри гости 
във всеки дом, да благославят за 
здраве и благополучие.

Браво, деца! Браво, продължи-
тели на традицията!

Още за лазаруването – на 
стр. 8

Като успешна определя чита-
лищното настоятелство измина-
лата 2021 г. , макар тя да „носи“ 
негативите си с принудителните 
противоепидемични мерки. В своя 
доклад Нели Тончева Кавалджиева 
проследи всички изяви, органи-
зирани дейности, постижения на 
самодейните формации.  Сред тях 
са отбелязване на традиционни 
празници като Трифон Зарезан, 
Бабинден, кукерски игри, лазаров-
ден, Цветница, Великден. Приятно 
е включването на възрастни и деца 
в „Работилницата на Баба Марта 
– сръчни ръце“. Девойки от читали-
щето дават идеята за празника „От 
сръчните ръце на баба…“, за да се 
възродят стари изкуства като плете-
не, мотаене на прежда, заплитане, 
както и фолклорни игри, песни, 
предания, поверия.  Стремежът е 
читалището да бъде инициатор за 
съхранение на историята, бита, кул-
турата и фолклора на родния край.

По време на най-строгите ограни-
чителни мерки  онлайн се провежда 
мероприятието „Българска везба и 
шевица“. Читалищните дейци успя-
ват да организират и своя празник 

Ден на самодееца и любителското 
творчество. Достойно са отбеляза-
ни празници като 3 март, годишнина 
от рождението на Яворов, годишни-
на от обесването на В.Левски

Читалищни самодейци са част от 
ядрото-туристи участници  в екопо-
ход  до „Залъмова чешма“по повод 
Международния ден на земята. 
В Деня на библиотекаря  в чита-

лищната библиотека се провежда 
и инициативата „Ден на отворе-
ните врати“. Пак там  за малките 
посетители се провежда лектория 
„Безопасно в интернет“. Приятелите 
на книгата участват в творческата 
среща с писателя Христо Стоянов. 
По повод Деня на християнското 
семейство  интерес предизвиква 
онлайн дискусията „Моето хрис-
тиянско семейство в условията на 
пандемия“. Хубав спомен оставя 
у участниците и отбелязването на 
Еньовден с ритуал по посрещане 
на изгрева в местността Мараш, 
къпане в роса, плетене на венци, 
гадания за любов и брак и бране на 
билки. Деца от детските градини са 
участници в отбелязване Седмица 
на четенето както и онлайн – сре-
щата „Детска любознателница – в 
царството на книгите“. Съвместно 
с децата от „Лятна академия“ при 
ЦОП  е организирано мероприя-
тието „Книгата – врата към много 
светове“. Предколедно читалището 
е организатор на  изложба с картич-
ки от конкурса „Коледна магия“. Не 
минава без отбелязване на Коледа.

Към читалището продължава 

поддържането на ФА “Въжички“, 
оркестър „Въжички“, театрален със-
тав, кукерска група, лазарска група, 
клуб по краеведство, клуб по спорт-
на стрелба, коледарска група, клуб 
„Млад приятел на книгата“, фол-
клорна формация за пресъздаване 
на автентични обичаи. С награди от 
участия в различни фестивали и 
събори се обогатиха танцьорките от 
„Въжички“ и кукерската група. Годи-
ната остава паметна с откриването 
на барелеф  на изявения хореограф 
Тончо Тончев.

През годината читалището рабо-
ти по проект „Глобални библиотеки“ 
както и по други съвместни с други 
организации. 

Държавната годишна субсидия, 
която получава читалището е в 
размер на 103 356 лв. плюс още 500 
лв. общинска субсидия, приходи от 
културна дейност – 2000 лв., наеми 
- 300 лв., спонсорство – 126 лв., чл. 
внос 302 лв.

Проблемите, които стоят на 
дневен ред на читалищното ръко-
водство са свързани с нуждата от 
ремонт на читалищната сграда и 
библиотеката.

ПОД ЕМОЦИИТЕ НА ШАХМАТНАТА ИГРА

Продължава от стр.1
А ето и класирането: Сабрина 

Иванова, Йордан Радев, Радостин 
Радев, Марко Иванов, Иван Жечев, 
Златина Тончева, Янко Неделчев, 
Генчо Иванов, Християн Неделев, 
Даниел Колев, Теодор Иванов, Вик-

тор Рахнев, Любка Рашева, Аврам 
Димитров, Димитър Вълков.

