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ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 
МИЛИ МАЛКИ ПРИЯТЕЛИ!

Необикновен ден е Първи юни! Посве-
щаваме го на децата, тези малки слънца, 
които греят край нас, топлят ни, дават 
ни надежда за бъдещето. 

Бъдете окрилени от щастие, мили деца 
на Стралджа и общината!

Растете здрави, весели, усмихнати!
Пожелаваме ви весели летни игри, 

радост, смях, приключения!
Обичаме ви!
Честит Празник на детето! 

ПРЕДСТОЯЩО

ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ТАЛАНТА НА МАТЬО

СЪБОРЕНИ НЕЗАКОННИ КЪЩИ В РОМСКАТА МАХАЛА НА СТРАЛДЖА

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА

СИЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ СЕ КРЕПИ НА 
ЗАКОННОСТ, РЕД И ДИСЦИПЛИНА

НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ С 
НАРОДНОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

НАРОДЕН СЪБОР „МАРАШ ПЕЕ“ СТРАЛДЖА 2022

1 ЮНИ – ДЕН НА ДЕТЕТО
 Поздравление на Атанас КИРОВ, 

кмет на Община Стралджа:

Това изповяд-
ва общинското 
р ъ к о в о д с т в о 
на Стралджа и 
стриктно се при-
държа към него. 
Само преди дни 
бяха съборени 
две незаконни 
къщи в циганска-
та махала. При-
чината е, че соб-
ствениците им  
преди известно 
време пребиха 

възрастен човек, който след това 
почина. Събитието потресе граж-
даните. И от общината отговори-
ха светкавично. „Ние не сме съд, 
но си спазваме обещанията! Ще 
бъдем безкомпромисни срещу 
престъпници от такъв тип“, под-
черта Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината. И допълни: „Някои 
ни обвиняват в расизъм, други - в 
нацизъм. Грешат. Ние сме просто 
принципни управници, успели в 
голяма степен да сложат ред в 
родния си град. И ще продължа-
ваме да го правим!“

ЛЕТЕТЕ НА КРИЛЕТЕ НА МЛАДОСТТА
ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2022 КАЗАХА 
„СБОГОМ“ НА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ

НА СТР. 3

Паметна пло-
ча в чест на 
изтъкнатия 

кавалджия Матьо 
Добрев беше от-
крита на 14 май 
т.г. Идеята за това, 
дадена от Христо 
Георгиев, приятел 
и колега на Матьо 
Добрев и подкре-
пена от община 
Стралджа, е реа-
лизирана по повод 
65-та годишнина 
от рождението на 
музиканта. Сред-
ствата са осигурени с дарения от 
негови колеги-музиканти и приятели, 
а плочата е изработена от бургаския 
скулптор Атанас Стоянов.  На нея е 
изобразен Матьо Добрев с неговия 
спътник в живота - кавала. Изписан 
е и текст: „Ти бе Орфея на земята, 
а сега кавала ти оглася небесата“.

Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината, изрази одобрението на 
инициативата подчертавайки, че в 
Стралджа има двама велики – това 
са хореографа Тончо Тончев и вир-
туозния кавалджия Матьо Добрев. 
„Сега те ще ни посрещат всеки път 
когато влизаме в читалището, ще ни 
напомнят за себе си, ще ни мотиви-
рат да работим още по-активно за 
развитие и обогатяване на местните 
традиции творчество.“, каза той. 

Матьо Добрев е потомствен музи-
кант, наследник на своя баща Добри 
Милев - самобитен кавалджия, носи-
тел на традиционния кавалджийски 
стил. С вродената си музикална 
дарба Матьо овладява до съвършен-
ство инструмента. На 12-годишна 
възраст осъществява запис в БНР, а 
популярността му сред музикантите 
и ценителите на народната музика 
е огромна. Безброй са  изявите  му 
с Иво Папазов и оркестър „Тракия“. 
Музиката на Матьо Добрев се откро-
ява с импровизаторско майсторство 
и новаторски похвати, които обо-
гатяват и развиват традиционните 
инструментални форми. Неговият 
изпълнителски стил отдавна е на-
мерил съвременни последователи. 
Музикалната традиция в семейство-
то продължава сина му Добри Матев.

Тя е най-ярката звезда  в българското 
песенно творчество, дарование при-
знато както у нас така и по всички 

краища на света. Вълкана Стоянова, на 
която Стралджа направи поклон с органи-
зацията и провеждането на Конкурса-над-
пяване „С песните на Вълкана Стоянова“ 
. Вече 12 издания радват почитателите на 
нейното изкуство. С присъдени награди за 
най-добре представилите се, с начална 
скорост към Голямата сцена на носителите 
на Голямата награда. 

С уважение, с преклонение, с призна-
телност към Вълкана Стоянова и нейното 
творчество, с поклон пред постиженията 
й Гроздан Иванов, зам.кмет на общината 
откри 12-тото издание на конкурса. 

Продължава на стр. 4

На 15 май магията на 
фолклора завладя 
Стралджа. Под-

властни на нея бяха както 
домакините, гостите, така 
и самите изпълнители. Под 
обилните майски слънчеви 
лъчи с цялата си прелест 
грейнаха  на площада в гра-
да народни носии, звънтяха 
пендари, блестяха пафти. 

В изпълнение на Статута 
за празника на откритата 
сцена се сменяха танцови 
колективи от близо и далеч, 
които представиха най-раз-
нообразни танци. Участни-
ците – малки и големи се 
надиграваха от сърце, над-
свирваха се музикантите, 
за радост на многобройната 
публика. За пореден път 
младостта превзе сцена-
та. Новоучредения детски 
танцов състав „Хорце“ от 
Джинот с ръководител Ка-
лина Иванова с огромно 
старание представи своя 
пролетен танц и джинов-
ското. 

Още на стр.5

На 9 юни 2022 г.  от 
19,00 ч. в киносалона 
на НЧ “Просвета 1892“ 
Стралджа общината 
осигурява прожекция 
на кинокомедията 
„Мъже под чехъл“. За 
пореден път прияте-
лите на киното ще 
имат  възможност 
да се насладят на 
любимото изкуство.  

Отделете време за 
настроение и  много 
смях с  майсторска-
та игра на артис-
тите Албена Колева, 
Кирил Ефремов, Тончо 
Токмакчиев, които ще 
поддържат високите 
градуси на настро-
ението през цялото 
време. 

Да се забавляваме 
заедно! Да гледаме 
филма „Мъже под че-
хъл“!

