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ГОСТ НА БРОЯ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА

УпРАвиТел НА ФОНдАциЯ едНА ОТ 8

НОвО ОБОРУдвАНе в цСРи

Община Стралджа задей-
ства работата по закупува-
не на ново оборудване за 

ЦСРИ. Към момента вече е получен  
апарат за магнитотерапия за каби-
нета по физиотерапия и работни 
столове за екипа. 

Вече са закупени и пристигнаха в 
Центъра  велоергометър 1 бр, още 
един с облегалка за хора с уврежда-
ния, крос тренажор и бягаща пътека 
за рехабилитация, масажно оборуд-
ване и апарат за магнитотерапия.

Предстои добавката на множе-
ство по-малки уреди и пособия за 

НЯМА ЗАБРАВА!
На  5 

ю н и 
2022 

г. се навър-
шиха 10 годи-
ни от траге-
дията в зло-
п о л у ч н а т а 
база „Страл-
джа-Мараш“! 
В памет на 
загиналите 
С та н и м и р , 
Ник олай  и 
Енчо, и да се 
знае, че ни-
кой и нищо 
не е забра-
вено, в храм 
„Св.  Дими -
тър„ с. Ло-
зенец беше 
от с л у ж е н а 
литургия и 
бяха поло -
жени цветя 
пред памет-
ната плоча! 

Общо осем са награде-
ните ученици от ОУ“Св.
Св.Кирил и Методий“ 

Зимница в Шестия Национален 
конкурс за детска рисунка и фо-

тография „Шарено петле“. Темата, 
по която тази година работиха 
малките художници беше „Стран-
джа – през моя поглед“.

Браво, деца!

Нов успех на стралджан-
ска ученичка от СУ“П.
Яворов“. 

Областна администрация 
Ямбол организира конкурс за 
рисунка на тема „Моето родно 
място, най-любимо на света“. 

Сред конкуренция от близо 
100 детски рисунки,  Памела 
Йорданова Танева от 2б клас  е 
отличена с награда. 

Тя получи своята грамота и 
наградата на специална цере-
мония на 1 юни в сградата на 
Областна администрация. 

Пожелаваме на Памела още 
много успехи и винаги да носи 
родното място в сърцето!

РАЗКРАСЯВАТ ВОДЕНИЧАНЕ

Об щ и н а 
С т р а л -
джа за-

почна мащабни 
ремонтни дей-
ности в центъра 
на  Воденичане. 
Идеята е цен-
тралната част да 
се преобрази и 
селото да  при-
добие нов облик. 
Въпреки че  цен-
тралната власт 
в София не одо-
бри проекта, с 
който общината 
кандидатства и 
лиши селото от 
по-красив цен-
тър и площад, 
местната власт, 
в лицето на кме-
та Атанас Киров, 
отдели средства 
и в рамките на 
месец центърът 
на Воденичане 
ще изглежда мно-

го по-различно и 
красиво. Милен 
Ангелов, кмет на 
селото, вече пое 
ангажимента, 
когато ремонт-
ните дейности 
приключат, да 
организира тър-
жествено откри-
ване на обнове-
ната централна 
част с грандио-
зен концерт.

Интересно спортно лято ор-
ганизира Община Страл-
джа за децата, които оби-

чат футбол. През лятната вакан-
ция  на стадиона в Стралджа ще се 
провеждат тренировки по футбол 
за деца от първи до седми клас. 
Три пъти седмично в дните поне-

делник, сряда и петък треньори 
от ОбФК „Стралджа“ ще обучават 
малките, ще ги учат на футболно 
майсторство. Началото на тре-
нировките  е от  20 юни 2022г. 
Всички желаещи деца могат да се 
запишат за участие на място – на 
стадиона.

ФУТБОлНО деТСКО лЯТО

пРиЗНАНие 
ЗА НАШиТе 

ТАлАНТливи децА

НАГРАди ЗА ЗиМНиЧАНСКи децА

ПОКАНА
Уважаеми родители,

Център за обществена подкрепа гр. Стралджа организира 
„Лятна академия за деца“, която има за цел да организира 

занимания за деца, осмисляне на свободното време, 
да открият любимото хоби, помощ за родителите.

Ако Вашето дете е на възраст от 6 до 12 г. и иска да си прекара лятото 
по различен начин, да научи много нови неща, да рисува, 

да подрежда пъзели, да изработва сувенири от природни материали, 
хартия, конци и др., обича да се забавлява, заповядайте при нас.

Заниманията ще се провеждат от 16 юни до 31 август, 
всеки вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 часа  

в Център за обществена подкрепа.
За повече информация GSM: 0884977296

ОЧАКВАМЕ ВИ !!!