ЩАСТЛИВ ПОБЕДИТЕЛ
Под ръководството на  Иван 

Иванов ученичката от ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий„  Зимница Сабри-
на Иванова спечели първото място.

областен директор и почетна 
рота войници. Шествието наче-
ло с духовенството, с църковни 
хоругви и камбанен звън потегля 
към храма „Св. апостоли Петър 
и Павел”. На площада, пред па-
метника на Раковски народният 
представител от Котел Данаил 
Жечев произнася кратка реч. В 
църквата ковчежето е положено 
в специален саркофаг, който из-
работват ученици от котленското 
столарско училище под  ръко-
водството на учителя-резбар, 
котленецът Гойко В. Гойков. На 
следващия ден, след панахидата, 
проф. Михаил Арнаудов и минис-
търът на просветата произнасят 
речи. Четири десетилетия костите 
на великия революционер престо-
яват в църквата ‚‘Свети Петър и 
Павел‘‘. На 10 октомври 1981 г., на 
площада в центъра на родния му 
град Котел е открит специално по-
строен Пантеон. Този национален 
паметник се изгражда по идейния 
проект на арх. Д. Кръстев. Той 
представлява внушителна бетон-
на сграда с висок свод и широко 
мраморно стълбище. Централно 
място във вътрешното простран-
ство на Пантеона заема мрамор-
ният саркофаг, в който се полагат 
костите на Раковски. Капакът на 
саркофага е покрит с разгърнато 
знаме от бронз, със сакралните 
думи “свобода или смърт”. Под 
тях е поставено точно копие на 
сабята, която Раковски използва. 
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ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР В СТРАЛДЖА
Продължава от стр.1
Всеки, който беше в Стралджа 

през тези два дни /23 и 24 април/ 
отнесе със себе си прекрасни спо-
мени с надеждата всяка следваща 
година Великденския събор да има 
ново издание.

Най-щастливи бяха, разбира се, 
децата, за които имаше прожекция 
в салона на читалището. Всички 
столове бяха заети и залата се 
изпълни с весела детска глъчка. А 
колко радостни бяха на площада, 
когато аниматорът ги забавлява 
с най-различни игри, изненади, 
подаръци. Малки и по-големи се 
веселиха заедно, пяха и танцуваха, 
състезаваха се. Деца на Стралджа, 
пристигнали с родителите си от 
близо и далеч. Родна Стралджа ги 
прегърна с обич!

в продължение на различни пе-
риоди са отдали труд, енергия, 
обич и вдъхновение за развитие 
на образованието , за възпитание 
на децата ни, за създаване на 
личности. Много мило и вълнуващо 
прозвуча приветственото слово на 
Атанас Киров, кмет на общината, 
който се качи на сцената видимо 
развълнуван, щастлив и горд, че 
има удоволствието да открие това 
мило тържество. В речта му ня-
маше високопарни думи и изрази, 
тя беше изпълнена с топлина , 
искреност и радост и публиката 
приветства това. Минути по-късно 
г-н Киров връчи на всеки от дирек-
торите, които присъстваха на пло-
щада – Атанаска Кабакова, Донка 
Иванова, Валентина Маринова, 
Галя Райнова, Донка Апостолова, 

Очакван с нетърпение беше 
концертът в съботния ден. Далеч 
преди началото, обявено за 17 ч. 
центърът на Стралджа се изпълни 
с хора, които се разхождаха щаст-
ливи, радваха се на прекрасната 
цветна украса, срещаха се стари 
приятели, съученици, роднини, 
поздравяваха се, разпитваха кой 
къде е и как се развива, какви 
успехи има. Толкова житейски 
истории бяха споделени, толкова 
радост беше преживяна. Инте-
рес предизвика фотоизложбата с 
посвещение на 170 години учебно 
дело в Стралджа. Очите шареха 
по десетките ученически снимки, 
търсеха любими учители. Не липс-
ваха и сълзи на умиление. Защото 
наистина ученическите спомени 
остават най-ярки и незабравими, 
най-скъпи за всеки човек.