РАДОСТ ЗА КИНОЛЮБИТЕЛИТЕ
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В СУ „П. ЯВОРОВ“ – СТРАЛДЖА

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

ПРАЗНИЧНОСТ В ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СТРАЛДЖА

УЧИТЕЛИ ОТ СУ „П. ЯВОРОВ“ 
ПРЕДСТАВИХА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

8 МАЙ – СВЕТОВЕН ДЕН НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ И ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

ОТЛИЧИЯ ЗА ДОБРОВОЛЦИ НА БЧК – СТРАЛДЖА

УСПЕХ НА ОЛИМПИАДАТА ПО 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Ямболската червенокръстка организа-
ция отбеляза 8 май – Световния ден на 
Червения кръст и Червения полумесец 

под мотото „Бъди човечен!“ В тържеството 
взеха участие и представителите на БМЧК и 
БЧК от Стралджа. За принос в развитието на 
областната организация на БЧК отличия полу-
чиха червенокръстките деятели от Стралджа:

Живка Иванова – ОбС на БЧК Стралджа  - 
звание „Заслужил деятел на БЧК“

Велина Михалева – звание „Отличник на 
БЧК“

Анелия Росенова – БМЧК и Габриела Мит-
кова – БМЧК звание „Млад отличник на БЧК“.

Призьорите бяха поздравени от д-р Антоа-
нета Антова, председател на областната ор-
ганизация на БЧК Ямбол. Благодарност за по-
ложения труд в полза на уязвимите общности  
отправи  и Стойчо Стойчев, зам.председател 
на БЧК с пожеланието да са здрави и винаги 
толкова мотивирани за добри дела.

На работна среща в STEM 
лабораторията на  Профе-
сионална гимназия по лека 

промишленост, екология и химични 
технологии представители на 9 учи-
лища от областта демонстрираха 
иновативни практики, интересни и 
интригуващи методи на преподава-
не. От СУ „П. К. Яворов“ Стралджа 
взе участие екип от педагози - Бинка 
Караколева, Дияна Георгиева и 
Денница Колева, които представиха 
реализиран интердисциплинарен 
урок в STEM центъра на стралджан-
ското училище MITLab. Организато-
ри на срещата бяха  старши експер-
тът по математика и информатика 
Петя Деновска и старши експертът 
по природни науки и екология към 
РУО Ямбол Здравко Динев.

За поредна година ученици-
те от СУ „П. К. Яворов“ гр. 
Стралджа демонстрираха 

своите знания и умения в сферата 
на информационните технологии и 
се класираха за националния кръг 

на олимпиадата. Този успех вече 
се превърна в традиция , защото 
през последните години нашите 
ученици имаха възможност да 
се състезават на последния етап 
на олимпиадата и да докажат, че 

заслужават това признание.
Пожелаваме успех на Веселина 

Стефанова и Габриела Митева, 
ученички от VІІ клас с ръководител 
г-жа Денница Колева на престиж-
ния ученически форум.

Трудна е  темата „Сексуал-
но възпитание на подра-
стващите и предпазване 

от полово-предавани болести“, 
но когато изборът на лектор е 
сполучлив и коефициента на по-
лезност е висок. Водени от тази 
идея Мариана Вълева, психолог 
в училището и ръководството на 
СУ“П.Яворов“, организираха среща  
на учениците с д-р Таня Георгиева, 
семеен лекар.

„След това събитие ще бъдете 
благодарни на себе си за инфор-
мираността и познанията, които ще 
получите  в тази област. Защото, 
както сега, като млади момичета, 
така и по-късно като съпруги и 
майки, ще имате нужда от тези зна-
ния.“, насърчи учениците Мариана 
Вълева. След което достъпно и 
интересно д-р Георгиева запозна 
аудиторията с проблемите  на 
женското здраве, физически и 
емоционални промени в пуберте-

та, любовни трепети и интимност, 
средства за предпазване от полово 
предавани инфекции, начини за 
предпазване от забременяване. Бе 
засегната и темата за влиянието на 
нормите и поведението в дадена 
култура.

ВНИМАНИЕ!
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:
- Броят на абортите във възрас-

тта 15-19г. у нас е опасно висок
- 35% от младите хора са инфек-

тирани с ХИВ
- България е на едно от първите 

места в Европа с най-високо раз-

пространение на тютюнопушене в 
юношеска възраст

- 86% от учениците  на 16-го-
дишна възраст са употребявали 
алкохол

- 30 % от учениците до 16 г. са 
опитвали поне веднъж някакъв 
наркотик

- Едва 42% от учениците дават 
пълен и верен отговор за какво 
служи презервативът

- 50% от запитаните нямат ясна 
представа какво е „спешно хапче“

- 30% от сексуално активните 
ученици никога не са ползвали 
предпазни средства

ОБРАЗОВАТЕЛНА СЕСИЯ  ЗА ЗДРАВНОТО 
И СЕКСУАЛНО ВЪЗПИТАНИЕ В УЧИЛИЩЕДенят 11 май в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ Страл-
джа беше различен. Праз-

ничен, интересен, богат. И с един-
ствената цел деца и ученици да 
покажат, че почитат светите братя 
Кирил и Методий, че помнят делото 
им. С признателност малки и по-го-
леми ученици рецитираха стихове, 
изпяха песни за българското слово, 
поднесоха цветя пред паметника 
в двора на училището. Само дни 
по-рано духовият оркестър към учи-
лището заедно с учители и ученици 
дадоха пример за признателност 
към героите загинали за свободата 
на България с поднасяне на венци 
пред паметниците в парк „Младост“. 
По този повод  Гроздан Иванов, 
зам.кмет на общината,  награди 
учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“, които почетоха Деня на 
храбростта и Българската армия-6 
май. Той връчи подаръци и насърчи 
малчуганите, като им пожела здра-
ве, късмет и бъдещи успехи.

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК В ЗИМНИЦА

На 11 май ОУ „Свети Свети 
Кирил и Методий”, село 
Зимница отбеляза  своя 

патронен празник - най-значимият 
за едно училище.

Всяка година, повлияни от праз-
нична атмосфера, деца и учители 
отдават заслужена почит на све-
тите братя Кирил и Методий. В 
свое обръщение директорът Юлия 
Маджарова поздрави колективът 
от педагози и учениците:

„Има нещо величествено в 
благородната мисия на едно учи-
лище- да вградиш в него мечтите 
си, да му вдъхнеш неповторим дух, 
и всичко това да превърнеш в тра-

диция, и най-трудното – с любов 
да го предадеш на поколенията 
да го развиват, пазят и продължат.