НОВО МлАДО пОпълНЕНИЕ В ОТБОРА НА 
АДМИНИСТРАцИЯТА НА ОБщИНА СТРАлДжА

Отличното звено на юрис-
тите в Общината е по-
пълнено от 26- годишния 

Александър Станчев.
Младият юрист е от град Страл-

джа, завършил специалност „Пра-
во“ в Благоевград и след стаж в 
програма „Старт в кариерата“ , 
от месец юни вече  зае редовното 
място на трети юрист в Община 
Стралджа.

Пожелаваме му достойно да 
защити професията, да докаже 
възможностите си, да работи с 
ентусиазъм, упоритост, всеот-
дайност.

ПРЕДСТОЯЩО

зала „Рехабилитация“, дидактични 
материали за логопедичен кабинет. 
Всичко с цел улесняване и подо-
бряване грижата за потребителите 
на центъра.

Екипът на ЦСРИ посреща обо-
гатяването на кабинетите с радост 
и благодарности към общината за 
подкрепата, за грижата към потре-
бителите. „Всичко това ни стиму-
лира да работим още по-активно, 
всеотдайно и упорито за подобрява-
не живота на всеки един от нашите 
потребители!“, допълва Живка 
Иванова, управител на ЦСРИ.

МИСИЯТА НА 
ФОНДАцИЯТА 
Е ДА БъДЕМ 
пОлЕЗНИ!

НОВО ОБОРУДВАНЕ В цСРИ
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ЧАРДЕНКИ ТАНцУВАХА НА АРБАНАСИ

във вОйНиКА

ЕДНА ОТ ОСЕМ 
В СТРАлДжА

в.“Стралджански вести“ - 
гр. Стралджа

1 юНи – пРАЗНиКъТ НА деТеТО
НАЙ-УСМИХНАТИЯТ ДЕН

пъРВЕНЕц В НАцИОНАлЕН КОНКУРС
ГРИжА ЗА пАМЕТТА

Да, това е най-вълнува-
щият момент в живота 
на едно пораснало дете. 

След прекараните прекрасни го-
дини в детската градина, след пе-
сните и танците, игрите с първите 
приятели идва момент когато 
трябва да кажеш „сбогом“ на лю-
бимата градина. И тържеството, 
колкото и да е хубаво, някак ти 
е тъжно, защото зад теб остава 
красивото детство, топлите грижи 
на учителките… Същите, които 

ти дават куража да продължиш, 
защото пред теб се отваря нова 
врата – тази към училището. И 
ти обещаваш, че ще се учиш, ще 
бъдеш сред първите. За да се 
гордеят с теб мама и тате.

Красиви бяха тържествата за 
сбогуване с детската градина в 
Стралджа. Идеите за разнообра-
зяването им отново са на педаго-
зите, които освен всеотдайност в 
работата доказват и голямата си 
любов към своите възпитаници.

КОГАТО ДЕТСКАТА ГРАДИНА 
СЕ пРЕВРъщА В СпОМЕН

Дни на веселба и приклю-
чение в Стралджа, Ирече-
ково, Войника, Маленово, 

Тамарино, Воденичане, Чарда, 
Атолово…

В този ден необикновен слънце-
то грее с още безброй малки звез-
ди – децата на града и общината, 
за които общината и кметствата 
организираха весели празници. 

Имаше забавни игри с анимато-
ри, имаше състезания, рисунки 
на асфалт, песни и танци. Имаше 
много настроение. И много детски 
усмивки. 

Защото Първи юни е не само 
празник на детето. От този ден 
започва и очакваната лятна вакан-
ция за по-малките. 

Да ги направим щастливи!

По покана на община 
Стралджа екипът  на 
фондация  „Една от 

8“ с розовия кемпер гостува в  
Стралджа на 20, 21 и 22 юни 
2022 г. 

От  безплатен ехографски 
преглед за рак на гърдата по  
програма „Ела и се прегледай“ 
се възползваха 210 жени на 
възраст от 20 до 70 години, 
които  не са били диагности-
цирани с рак на гърдата и  не 
са бременни. 

Прегледите бяха извърше-
ни  от д-р Младен Младенов, 
мамолог-гинеколог от ПСАГБ 
„Света София“, гр. София 
като всяка от дамите получи 
информация за състоянието 
си, нуждаещите се от лече-
ние – предложение за такова. 
Всички, които минаха на пре-
глед получиха информационни 
брошури, попълниха анкета.

А екипът си тръгна с благо-
дарност за добрите условия на 
работа в ЦСРИ, за съдействи-
ето от страна на общината и 
с обещанието и догодина да 
гостуват в Стралджа.