„Здравейте приятели, страл-
джанци! Добре дошли на Велик-
денския събор в Стралджа!“ Така 
започна откриването на тържество-
то от водещите Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината и очарова-
телната Симона Георгиева. 

Недка Парушева, Мара Загорчева, 
Велина Хайдутова, Боянка Ата-
насова грамота, подарък и цветя 
с благодарност и пожелание да 
бъдат здрави, да продължават да 

помагат. Всяка една от тях отговори 
с кратки благодарствени думи за 
вниманието, сподели вълнението 
си.

И Стралджа доказа, че може 

да пише достойна история. Със 
събития, които радват и гордеят, 
с достойни личности, които заслу-
жават внимание, признателност, 
уважение и обич, с ръководители 
на града и общината, които влагат 
усилия, старание, въображение, 
творчество в организацията на 
един празник. С публика, която 
отваря сърцето си за красивото и 
доброто.

Какво последва? Един чуден и 
незабравим концерт с участието 
на родолюбеца Боби Кинта, който 
за родния град е готов винаги да 
откликне на покана за концерт, 
на легендарните братя Аргирови, 
които на връх своя рожден ден 
изпяха обичаните си хитове. И 
публиката пя с тях, и ръкопляска, и 
танцува. На великите група Сигнал, 
които опънаха жици и вдигнаха 
градуса на настроението. Имаше 
благодарности към гостите от 
организаторите, имаше подаръци 
за рождениците братя Аргирови и 
за динозаврите от Сигнал. За да 
помнят и да обичат Стралджа.

Всичко, което се случи в събот-
ния ден беше страхотно, незабра-

вимо, прекрасно. Това е Стралджа!
Не, не беше всичко. Защото в 

неделя имаше продължение. Още 
по-хубаво. С една цел – да възвър-
нем една традиция, да създадем 
още един празник на българския 
дух, да превърнем Стралджа в 
център на родолюбието, обичта, 
приятелството, уважение към 
миналото, традициите, обичаите. 
Това подсказа в обръщението си и 
кмета на общината Атанас Киров. 

Поклонници на българското 
народно творчество сме ние. 
Доказахме го с концерта с учас-
тието  на младия стралджански 
талант, възпитаник на НУФИ“Ф.
Кутев“ Котел, носител на Голямата 
награда от конкурса – надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова“ 
Симона Данева, с гост-изпълните-
ля на добруджански и тракийски  
народни песни  , носител на Първа 
награда от Конкурса-надпяване 
„С песните на Вълкана Стоянова“ 
Ваня Вълкова и кулминацията – 
участието на славея на Странджа 
Жечка Сланинкова. 

Народната песен е лек, балсам 
за душата, тя е тази, която ни е 
съхранила по време на робството, 
тя е тази, която пази онова топло 
чувство  на любов към родното, тя 
може да ни натъжи и да ни възра-
два максимално, тя ни остава без 
дъх, на колене пред българския 
народен гений. 

 Какво още може да си пожелае 
човешката душа в тези радостни 
дни? Ритмите на оркестър „Тракий-
ска наслада“ с ръководител Краси 
Петров и,  разбира се , участието  
на обичания, вечно млад ансамбъл 
„Въжички“. Прекрасни в своите 
народни носии момичетата, на хо-
реографа Каньо Канев поднесоха 
китка от народни танци, увлякоха 
публиката на великденското хоро, 
така както е било в миналото. 
Танцуваха жена до мъж, майка 
до дъщеря, баба до внучка, тан-
цуваха млади и стари, влюбени в 
стралджанското народно песенно 
и танцово народно творчество. 
С преклонение пред народния 
гении, създател на свирни, песни 
и танци, който преминава през 
времето невредим, недокоснат от 
превратностите, от проблемите, от 
пандемиите и кризите.

Публиката стана свидетел на 
вниманието, което организаторите 
от община Стралджа засвиде-
телстваха към директорите на 
училища в града – хората, които 
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В ТУРЦИЯ

ПРАЗНИЧНОСТ В ЦСРИ

В навечерието на най-светлия 
християнски празник Възкре-
сение Христово, децата потре-
бители на ЦОП гр. Стралджа, 
съвместно с децата от Проект 
„С отговорност и грижа за деца-
та от 0 до 7 години от община 
Стралджа - 2“ участваха във 
„Великденска работилница“. 