Уважаеми учители,
Днес изказвам своето уважение 

към Вас, хората, които с вдъхно-
вение, отговорност и търпение 
учите и възпитавате. 

Уважаеми ученици,
На всички Вас пожелавам да 

бъдете добри хора, гордейте се, 
че сте възпитаници на ОУ „Све-
ти Свети Кирил и Методий”, с. 
Зимница. Убедени сме, че с вяра 
и усилие ще успеем да утвърж-
даваме името и авторитета на 
нашето училище.“
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ПОЗДРАВ ЗА ВАС, 
УЧИТЕЛКИ ЛЮБИМИ!

Годините минават, 
споменът за любимите 
учители остава в сърце-

то ми  като във храм…
Една ръка, протегната над 

черната дъска,
Един поглед мил и взискате-

лен, един финес от красота!
Учителки любими– Недялка 

Димитрова и Любка Алексан-
дрова, приемете моя поздрав 
към вас!

Честит 24 май, Ден на бъл-
гарската азбука и просвета и 
на славянската книжовност!

Добринка ДЖИНОВА

ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

ЛЕТЕТЕ НА КРИЛЕТЕ НА МЛАДОСТТА
ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ ОТ ВИПУСК 2022 КАЗАХА „СБОГОМ“ НА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ

Светъл и тържествен праз-
ник отбелязаха в СУ“П.
Яворов“ на 11 май т.г. 

Празник на усмихнати, красиви 
и умни млади хора, изпълнени с 
мечти и амбиции, силни и дръзки. 
Изпращане на  зрелостниците от 
випуск 2022 на СУ „П. К. Яворов“ 
гр. Стралджа. 

Гости на събитието бяха  Атанас 
Киров , кмет на община Страл-
джа,  Живка Йорданова, началник 
отдел „Хуманитарни дейности“,  
Боряна Атанасова, председател 
на училищното настоятелство. 

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПЪРВА ЧАСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА КО-

ОПЕРАЦИЯ ГР.СТРАЛДЖА СВИКВА ОБЩО  СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН 
КООПЕРАТОРИТЕ НА 19.06.2022Г. ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛ-
НАТА ЗАЛА НА КООПЕРАЦИЯТА В ГР.СТРАЛДЖА ПРИ СЛЕДНИЯ:

ДНЕВЕН  РЕД:
1.ОТЧЕТ НА УС ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-ФИНАНСОВАТА ДЕЙ-

НОСТ НА КООПЕРАЦИЯТА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2021 ГОДИНА.
2.ПРИЕМАНЕ НА СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС И ОТЧЕТ ЗА ПРИХО-

ДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021Г.
3.ОТЧЕТ НА КС.
4.РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИВИДЕНТИ.
5. РАЗНИ.

УПРАВИТЕЛЕН  СЪВЕТ

ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ!
Ресторант в гр.Китен  НАБИРА ПЕРСОНАЛ:
- Готвачи
- Пом. готвачи
- Бармани
- Сервитьори
Отлично заплащане, осигурена квартира и храна
Тел. 0877 28 14 45

към своите млади приятели Атанас  
Киров, кмет на общината. И доба-
ви: „Накарайте ни да се гордеем с 
постиженията ви. Пред вас ще има 
много пътища, не се плашете, пре-
следвайте мечтите си, вярвайте в 
силите си. И не забравяйте родния 
град!“ Вълнението на зрелостни-
ците в този момент изрази Васил 
Пламенов Киров. Той отправи топ-
ли благодарности към всеки от учи-
телите и припомни мили спомени. 
„Тук, в родното училище оставяме 
радостта, младостта, копнежите, 
надеждите си…Слагаме точка, 

БРАВО ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 
НА СТРАЛДЖА!

Аз съм възрастен човек и много оби-
чам всичко красиво. Любител съм на 
българските цветя. Затова с голямо 

удоволствие споделям  радостта си от озеле-
няването на Стралджа през тези дни. Много 
ми харесаха всички идеи, но особено ми допада 
това, че са използвани едни от най-обичаните 
цветя  тук  мушкатото.     

Браво на озеленителите-аранжори, браво на 
ръководството на община Стралджа, браво 
на изпълнителите. 

     Всичко е толкова красиво, пленяващо! 
Стралджа изглежда като едно малко райско 
кътче. От нас се иска просто да се грижим 
и опазваме тази красота, за да й се радваме 
пълноценно.

Стойка КУРТЕВА, Стралджа

Мил поздрав към абитуриентите 
поднесе директора на училището 
Галя  Райнова. „Носете в сърцето 
си спомена за вашето училище, 
преследвайте смело мечтите си, 
откривайте нови хоризонти, бъдете 
добри и достойни хора!“, пожела 
им тя. „Бих искал днес и аз да съм 
на вашата възраст!“, обърна се 

но започваме ново изречение. 
Сбогом, родно училище, здравей, 
нов живот!“

Да, равносметката е повече от 
добра. В СУ“П.Яворов“ преброиха 
поредните 12 години изпълнени с 
труд и усърдие, понякога със сълзи 
и отчаяние, с усмивки от радост, 
с изпитания за характера и воля-

та. Спокойни и 
удовлетворени 
са учителите, 
които с гордост, 
но и с мъничко 
тъга  изпратиха 
своите поредни 
възпитаници. 
„Знаем че сме ги 

научили на на-
важните житей-
ски уроци – да 
бъда достойни и 
отговорни хора, 
да отстояват 
позицията си и 
да не спират да 
мечтаят!“, твър-
дят те.

Попътен вя-

тър, момичета и момчета!

НАГРАДИ ЗА 
ОТЛИЧНИЦИТЕ

По традиция в деня на изпра-
щането училищното ръководство 
връчи награди на отлични ученици 
от випуска с активна ученическа 
дейност и принос за издигане прес-
тижа на училището. Галя Райнова, 

директор на СУ“П.Яворов“ беше 
щастлива да поздрави за успехите 
Мирослав Великов, Васил Киров, 
Даниела Маринова, Десислава 
Димитрова, Ирина Андонова, На-
тали Стоянова, Стоян Йорданов, 
Анита Богданова, Ивайло Добри-
нов, Иван Милков, Роса Георгиева, 
Симона Недкова.

И прозвуча последният учениче-
ски звънец за випуск 2022. 
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100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЪЛКАНА СТОЯНОВА

ГОЛЯМАТА НАГРАДА на 12-я Конкурс-надпяване „С песните на 
Вълкана Стоянова“ отива във Варна. Журито присъди отличие-
то на Ралица Стефанова Генчева, представител на НУИ“Добри 

Христов“ гр.Варна за изпълнение на песните „Нягул на Милка думаше“ 
и „Две етърви хоро играят“.