Ако искаме да до-
кажем, че сме 
българи, че по-

читаме миналото, че се 
вълнуваме от героизма 
на падналите за свобода 
трябва съвсем малко. 
Във Войника децата го 
доказаха с грижа за па-
метника на загиналите 
за свободата. Почистиха 
старателно, поставиха 
свежи цветя, останаха в 
минутка мълчание мирно 
пред подвига. Втори юни 
– ден за памет, ден за 
родолюбие. 

Поклон пред героите, 
загинали за свободата 
на България, имаше и 
в останалите села на 
общината.

Васил Милчев, 
у ч е н и к  о т 
ОУ“Хр.Ботев“ 

с.Войника спечели 
първото място в На-
ционалния конкурс 
„Бог е любов“, раз-
дел „Есе“, органи-
зиран от МОН, РУО 
София и Софийска 
Света Митрополия. 
Това е новината. 
Другото, което ос-
тава в сянка, е тру-
дът на учителите да 
дадат най-добрата 
насока , да помог-
нат на Васко да се 
справи, да го научат 
да пише със стара-
ние, с любов, с ум 
и със сърце. Някак 
встрани остава и 

родителската подкрепа, без която 
всеки детски порив е беден. Раз-
бира се, много е важно участникът 
в подобни конкурси да повярва в 
силите си, да желае да се пребори 
с конкуренцията, да не се плаши от 

ОБШИНА СТРАЛПЖА.ОБЛАСТЯМБОЛ 
гр.Стралджа, ул.’’Хемус” N912, тел.04761/64-64,факс:64-65 

е-таИ:оЬзМ1па@з&а1с1гЬа. Ьд
вкГЯе7|лдо|Пв <« >

— / 2а. г. <

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви обявяваме, че е изработен 
ПУП-Парцеларен план за обект: „Пътен възел „В одени чане“ при км 298+600 на 
АМ „Тракия“.

Подробният устройствен план -  Парцеларен план е изложен в отдел 
„ТСУИЕ“ при Община Стралджа, намираща се на адрес: гр.Стралджа, 
ул.“Хемус“ №12 и може да се прегледа от заинтересованите страни в рамките 
на работното време. ^  ^

Гл.специалист „ТСУИЕ”:

,. | « Щ Ц Г М М »  « И М  И 1 ■

С красота, чар и талант танцуваха чар-
денки на фолклорния празник в Ар-
банаси. Танцовият състав „Божур“ 

за пореден път  се доказа като пазител на 
традициите, като продължител на едно из-
куство за което няма възраст, няма граници.

СИлНО пРЕКлОНЕНИЕ НА СТРАлДжАНцИ 
пРЕД КОСТИТЕ НА РАКОВСКИ

След публикацията за малко известния факт по пре-
насянето мощите на Г. С. Раковски от София в Котел у 
мен изплува стар спомен. 

Колко е чудно, че в дебрите на времето, аз си спомням 
смътно вечерта на 24 октомври 1942 г. На слаба електри-
ческа светлина пред гара Стралджа много хора оживено 
се движеха и шумяха в очакване на влака. За пръв път 
виждах толкова народ, събран на гарата  и най- често 
се чуваше името на Георги Раковски. Всички очакваха 
влакът в 18 часа, който трябваше да донесе ковчежето 
с костите на народния герой, за да  бъдат пренесени в 
град Котел, който тогава се свързваше чрез гара Страл-
джа със София. Спомням си, че в дрезгавата светлина на 
есенната вечер и   електрическото осветление, изведнъж 
множеството се люшна към бавно спиращият влак и аз 
нищо повече не видях, но почувствах необикновеността 
на събитието и силното преклонение, обхванало посре-
щачите към светинята на българите Георги Стойков 
Раковски – идеолог на национално - революционното дви-
жение в България. 

Създадоха го български 
великолепни артисти, с 
любов към професията и 

към зрителите, които в Стралджа 
доказаха любовта си към това из-
куство. Всички, които присъстваха 
в салона на читалището, за да 
гледат театралното представле-
ние „Мъже под чехъл“ истински 
се забавляваха, наслаждаваха се, 
преживяваха и реагираха спонтан-
но. За благодарност към артистите. 
Може би Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, най-точно определи 
събитието с едно изречение : „Има 
хора, които направиха живота ни 
трагедия. Има и такива, които ни 
спасяват с комедия.“ Благодарнос-
ти към Тончо Токмакчиев, Албена 
Колева, Кирил Ефремов. До нови 
срещи! 

ТЕАТРАлЕН пРАЗНИК В СТРАлДжА

ЮлИя НАНЧЕВА ДИНЕВА:

това, че е представител на едно 
малко училище от едно малко на-
селено място. Защото за таланта 
граници няма.

В конкурса взеха участие деца, 
които имат отношение към хрис-
тиянските нравствени ценности 
и култура.