Преди стартирането на работил-
ницата децата самостоятелно 
изработиха великденска украса 
за създаване на настроение.

Децата бяха запознати с тради-
циите и методите на боядисване 
на великденски яйца, тяхната 
символика, традиционния ве-
ликденски козунак и ястия, които 

се приготвят за празника. Всяко 
дете с огромно удоволствие си 
боядиса яйце, което постави в 
специално изработена кошничка.

След създаденото великденско 
настроение и много усмивки, 
двата екипа си обещаха, че съв-
местните дейности в подкрепа на 
децата ще продължат. 

З а  д е ц ата  от 
група „Слънце“ в 
ЦДГ “М. Рубенова“ 
днешния ден ще се 
запомни. Заради 
радостта от участи-
ето в боядисване-
то на великденски 
яйца, заради запо-
знаването с тради-
цията и легендите, 
заради опита да 
вложат творчество 
в изографисването 
на всяко яйчице. 
Един чуден празник 
с много усмивки и 
настроение!

ЧУДЕН ПРАЗНИК

НАГРАДА ЗА КУКЕРИТЕ НА СТРАЛДЖА

К у к е р с к а -
та група при 
НЧ “Просвета 
1892“ Стралджа 
се завърна от 
Националния 
фестивал на 
маскарадните 
игри „Старци 
в Турия-2022“ 
със специална-
та награда на 
името на Иван 
Загоров. 

Групата  бе 
отл и ч е н а  з а 
о р и г и н а л н о 
представяне, 
опазване, пре-
създаване  и 
съхраняване на 
традициите.

В ОУ „ХР.БОТЕВ“ – ВОЙНИКА

На  свят ден, Благовещение, 
блага вест дойде от  първоклас-
ниците на училището във Войника. 
Пред учители, родители и гости те 
обявиха: „НИЕ ВЕЧЕ СМЕ ГРА-
МОТНИ!“.

Всичко което порасналите уче-
ници показаха беше свързано със 
знания. След една година обуче-
ние първолаците пишат и четат, 
пеят любими песни, рецитират, 
могат да разказват за родината, 
за природата.

И като за празник получиха 
поздравленията на учителите, на 
директора, на кмета на селото. 
Браво!

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ!

Предваканционно в ОУ „Христо Ботев“, с. Войника  
проведоха състезание по краснопис и за изразително 
четене. Участниците затрудниха журито, което опре-
дели най-добре представилите се.

За най-изразително четене, начален етап, първото 
място спечели  Васил Милчев, 4 кл., на второ се 
нареди  Филипа Фрийман 2кл. И на трето - Паоло 
Иванов 2кл.

 В най-изразително четене, прогимназиален етап, 
класирането поведе Маргарита Илиева, 7 кл. следвана 
от  Елена Христова,  5кл. И Георги Георгиев, 6кл.

Като най-добри краснописци, начален етап, се до-
казаха Роксана Хендерсън 3кл., Никол Куцарова 4кл. 
и Иван Тенчев 1-ви кл.

Класирането за най-добър краснописец , прогимна-
зиален етап, оглави  Георги Георгиев 6кл., на второ 
място се нареди  Яни Георгиев 6 кл. и на трето - Фарид 
Огнев 7кл.

Бяха раздадени още награди и грамоти за участия 
в различни конкурси. 

КОЙ ПИШЕ ПО-КРАСИВО?

ДОБРИ ДЕТСКИ СЪРЦА
Близо 200 празнични картички, 

изработени с много любов от деца-
та-ползватели на услугите в ЦСРИ, 
зарадваха възрастни хора преди 
Великден. Спазвайки традицията 
срещу големи празници да се обе-
динят около идеята да доставят 
радост на възрастните хора малките 

художници, заедно с трудотерапе-
вта, насърчавани от целия екип на 
ЦСРИ, вложиха цялото си старание, 
за да подготвят подаръците. 