В конкурса, посветен на 100-годишнината от рождението на незабра-
вимата и най-обичана народна певица на България  Вълкана Стоянова, 
взеха участие 40 изпълнители от различни градове и села, на различна 
възраст. Освен индивидуалните изпълнители имаше дуети, фолклорни 
групи, детски певчески групи. Прозвучаха близо 50 песни от репертоара 
на Вълкана като най-предпочитани се оказаха „Завило се вито хоро“, 
„Стойчо седи на дюкяна“, „Иван на Маргя думаше“ и др. От трудните 
бавни песни изпълнителите предпочетоха „Женала е дюлбер Яна“, „Яна 
цвете брала“, „Зажени се цар Иван Шишман“ и др.

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРЕ ПРЕДСТАВИЛИТЕ СЕ НА 12-Я КОНКУРС-НАДПЯВАНЕ В СТРАЛДЖА

Продължава от стр.1
Веднага след това поднесе 

своята благодарност към всички, 
които активно са подпомагали ор-
ганизацията на събитието и тази 
година връчи Плакет на общината 
на Стоян Варналиев, член на 
журито, носител на единствената 
Специална награда от конкурса, 
ученик на Вълкана, дарител на 
Исторически музей – Стралджа.

„Благодаря на г-н А.Киров, кмет 
на общината, на г-н Гр.Иванов, 
зам.кмет и на цялата стралджан-
ска общественост за признанието , 
за оказаното внимание!“, отговори 
Стоян Варналиев.

От там нататък в салона на 
читалището звучаха песни на 
драгоценната Вълкана, споде-
ляха се спомени, имаше радост, 
вълнение, ръкопляскания, имаше 
атмосфера. Както винаги предста-
вители на различна възраст/от 
6 до 92години/ имаха смелостта 
да се явят пред взискателното 
жури.  Стараеха се най-малките с 
гласчета-звънчета, вълнуваше се 
и най-възрастния участник 92-го-
дишната Иванка Колева от Варна, 
която успя да изпълни трудната 
бавна песен „Женала е дюлбер 
Яна“ . Родена в стралджанското 
село Палаузово тя сподели въл-
нението си:“Тук тупти сърцето ми, 
тука е душата ми!“

В ранния следобед прослушва-
нето приключи, за да дойде ред за 
думата на журито.

Журито с председател акад. 
Крум Георгиев и членове Дарина 
Славчева, Георги Пенев, Стоян 
Варналиев, Нели Тончева Ка-
валджиева отличи и следните 
изпълнители, според Статута / по 
протокола/

ЛЮБИТЕЛИ
 
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

първо място: Дария Стефанова 
Тенева –Школа за народно пеене 
„Славейче” при НЧ „Христо Ботев 
1897” гр. Сливен                                                                                                              

                                                                                                                
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

първо място: Ванеса Алексан-
дрова Кючукова – при НЧ „Зора 
1945” гр. Ямбол

Танислава Йорданова Маркова 
– при НЧ „Отец Паисий 1870” гр. 
Омуртаг

второ място: Християна Дими-
трова Пенева – гр. Бургас

Димана Йорданова Демирева 
– Школа за народно пеене „Сла-
вейче” при НЧ „Христо Ботев 1897” 
гр. Сливен 

трето място: Дария Иванова 
Вълева – при НЧ „Зора 1945” гр. 
Ямбол

Иванина Миленова Колева – 
Школа за народно пеене „Славей-
че” при НЧ „Христо Ботев 1897” 
гр. Сливен

поощрителна награда: Деница 
Красимирова Кенова – Школа за 
народно пеене „Славейче” при НЧ 
„Христо Ботев 1897” гр. Сливен

                                                                                                            
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 
второ място: Цветозара Стоя-

нова Колева – гр. Ямбол
трето място: Александр Дими-

тров Петков – гр. Шумен
                                                                                                             
ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА 

ГРУПА
 
второ място: Радка Василева 

и Денка Василева – ПК „Недялко 
Царев” гр. Ямбол

трето място: Стайка Динева 
Атанасова – гр. Стралджа

Иванка Колева Петрова – гр. 
Варна

поощрителна награда: Радина 
Иванова Атанасова – при НЧ Про-
буда 1997” с. Маленово

ПРОФЕСИОНАЛИСТИ
 
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 
второ място: Никол Николаева 

Николова – НУИ „Добри Христов” 
гр. Варна

                                                                                                              
ФОЛКЛОРНИ ГРУПИ
 
ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 първо място: ДПГ  при СУ „П.К. 

Яворов” гр. Стралджа

ВГ „Славейче” – Школа за на-
родно пеене „Славейче” при НЧ 
„Христо Ботев 1897” гр. Сливен 

                                                                                                           
ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 
първо място: ВГ за народно 

пеене при НЧ „Отец Паисий 1870” 
гр. Омуртаг

 
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
 
първо място: ПГ при НЧ „Проф. 

Асен Златаров 1927” – с. Каменец
второ място: ФГ „Латинка” при 

НЧ „Възраждане 1928” – с. Войника
ПГ „Карапчанка” при НЧ „Просве-

та 1920” – с. Маломир
трето място: ФПГ „Изгрев” при 

НЧ „Изгрев 1958” – с. Джинот
ПГ „Здравец” при НЧ „Просвета 

1928” – с. Воденичане

поощрителна награда: ПГ „Те-
менуга” при ПК „Дълголетие” – гр. 
Стралджа

поощрителна награда: Група 
за автентичен фолклор при  НЧ 
„Христо Ботев 1922” – с. Поляна

поощрителна награда: ПК „Сре-
бърни Коси” при НЧ „Д. Керанов” 
– с. Стара река

 
Наградите връчи Гроздан Ива-

нов, зам.кмет на общината. Всеки 
от участниците получи още  гра-
мота за участие, Алманах за исто-
рията на конкурса,  марка с лика на 
Вълкана, магнит и значка.

Не, това не означава, че праз-
никът е приключил. За публиката 
предстоеше нещо още по-краси-
во. На откритата сцена в центъра 
на града ансамбъл „Въжички“ 

отново привлече вниманието с 
традиционна танцова програма по 
песни на Вълкана. Малката Сияна, 
правнучка на народната певица 
Ойка Пенева, внучка на Георги 
Пенев сложи началото на праз-
ничния концерт с трогателни думи 
за обичта й към фолклора и след 
като рецитира стихотворението „Аз 
съм българче“ високо подчерта: 
Обичам моята родина, обичам моя 
роден град Стралджа!“

Аплодираха я стралджанци, 
поздрави я и лично кмета на 
общината Атанас Киров, който в 
следващите минути заедно с об-
ластния управител Васил Алексан-
дров откриха концерта и народния 
събор „Мараш пее“. За радост на 
публиката песни на Вълкана изпя-
ха носителите на челни награди 
от Конкурса – Християна Пенева, 

Дария Тенева, Танислава Маркова, 
както и Ралица Генчева – носител 
на Голямата награда на името на 
Вълкана. След това дойде ред за 
концерта на ДФА“Странджа“. Кра-
сота, богатство на костюми, танцо-
во и певческо майсторство, всичко 
събрано в едно достави истинско 
удоволствие на многобройната 
публика. Надвисналите облаци не 
пуснаха и капка дъжд, за да може 
концерта да завърши с пълната 
програма на гостите.

И обичайно продължение на 
празника беше витото хоро на пло-
щада на което се хванаха и малки 
и големи. Пълни бяха и масите  в 
заведенията ,където задължително 
се сервираха  топлите кебапчета, 
студената бира и …стралджанско-
то  настроение.
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НАРОДЕН СЪБОР „МАРАШ ПЕЕ“ СТРАЛДЖА 2022
НЕЗАБРАВИМИ МИГОВЕ С НАРОДНОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО
На 15 май магията на фолк-

лора завладя Стралджа. 
Подвластни на нея бяха 

както домакините, гостите, така и 
самите изпълнители. Под обилните 
майски слънчеви лъчи с цялата 
си прелест грейнаха  на площада 
в града народни носии, звънтяха 
пендари, блестяха пафти. 

В изпълнение на Статута за праз-
ника на откритата сцена се сменяха 
танцови колективи от близо и далеч, 
които представиха най-разнообраз-
ни танци. Участниците – малки и 
големи се надиграваха от сърце, 
надсвирваха се музикантите, за 
радост на многобройната публика. 
За пореден път младостта превзе 
сцената. Новоучредения детски 
танцов състав „Хорце“ от Джинот 
с ръководител Калина Иванова с 
огромно старание представи своя 
пролетен танц и джиновското. 

Чудесни бяха и четвъртокласни-
ците от СУ“П.Яворов“ Стралджа 
с ръководител Калина Иванова , 
които изпълниха танца „Гергьов-
ден“. С Буенек, еленино хоро, 
пролетно настроение и празнична 
сюита се изявиха ДЮТС“Яница“ 
ОбДК Елхово, ръкопляскания 
имаше и за участниците от Га-
враилово и Селиминово - ФТК 
“Тракийска китка“, ДТК “Здравец“, 
Танцова формация „Велико Ся-
ров“ , чудесни бяха със своите 
„Шопски закачки“ децата от гр. 

На един чудесен ден се 
радваха жители и гости 
на Стралджа. Народният 

събор „Мараш пее“ за пореден 
път доказа, че стралджанци 
пазят и обичат традициите си, 
че са майстори танцьори, оркес-
транти, певци. На сцената отново 
се сменяха различни танцови 
състави от близо и далеч. И това, 
което направи впечатление, че 
преобладават детските и мла-
дежки, като доказателство, че 
българското народно танцово и 
песенно творчество ще пребъде. 
Журито с председател акад.Крум 

Георгиев и членове хореографи-
те Стойчо Тончев, Мая Тодорова, 
Мария Градешлиева, директор 
на НУФИ-Котел, Георги Пенев, 
дългогодишен преподавател в 
същото училище разпределиха 
наградите осигурени от общи-
ната така:

Първа група 
1 място – 4 б клас при СУ “П. 

Яворов“ Стралджа
2 място – ДЮТС “Яница“ при 

Център за подкрепа на личностно 
развитие – Елхово

2 място – ДТК “Здравец“ при 

НЧ“Слънце1928“ с.Гавраилово
3 място – 
ДТС гр. Лозница
ДТС “Хорце“ с.Джинот
ТА “Радика“ Ямбол
СТС “Пламъче“ с.Чубра

Втора група

Първо място – ДТК “Здравец“ 
с.Гавраилово

Второ място – СМТС “Луди 
млади“ с.Чубра

Трето място – ДЮТС “Яница“ 
Елхово 

Трета група 
Първа награда – ТФ “Велико 

Сяров“ с.Селиминово
Втора награда – ТК “Престиж“- 

Сливен
Трета награда – Танцова група 

„Божур“ с.Чарда

Специалната награда на съ-
бора – за ФА“Въжички“

Наградата на кмета – ФТК 
“Тракийска китка“ с. Гавраилово, 
с. Селиминово

Наградата на името на хо-
реографа Тончо Тончев – ТА 
“Златен клас“ Зимница

С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ 
СПОНСОРИТЕ

Агротес АД
Георги Стефанов Неделчев
ПЧЗК
Цонко Георгиев Атанасов
Панайот Пейчев ЕООД
Инертни материали Ямбол
Дени Лайтинг ЕООД
Ива Фарм
ППК Начало 93
Трейс БГ
ЗПТ
ЕТ Милитон Янка Георгиева
ЕТ Йоана – Станка  Йорджева
ЕТ Спас – Сюлейман Джамбаз
ППК Съгласие
Денис строй
Мин Сид
ЕТ Елка Велчева

К Л А С И Р А Н Е Т О
НА НАРОДНИЯ СЪБОР „МАРАШ ПЕЕ“ СТРАЛДЖА 2022

Лозница, чарденци от група „Бо-
жур“ танцуваха със сърце на сце-
ната. Настроението повишиха  и 
представителите на ТК“Престиж“ 
Сливен, ТА “Радика“ Ямбол, тан-
цовия състав на Блатец, на Чубра. 
Ансамбъл „Златен клас“ Зимница 
с ръководител Атанас Рекалов  
отново показаха класа с изпъл-
нението на „Три хора се вият“ 
и „Тракийска сюита“. Очаквано 
завладяващо беше изпълнението 
на домакините от Стралджа. Вну-
шителната, пъстроцветна група 
на ансамбъл „Въжички“ напълни 

очите с радост и преля душата в 
опиянение от танците -  пеперуда, 
копаница, китка от Стралджа.