Богатство е да  имаш добро сър-
це, да намираш начин за помощ 
на нуждаещите се, да осигуряваш 
малки радости на самотни, болни 

хора. Децата знаят това и са щаст-
ливи когато го правят. Картичките 
пристигнаха при ползватели на 
услугата Домашен социален пат-
ронаж, патронажна грижа и Дом за 
възрастни в Маленово. Колко малко 
трябва на човек, за да се почувства 
щастлив! Браво деца!

КОЛКО Е ХУБАВО ДА СИ ДОБЪР!
Една мила среща с възрастен 

човек, един скромен подарък за 
празниците, няколко топли думи 
– ето, това е добротата на която 
се учат децата от ЦДГ“Здравец“. 
Преди Великден те събраха яйца, 
боядисаха ги, учителите им доба-

виха козунаци и с тези подаръци 
зарадваха възрастни хора от гра-
да. Радостта беше както за тези, 
които подаряват , така и за тези, 
които получават. И обещанието 
– пак ще го направим! Защото 
чудесно е да си добър!
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ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!

ИНТЕРЕСНА СРЕЩА В СУ “П.ЯВОРОВ“

В ОУ „ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ЗИМНИЦА

СЕДМИЦА НА ДЕТСКАТА КНИГА
Прочитът на уроците понякога 

може да се струва досаден на 
учениците. Разглеждането на 
произведения от задължителната 
учебна програма – също. От друга 
страна, само децата, които четат 

за удоволствие, са в състояние да 
развиват активно читателските си 
умения. Понякога е нужно съвсем 
леко подбутване, за да станат 
книгите тема на разговори в клас. 

Учениците от ОУ „ Св. Св. Кирил 

и Методий“ Зимница, заедно със 
своите учители, организираха 
среща с детската книга като иде-
ята беше –деца четат на деца. 

Интересно, забавно, поучи-
телно!

170 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО В СТРАЛДЖА

ПРЕПОДАВАХА НИ НЕ САМО ЗНАНИЯ, НО И ЖИЗНЕН ОПИТ
Учителите, които помним: ЛИЛА И ИВАН ИВАНОВИ

Всички, на които е преподавал 
др. Иванов са единодушни: много 
добър и като учител, и като възпи-
тател, и като човек, и като приятел. 
Любим учител по физкултура, 
който превръщаше часовете си в 
забавни състезания. Умееше да 
събужда любов към спорта, преда-
ваше своята безкрайна любов към 
баскетбола, волейбола и всички 
останали спортове толкова зарази-
телно! Участваше в игрите между 
отборите наравно с учениците. 
Топката беше така послушна в 
ръцете му, че всички искаха да при-
личат на него. Дали ще е дрибъл 
или кош в баскетбола, дали ще е 
сервиз или забиване във волейбо-
ла др. Иванов, който изглеждаше 
позакръглен за годините си човек, 
на игрището се преобразяваше 
в пъргав, гъвкав, изключително 
подвижен спортист за който часът 
по физкултура не е задължение, 
а удоволствие. Топката му се под-
чиняваше безусловно. С примера 
си др. Иванов запали мнозина от 
учениците си за спорта.

Учениците за него:
Велина Хайдутова:
Част от задължението  на уче-

ниците беше по физкултура да 
се катерим и по т.н. върлина. Е , 
аз не се справях! Тогава баща ми 
се принуди да ми направи у дома, 

ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕРКИ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДАТА НА 

МИНАЛИЯ ВЕК
По спомени на Едрьо Шидерски:

С Добри Андонов бяхме приятели-съученици. Приби-
рахме се заедно от училище по пътя край канала 

- тогава той беше открит, имаше големи каваци край него 
и малки, по-дребни, на наш ръст. И ние се забавлявахме 
като хващахме върховете на малките кавачета , огъвахме 
ги и ги пускахме със смях. След нас вървял учителя Тон-
чо Господинов, тогава той беше директор на училището. 
Разбира се, настигна ни  и без да се церемони ни закара в 
общината. Жечо Машинката по това време беше разсилен 
там. Внушаваше респект с пищова – парабелум, който 
винаги висеше на дясната му страна вързан с връва. 

Предаде ни  Тончо Господинов на него, той пък ни за-
ключи  в една стая и отиде да обядва. След това  ни чете 
едно „конско“, че и шамар имаше за Дончо. Мен ме пощади 
щото е бил чирак у нас. 

Имаше ефект, разбира се, от възпитателната работа на 
разсилния. Повече не си позволихме да играем по позна-
тия начин, а случката запомнихме  за цял живот.

КРАТКИ УЧЕНИЧЕСКИ ИСТОРИИ 
ОТ МИНАЛОТО

Началната учителка обучава двама от своите учени-
ци на допълнителна работа. Темата е „Събиране 

с преминаване“. Децата имат поставена задача и потят 
чела върху решаването. В стаята е тихо. След известно 
време другарката тръгва на проверка да види какво става. 
И гледката я изумява. Малките решили задачата по свой 
начин – с броене на пръстите. Само че трябват още пръс-
ти. Намерили начин,  събули по един чорап, за да броят и 
пръстите от краката. Но задачите били решени!

Предметът география и ико-
номика е предпочитан от много 
ученици в СУ“ Пейо Яворов“. Не 
случайно от години мнозинството 
от завършващите средно обра-
зование полагат матура именно 
по този предмет. Затова училищ-
ното ръководство периодично 
организира интересни и полезни 
срещи  за обогатяване знанията по 
география. Този път гост на учили-
щето беше  проф.д-р Марин Русев, 
преподавател в СУ“Кл.Охридски“. 
Учениците показаха завидни зна-

ния и любопитство на лекцията с, 
която се проведе 13.04.2022г.

Срещата започна с викторина, 
в която момчета и момичета от 
различни класове на училището 
се надпреварваха да дават верни 
отговори. След като ги провокира 
с широк кръг от въпроси, проф. Ру-
сев говори за съвременен Китай. 
Освен с компетентност по темата , 
той заплени учениците и учители-
те със своята лична обаятелност 
и умения да излага такива сложни 
теми разбираемо за аудиторията.

Обичта към българския език, ува-
жението към родната реч започва 
от училище където добри педагози 
успяват да събудят любопитството 
на малките, да отворят очите им 
към богатството на речта.

 На 19.04.2022 г. в IV б клас на 
СУ „П.К. Яворов“гр. Стралджа се 
проведе състезание по български 
език и литература „ОБИЧАМ ТЕ, 
БЪЛГАРСКА РЕЧ“. Състезанието 
имаше за цел да даде възможност 
на децата да покажат своите зна-

ния и творчески умения в областта 
на граматиката и литературата, 
както и да възпита у тях любов 
към българския език и четенето. В 
рамките на един астрономически 
час четвъртокласниците решаваха 
граматически задачи и трябваше 
да покажат умения в създаването 
на текст. Децата проявиха своята 
креативност при изработване на 
емблемите на своите отбори и се 
заредиха с много положителни 
емоции и настроение. 

„Мечтата е нещо красиво,
чудато и нетърпеливо.
Зад спуснати клепки живее
и разни вълшебства умее.“

Издателство Клет полюбопит-
ства и надникна зад затворените 
клепачи, за да открие света на 
чудесата. Помоли децата на Бъл-
гария да нарисуват своята мечта. 
Учениците от 2 б и 4 б клас на СУ 
„П.Яворов“ откликнаха с радост и 
споделиха своите мечти, облечени 
в цвят. След като показаха колко 
богата е фантазията им, колко 
умело боравят с четка и бои мал-
ките художници  бяха отличени с 
грамота и значка „МЕЧТАТЕЛ“. И 
последва пожеланието  мечтата на 
всяко дете „пътечка да начертае и 
сбъдната да грее накрая“.

РИСУВАТ СВОЯТА МЕЧТА

Иван Иванов с ученици
на ябълката, такава катерачка и 
всеки ден се упражнявах да стигна 
върха. Научих се и получих завет-
ната шестица. При др.Иванов 
нямаше назад. Вярваше в силите 
и възможностите на всеки, пома-
гаше ни да се справим.

Мара Загорчева:
Това, което помня много добре 

е, че при др.Иванов научих всички 
български народни хора. Танцу-
ваше прекрасно! Нямаше час при 
него без да завием поредното 
хоро. Пееше заедно с нас „Боря-
но, Борянке!“. Удивителен човек, 
прекрасен педагог! Що се отнася 

до упражненията аз ис-
тински се страхувах от 
прескачането на „коза-
та“. Но др.Иванов никога 
не ме упрекна или да се 
скара. Педагог до мозъка 
на костите си!