Наслаждаваха се на тази красо-
та и гостите на г-н Киров, кмет на 
общината – Васил Александров, 
обл.управител, Димитър Иванов, 
нар.представител, кметовете на 
общините Ямбол, Сливен и Елхо-
во – Валентин Ревански, Стефан 
Радев, Петър Киров, председате-
ля на ОбС – Стралджа инж.Иван 
Митев, общински съветници, ръ-
ководители на звена от общината 
и областта.

Журито: 
председател  Крум Георгиев, 

академик на европейското тра-
диционно изкуство, носител на 
Оскар за фолклор на Световната 
международна асоциация на фол-
клорните федерации, етномузико-
лог, председател на Общество за 
фолклор Ст.Загора, редовен член 
на журито за събора от създаване-
то му до днес.

Членове:
Стойчо Тончев, хореограф, худ.

ръководител на ансамбъл „Лисец“ 
Омуртаг, брат на хореографа Тончо 
Тончев

Мария Градешлиева,директор на 
НУФИ“Ф.Кутев“ Котел

Мая Тодорова, хореограф, худ.
ръководител на младежки танцов 
ансамбъл „Ромбана“ Ямбол

Георги Пенев, дългогодишен 
преподавател в НУФИ – Котел, 
фолклорист, син на нар.певица 
Ойка Пенева

Наблюдаваха внимателно пред-
ставянето на всички групи, за да 
разпределят наградите. 
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ТОМАИ РИСУВА БЕДАТА
Томаи Мишева 

ученичка от II 
в клас на СУ 

„П. К. Яворов“ е от-
личена с второ място 
в областния етап на 
конкурса за детска 
рисунка на тема „С 
очите си видях беда-
та“ – 2022, който се 
провежда по иници-
атива на Регионална 
дирекция ”Пожарна 
безопасност и защи-
та на населението”. 
Съгласно регламен-
та, класиралите се 
рисунки на призови 
места в областния 
етап ще бъдат из-
пратени за участие в 
Националният етап 
на конкурса.

Пожелаваме успех 
на финалния кръг и 
още много награди. 

На 27.04.2022 г. се прове-
де областно състезание 
по оказване на първа 

помощ. В него участваха и до-
броволците от БМЧК - Стралджа, 
ученици в СУ „П. К. Яворов“, 
които се класираха на ІІ място. 

„Приехме това не като състе-

зание, а като предизвикателство. 
Достойно показахме какво знаем 
и можем. За краткото време с кое-
то разполагахме, се подготвихме 
и второто място е отлично, но това 
ни мотивира следващата година 
да бъдем най-добрите.“ - споде-
лиха учениците.

ТАЗИ ГОДИНА ВТОРИ, ДОГОДИНА – ПЪРВИ

СТРАЛДЖАНЕЦ ОГЛАВИ ВиК ЯМБОЛ

Нов управител е 
назначен на ВиК 
– Ямбол. Постът 

е поверен на Цветан Съй-
ков. Той поема дружество-
то от инж. Стоян Радев, 
който бе негов ръководи-
тел в продължение на 13 
години. Промяната е от 9 
май  т.г.

Пр ез  5 0 -
60-70-те 
години на 

м.в. ежегодно за 
учениците се ор-
ганизираха лагери 
на Брезовец, в Ки-
пилово, в с.Баня, 
Ст. Загорско, или 
на морето. Базите 
бяха много добре 
уредени, забавле-
нията – безкрай. 
Под ръководството на учителите и 
отрядните ръководители денем де-
цата обикалят планинската местност, 
изучават  растителния и животински 
свят, вечер пеят песни край лагерния 
огън, организират си състезания. 

Ето какво споделя Иван Иванов 
за лагеруването си през 1953г. на 
Брезовец:  „Вечер ловяхме светулки, 
пред лагера на ската имаше кайнак, 
чиято вода се стичаше по улей на-
правен от кора на дърво. Пешком по 
билото ходихме веднъж на поход до 

УЧЕНИЧЕСКИ ИСТОРИИ

,,Изворите,, в Котел. Минахме през 
едно каракачанско село, интерес 
предизвикаха  сламените колиби, 
каракачанските коне и коневръзи, 
каракачанските кучета и разбира се, 
хилядите овце, които отглеждаха 
там. Най-атрактивно за нас беше, 
обаче облеклото на младите кара-
качанки. На етажи и цветно в бяло и 
черно предимно, но много скопосно 
направено и то от лично произве-
дени, памучни и вълнени платове и 
гайтани.“ 

В ПРОСЛАВА НА БУКВИТЕ
24 МАЙ В СТРАЛДЖА

Традицията е 
спазена. По 
случай 24 

май - Ден на Све-
тите братя Кирил 
и Методий, на бъл-
гарската азбука, 
просвета и култура 
и на славянската 
писменост дирек-
торът на СУ „П. 
К. Яворов“  Галя 
Райнова награди 
ученици за активна 
училищна дейност 
и принос за изди-
гане престижа на 
училището:

Доника Андоно-
ва, Даниел Колев, 
Гьокчен Андреева, 
Томаи Мишева, Даная Великова, 
Даниела Кръстева, Дарина Марино-
ва, Божана Митева, Веселина Сте-
фанова, Габриема Митева, Васил 
Шидерски, Габриела Ахмедова, Ива 
Тодорова, Никол Христова, Росена 
Добрева, Тони Йорданова.

ГОРДОСТТА НА СУ “П.ЯВОРОВ“

И отправи щедри пожелания за 
здраве и нови успехи.

„Не спирайте пред трудности-
те и продължавайте да вървите 
уверено и дръзко по трънливия 
път на познанието!“, допълни г-жа 
Райнова. 

ПОПЪТЕН ВЯТЪР НА ВИПУСК 2022 – АБИТУРИЕНТИТЕ НА СУ  „П. ЯВОРОВ“ СТРАЛДЖА

Те са скандално млади, 
приказно красиви, усмих-
нати... Вярват, не, сигурни 

са, че целият свят е в краката им, 
че ще бъдат победители във вся-
ка следваща битка, че ще имат 

бъдеще каквото никой до сега не 
е имал. Дано да познаят! Дано 
животът им подари щастливи 
дни, дано постигнат изпълнение 
на мечтите си, дано променят 
този свят към по-добро!

А своята абитуриентска вечер 
ще запомнят за цял живот, ще се 
връщат към нея, разчувствани, 
умилени. И ще ги заливат спо-
мени. Но преди това ще мине 
много време...