Лила Иванова е лите-
ратор. Колкото съпругът 
й е добър, сърдечен, 
усмихнат човек, толкова 
тя е строга, сериозна,  
респектираща, взиска-
телна. Без компромиси 
към никой и за нищо. 
Ник акви  ученически 
„номера“ не минават 
при нея. „Треперехме в 
часовете й!“ споделят 

учениците й. И добавят: „Уважавахме я!“ 
Към най-добрите ученици тя е максимал-
но взискателна и държи за всеки час да 
са подготвени. Разпознава безпогрешно 
талантливите и деликатно ги направлява 
да вървят напред. 

Сем. Иванови всъщност не са от Стралджа. 
Те са външни хора. Тя от Казанлък, а той от 
с.Трапоклово, но пускат дълбоки корени в 
Стралджа, разгръщат максимално таланта 
си на педагози, всеотдайни са в професията 
и щастливи от постигнатите успехи на уче-
ниците си.

Днес си спомняме за тях с умиление, с ува-
жение, с преклонение, с обич. Богата е Страл-
джа с педагози като Лила и Иван Иванови!
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НА СЕДЯНКА У БОРЯНКА

НОВИ УРЕДИ НА ПЛОЩАДКАТА 
ЗА СТРИЙТ ФИТНЕС

В ПАМЕТ НА ПЕТЪР КАВАЛДЖИЕВ

Благовещение! Празник на на-
деждата и вярата в доброто!

НЧ “Изгрев-1958“  заедно с пен-
сионерския клуб в село Джинот 
доказаха, че са последователи 
на идеята за съхраняване, раз-
пространяване и обогатяване на 
местните традиции. Възрастни и 
деца се събраха, за да възпроиз-
ведат обичая по Благовещение за  
гонене на змии и гущери. 

Бабите разказаха на внуците 
какво се прави на този ден, за-
палиха огън, който прескачаха 
за здраве и прогонване на злото, 
за събуждане на нови надежди, 
вдигнаха врява с удари по тенекии 
и капаци на тенджери  с викове: 
„Бягайте змии и гущери, Благовец 
идва!“ 

С три нови фитнес уреда е 
обогатена  вече съществуваща-
та площадка за стрийт фитнес 
в град Стралджа в близост до  
СУ“П.Яворов“. „Момент, който 
трябваше да бъде споделен с 
едно много борбено момче от 
нашия град – Петър Кавалджи-
ев. Момче, което ни посъветва 
да увеличим броя на уредите и 
да регулираме височината им. 
Лично той избра новите уреди 
и те вече са поставени.“ Спо-
деля Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. За съжаление 
Петьо  вече го няма. В знак на 

почит, ръководството на община 
Стралджа реши да предложи на 
родителите на момчето спорт-
ната площадка символично да 
носи името на Петър и им благо-
дарим, че се съгласиха. Мястото 
,където от сега нататък младите 
хора на Стралджа ще правят 
това, което Петър най-много 
искаше - да спортуват, вече ще 
се нарича спортна площадка 
„Петър Кавалджиев“. Общината 
поема ангажимента следващата 
година отново да увеличи броя на 
уредите. Заради Петьо  и хората, 
които той научи да обичат спорта. 

По инициатива на НЧ “Из-
грев-1958“ и кметство с. Джинот  
в навечерието на великденските 
празници бе организирана акция 
за почистване на  църквата „Св. 
Богородица“. Отзоваха се деца и 

възрастни, които с много старание 
почистиха двора и района, посяха 
цветя. Доволни от труда си всички 
се почувстваха истински щастли-
ви.  А организаторите сърдечно 
благодариха на всеки участник. 

В ДЖИНОТ

ВЪЗРАЖДАТ ПОЗАБРАВЕНА ТРАДИЦИЯ

Децата добре запомниха, че на 
този ден сутринта рано жените 
трябва да преметат двора си, да 
съберат сметта и да я запалят.  
Когато прескачат този огън всички 

вярват, че опушвайки краката си  
се предпазват от змийско ухапва-
не и ще бъдат здрави през цялото 
лято. Стопаните раздават питка  
и желязна пара и твърдят: „Като 

ви  закука кукувицата ще бъдете 
богати през цялата година!“       

 Задължителна част от празни-
ка беше богатата трапеза, която 
включва  риба, лапатник и питка. 