Очакваме 24 май с вечно 
нетърпение, с неизказана 
радост, с гордост. Подгот-

вяме се за него с вълнение. Опит-
ваме се всеки път да го празнуваме 
по най-интересен начин, с примера 
на възрастните , с ентусиазма на 
младите, с искреността на децата. 
Защото това е най-българския 
празник. Защото за нас, българи-
те, той е зареден с неизтощима 
енергия, със стремеж към знания, 
с мечти.

Тази година домакин на празни-
ка беше СУ“П.Яворов“ където  на 
импровизираната , богато украсена 
сцена, пред ликовете на двамата 
братя Кирил и Методий,  се изяви-
ха детски градини и училища. При 
откриването на празника Гроздан 
Иванов, зам.кмет на общината, 
с топли думи поздрави учители 
и ученици, дейци на културата, 
творци. От името на кмета Атанас 
Киров той за пореден път по-
твърди , че за община Стралджа 
образованието винаги е било и 
ще остане приоритет. „Няма книга, 
от която да не научим нещо!“ под-
черта той отправяйки съвет към 
учениците: “Четете, образовайте 

се, посещавайте библиотеката!“ И 
добави:  „Няма училище или  дет-
ска градина в Стралджа от които 
да не излизат грамотни деца!“ Зад 
всичко това, разбира се, е трудът 
на всеотдайния, неуморим учител 
на който г-н Иванов поклон стори.

Минута по-късно химнът „Вър-
ви, народе възродени...“ вдигна 
многобройната публика на крака. 
Ученици и учители, родители и гос-
ти запяха заедно, развяха българ-
ските знамена, в небето полетяха 
балони в бяло, зелено и червено.

В концерта , посветен на светите 
братя Кирил и Методий, се вклю-
чиха представители на детските 
градини „М.Рубенова“ и „Здравец“, 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Зимница , ОУ“Хр.Ботев“ Войника, 
на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 
Стралджа, на СУ“П.Яворов“. След 
всяко изпълнение на песен, стихо-
творение, композиция публиката 
изразяваше одобрението си с 
щедри ръкопляскания.  За поре-
ден път малки и големи ученици, 
под ръководството на талантливи 
учители, показаха  на какво са спо-
собни. Браво, деца! Благодарност 
към вас, учители!
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ДОКОСВАНЕ ДО БОГАТОТО НИ ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО
ЕДНА ПОЛЕЗНА И ИНТЕРЕСНА ЕКСКУРЗИЯ

Инж. Атанас БАЛЪКЧИЕВ

На 12 май 2022 г. пенсио-
нерски клуб „Златна есен“ 
посети Исторически парк 

-Варна. Общината направи жест 
към двата пенсионерски клуба да 
си изберем маршрут за екскурзия 
поради дългото затваряне заради 
пандемията, повече от две години, 
и пое разходите по транспорта. 
Благодарността ни е голяма, защо-
то ние избрахме да видим нещо, 
за което само бяхме чували - това 
е най-мащабния инвеститорски 
проект в областта на културно-
историческото наследство в Бъл-
гария: село Неофит Рилски общ. 
Ветрино обл. Варна.  Пример за 
това  как с лични средства, енту-
сиазъм и предприемачески дух 
може да се създаде нещо толкова 
красиво, интересно и полезно. 

Ивелин Михай-
лов - душата на 
това начинание 
и над 1600 бъл-
гари са участ-
вали  в  този 
проект и вече 
11 години там 
се работи ши-
рокомащабно. 
Хубавото е, че   
направеното 
не е бутафор-
но.   Основна-
та сграда е ре-
плика на „Баба 
Вида“, пред нея 
е най-високата 
на Балканския 
п о л у о с т р о в 
бронзова фигура на тракийски 
стрелец-12 метра. Неолитно се-
лище, тракийски царски дворец, 

славянско селище, прабългарско 
селище, всичко е изключително 
интересно, внушително, впечат-

ляващо. Видяхме и три от най-из-
вестните гробници. Усетихме сил-
ния  български дух, възхищавахме 

се изпълнени с гордост. 
Всички останахме много довол-

ни. Ще запомним тази екскурзия.

РАДИОЛЮБИТЕЛСТВОТО В СТРАЛДЖА – СТРАСТ И МАГИЯ

Едрьо ШИДЕРСКИ

Изобретяването на радиото е продъл-
жителен процес, в който са взели 
участие редица учени и инженери 

като Хайнрих Херц, Никола Тесла, Алексан-
дър Мюрхед. Александър Попов и Гулиелмо 
Маркони са последните от многото, довели 
до изобретението му. През 1897г.италианеца 
Гулиелмо Маркони строи първия радиопре-
давател и фабрика за радиоприемници. 
В България през 1907г. започва да работи 
първия безжичен телеграф, а през 1929 г. 
започва  общественото радиоразпръскване. 
Първите радиопредаватели са в София и 
Варна.

Радиолюбителството е хоби, което включ-
ва  конструирането на радиопредаватели, 
приемници и антени с цел  осъществяване 
на радиовръзки между радиолюбителите. 
Връзките се удостоверяват с т.н. QSL картич-
ки. Първият радиолюбител Иван Джаков из-
праща  в ефира на България и първото ради-

олюбителско повикване. 
Всяка радиолюбителска 
станция  си има личен 
инициал. LZ са първите 
му букви, които означават 
, че тя е от България.

Първите радиолюбител от 
Стралджа през 50те години са: 
Тодор Петров, син на учителя по 
пеене Петров, Кольо Йорданов, 
син на учителя Желязко Йорданов, 
Стоян Цонев, Стефан Чавдаров , 

Панайот Русев и Васил Гайдаров.
През 1962г. в Стралджа към 

ДОСО се учреди радиоклуб с от-
говорник на доброволни начала 
Едрьо Шидерски. Към радио-
клуба функционираше зала  по 
радиотелеграфия и кабинет по 
електротехника  за подготовка на 
телеграфисти и електротехници. 

Лектори бяха Ми-
хаил Стойков, на-
чалник на пощата 
и Васил  Гайда-
ров, ел.техник, 
електротехник в 
МТС. С помощта 
на Съби Колев, 
от говорник  за 
местния коми -
тет на ДОСО, на 
ръководителя на 
окръжния ради-
оклуб Аврамов   
обзаведена стая 
за радиолюбите-
лите  с най-необ-

ходимите инструменти, радиома-
териали и измервателна техника. 
По примера на радиолюбителите 
от Ямбол и Зимница се започна 
монтажа на любителска станция с 
50 кw мощност. Материали за нея 
се получаваха  от окръжния ради-
оклуб и от ЦС на ДОСО – София.