Учениците от IIа клас върнаха 
годините назад като поканиха 
своите родители и учители „На 
седянка у Борянка“. В подреден 
битов кът, нагиздени в български 
носии децата се превърнаха в 
истински моми и ергени. Момите 
извадиха кълбета с прежда, а 
момците ги наобикаляха и гле-
даха. С песни, стихове и танци 
второкласниците потопиха при-
състващите в бита, традициите 

и ценностите на българите от 
миналото. Вложиха сърце и душа 
в това представление. Показаха, 
въпреки крехката си възраст, че 
желаят да запазят жива връзката 
със съкровищата на народния бит, 
за да бъде тя съхранена за поко-
ленията. За всички гости услови-
ето за присъствие беше също да 
носят елемент на народна носия. 
Накрая всички участници и гости 
тропнаха хорце.

ПРОЛЕТНО 
ПОЧИСТВАНЕ

О б щ и н а 
С т р а л д ж а 
п р одъ л ж а в а 
да работи за 
о б о гат я ва н е 
на  културния 
календар. Така 
след красивите 
пролетни праз-
ници Великден-
ски събор на 
стралджанци, 
Конкурс-надпя-
ване „С песните 
на Вълкана“ и 
народния съ-
б о р  „ М а р а ш 
пее“ през юни 
на сцената на 
НЧ“ Просвета 
1892“  люби -
телите на те-
атралното из-
куство ще могат 
да се насладят 
на театрална-
та постановка 
„Мъже под че-
хъл“ с участи-
ето на Тончо 
Токмакчиев, Ки-
рил Ефремов и 
Албена Колева.

В ОЧАКВАНЕ НА ПОРЕДНАТА 
ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА
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БОГАТСТВО НА ТАЛАНТИ, НА ИДЕИ, 
НА ТВОРЧЕСТВО

КОНЦЕРТ НА СУ „П. ЯВОРОВ“ – СТРАЛДЖА

Талантливи са децата на 
Стралджа, всеотдайни са 
учителите им. Показаха го 

убедително на концерта, посве-
тен на патрона  П.Кр.Яворов и на 
170-годишнината от създаване на 
първото училище в града. Работено 
е много предварително, за да се 
даде превес на най-добрите – в 
песните, в  танците – народни и мо-
дерни, в рецитациите, в сценките.

Публиката истински се зарадва на 
представлението и аплодира всеки 
от участниците, които се надпре-
варваха да бъдат по-оригинални 
– с костюми, с хореография, със 
слова за знанието, за младостта, 

за творчеството. 
„Училището е мястото, където 

изпитваме първите радости от 
победите и се опитваме да скрием 
горчивите сълзи от поражението. 
Училището ни учи да преодоляваме 
трудностите и да не спираме дотук. 
Именно то ни научи да пишем и че-
тем, да решаваме проблеми, които 
стават все по-трудни от година на 
година. Именно то отваря хиляди 
пътища за учениците и  помага да 
изберат един, по който да вървят 
уверено към целта си. Градът има 
своето бъдеще и то започва от нас!“, 
каза в поздравлението си Галя Рай-
нова, директор на училището. 

Последва приветствието на 
Атанас Киров, кмет на общината, 
който мило поздрави ученици, 
учители и родители изразявайки 
надеждата си, че със своите успехи 
училището ще продължава да носи 
гордост на града и общината. Заед-
но с него гост на празника беше и 
Иван Митев, председател на ОбС. 
Сред публиката бяха директори на 
учебни заведения, общественици, 
културни дейци.  

СУ “П.Кр.Яворов“ е достоен 
продължител на делото завещано 
от предците педагози – будители. 
Учители и ученици имат своето 
заслужено самочувствие на зна-
ещи, можещи млади хора, които 
в родното училище се подготвят 
за живота.
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ВЕЛИКДЕНСКИ СЪБОР В СТРАЛДЖА