/следва/

Петко ИВАНОВ

Жените на Стралджа и в 
миналото, и днес не са 
били просто наблюдате-

ли на процесите в града , а дейни 
участници  и крепители на прес-
тижа и авторитета му  във всички 
области на обществения живот. 
Натрупаните години в туристи-
ческа дейност ме заредиха със 
спомени и лични наблюдения за 
красотата, силата, отговорността 
и любовта на стралджанката във 
всяка дейност с която се захване. 
От детството ми е спомена за 
каруците с по 10-тина жени в тях  
и белите им забрадки. Със своите 
мотики и песните караха равното 
стралджанско поле  да ражда изо-
билие, а част от тях се грижеха за 
животните по фермите, край ста-
новете и машините на цеховете и заводите. 
Усетих и съм благодарен за грижата, компе-
тентността им като учители, лекари, мед.се-
стри и служители в училищата и останалите 
учреждения на града.  Наслаждавал съм се 
на достолепието , красотата и хармонията на 
буенешките им носии, танци и песни. 

Жените на Стралджа винаги са били устре-
мени към науката, културата, спорта и тури-
зма. Категорично стралджанката е активен 
участник и творец на многоликата история 
на града  ни, в постепенното му изграждане 

като забележим, уникален град на България 
и любим на всички стралджанци пръснати из 
страната и чужбина. 

Чрез страници на вестника искам да споде-
ля своите спомени за организацията и про-
веждането на женските туристически походи.

До 1970г. чисто женски походи и прояви 
в ТД“Кале“ не са провеждани. Жените – ту-
ристки са участвали в общите прояви  на 
дружеството и клубовете по туризъм. През 
1972г. ОС на БТС Ямбол организира за първи 
път окръжен осмомартенски женски поход в 
който нашите туристки бяха представени от 
Донка Кънева и Ганка Вълкова. След това 
всяка година наши представителки участваха 
в окръжната проява. В същото време общин-
ски и градски осмомартенски  женски походи 
и прояви ТД“Кале“ провеждаше ежегодно 
в района на Мараш и х.Люляк. Постепенно 

се разширяваше обхвата на участничките, 
повишаваше се сложността и времетраенето 
на походите. Така се стигна до 1975г. и 1976г. 
когато се организираха тридневни походи 
с нощувка на х.Карандила  и с.Жеравна с 
маршрут  Стралджа-Сливен- Карандила- 
Раково- Нейково- Жеравна-Котел. И в двата 
похода участваха по над 20 жени. Това даде 
увереност на ръководството на дружеството  
за организиране и провеждане на нещо по-
значимо  и сложно технически.

/следва продължение/
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ЖЕНСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИ – 
ПРИМЕР ЗА СПОРТЕН ДУХ И НАСТРОЕНИЕ

Спортното 
о р и е н -
т и р а н е 

е спорт в който 
състезателя с 
помощта на кар-
та и компас се 
ориентира в при-
родата, като цел-
та е да открие и 
посети  нанесе-
ните на картата 
контролни точки 
по маршрута за 
най-късо време 
и най-кратък път. 
Затова и разго-
ворното обясне-
ние на този спорт 
беше „с усилие 
на глава и крака“, 
т. е. с мисъл и 
бързина.

Н а ч а л о  н а 
с ъ с т е з а н и я -
та по спортно 
ориентиране  у 
нас са сложени 
на хижа „Але-
ко“ във Витоша 
през 1954г. под 
влиянието на 
скандинавските 
страни, Чехия, 
Унгария и Румъ-
ния. В Стралджа 
за ориентиране 
можем да гово-
рим  още от да-
лечната 1962г. 
когато се прове-

СПОРТНОТО ОРИЕНТИРАНЕ В СТРАЛДЖА

де първото състезание  по 
азимут с участието на уче-
ници от последния випуск 
на гимназията  и курсисти 
от ССТ „П.Кабаков“. Ръко-
водството на състезанието 
се изпълняваше от Стойчо 
Тодоров, завършил курса 
за инструктори по ориенти-
ране в ЦПШ “Мальовица“, 
Георги Мечков и Едрьо 
Шидерски.

През следващите години 
ориентирането в ССТ не 
успя да се наложи , не се 
водеше системна подго-
товка, участието в състезанията 
беше с непълни отбори. За разлика 
от ССТ в училище „В.Коларов“ То-
дор Тодоро , учител по трудово обу-
чение, създаде една масивна група 
състезатели с ученици от началните 
класове, които редовно участваха в 
градски и окръжни състезания. 

 Истинско развитие на ориенти-
рането започна  след 1971г., когато 
към ТД заработи клуб по ориенти-
ране, в който имаше няколко отде-
ления  по ориентиране от различни 
възрастови групи. И като всяко 
начало и тук не мина без труднос-
ти – компасите бяха малко, картата 
остаряла, липсваше екипировка, 
нямахме учебен кабинет. С времето 
условията за подготовка на ориети-
ровачите се подобриха. С помощта 
на БФО/Българска федерация по 
ориентиране бяха реамболирани 
/ подновени/ два картни района – 
един около х.“Люляк“ и един над 

Г.Александрово. Това се извърши 
от Васил Кънев  и Тодор Димитров 
от София, Станка Кючукова  и 
Иван Димитров от Ямбол. Наба-
вихме достатъчно нови компаси 
„Спорт“4. С новите карти и компаси 
се подобри обучението, увеличиха 
се възможностите за чертане на 
маршрути  с разнообразен релеф.

ОС на БТС отпусна средства за 
построяване на дървена барака на 
хижата за нуждите на ориентирова-
чите. Тя разполагаше с две спални 
помещения с нарове с 40 спални 
места. Столовата се ползваше и 

като учебен кабинет, оборудван 
с табла и нагледни средства. 
Обучението се извършваше през 
пролетната ваканция под форма-
та на лагер като се наблягаше на 
физическата подготовка  и рабо-
тата с карта и компас. Отборът 
по ориентиране при дружеството 
участваше в градски състезания 
, които провеждахме в района на 
Г.Александрово и х. „Люляк“, в 
Окръжни състезания на Бакаджи-
ците, Тополовград и Крумово. В 
зонови състезания около градове-
те  Трявна, Троян, Димитровград, 
Ст.Загора, х.“Бунтовна“, Плевен, 
Хасково, Разград и др.

За подготовката на ориентирова-
чите  отговаряха: Тодор Стойчев, 
Тодор Тодоров, Райно Георгиев, 
Иван Тодоров, Христо Стойнов и 
Димитринка Стойкова.

След 1989 г. работата и дейността 
на клуба по ориентиране приключи. 
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