При раздаването на наградите 
Епископ Поликарп приветства 
присъстващите от името на Не-
гово Светейшество Софийския 
митрополит и патриарх Български 
Неофит и сподели голямата си ра-
дост, че Софийската митрополия 
е домакин на 20-ото издание на 
конкурса, в който именно децата 
са поели върху себе си отговор-
ността да разсъждават защо Бог 
е любов.

Като идея Националния конкурс 
„Бог е любов“ дава възможност с 
докосване до изкуството  малките 
да представят  своето отношение 
към Бог и своето разбиране, да се 
ориентират към добротворство.  
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ГОСТ НА БРОЯ:  ГеРГАНА диМиТРОвА, управител на фондация една от 8

УЧИТЕЛ ЗА ПРИМЕР, ЗАСЛУЖЕНА НАГРАДА

С гордост и задоволство 
съобщаваме, че старши 
учител Бинка Караколе-

ва, дългогодишен преподавател 
в СУ „П. К. Яворов“ бе отличена 
с наградата „Неофит Рилски“, 
която се присъжда ежегодно от 
Министерство на образованието 

и науката на изявени учители за 
дългогодишната им цялостна ви-
соко професионална дейност и 
принос в образованието. На тър-
жествена церемония почетната 
грамота връчи началникът на 
РУО- Ямбол г-н Стойко Стойков.

Госпожа Караколева е учител 

в училището, с доказан висок 
професионализъм в работата 
си с учениците и своите колеги. 
В работата си използва интерак-
тивни методи, иновации, ИКТ, 
проблемно-базирано и проект-
но–базирано обучение. 

Изявен професионалист в 

обучението,  има безспорен 
авторитет сред общността на 
СУ „П. К. Яворов“, а нейните 
ученици, освен с отличните си 
постижения се приобщават към 
непреходните общочовешки 
ценности. 

Възпитава както любов към 

знанието и стремеж към са-
моусъвършенстване, така и 
високи нравствени добродете-
ли, толерантност, уважение и 
отговорност.

Пожелаваме на г-жа Карако-
лева здраве и още по-големи 
професионални успехи!

НАпУСНА НИ ВАСИл МИХАлЧЕВ
На 17 юни т.г., след кратко боледуване, от 

този свят си отиде Васил Георгиев Михал-
чев/ роден на 24 март 1935г./ Детските му 
години протичат в родния дом в Стралджа 
сред многочленното семейство /6 деца/ 
в игри с близнака му и работа в богатото 
стопанство. 

Завършва Търговската гимназия в Сли-
вен, където предпочита спорта пред мате-
матиката. Продължава образованието си 
във ВИФ - София /сега НСА/.  Преподавател 
по физкултура и спорт в СПТУ по СС-Страл-
джа. Развива волейболния спорт в града 
през 60-те години. Любител-фотограф със 
собствена фотолаборатория. Преподавател 

по физкултура и спорт в Учителския институт в Ямбол. С множество 
награди в спорта и професията. 

Женен, има 1 син. 
Добър и възпитан човек, скромен, интелигентен и сръчен. Сам 

построява малката си вила в бащиния имот с материали от старата 
къща и плевник. След пенсионирането си прекарва много време там, 
обработва двора и предлага своите продукти на пазара в Стралджа. 
Дългогодишен пчелар, чиито медоносни приятели черпят цветен 
нектар от нашия Мараш. 

Един от интересните и стойностни хора на Стралджа, който ще 
запомним като всеотдаен педагог, ценен треньор, изявен спортист, 
трудолюбив стралджанец, честен и деликатен човек. Всичко, с което 
се занимаваше го правеше с много обич. От него никога не чухме 
лоши думи или обида, никога не повиши тон, никога не се натрапи, 
не прояви нахалство. Тих, скромен, почтен човек. Никога не прекъс-
на връзката си с родното място , със съгражданите, към които се 
отнасяше с уважение. Не престана да се интересува и от спорта в 
Стралджа, който толкова много обичаше.

Да го споменем с добро. Светла да е паметта му!

ДА ИЗТъЧЕШ ЧЕРГА

За да изтъчеш черга, трябва 
да усещаш цветовете. Цвят 
до цвят не са два цвята, а 

цветна мелодия. Как се подреждат 
цветовете се пее в народните пес-

ни: лилавото е кротичко, синьото 
обещава, бялото е неутрално, чер-
веното е галило, жълтото е хвалба, 
а оранжевото - слава…

И днес влезеш ли в българска 

въ з р ож д е н с к а 
къща те грабват 
веселите шарки 
на чергите, съ-
брали радостта 
на майсторките и 
превърнати от тях 
в песен. Тъкали и 
пеели в миналото 
моми и жени.

Малките тъкачи 
от 2 а клас при 
СУ“П.Яворов“ , 
участници в за-
нимания по инте-
реси „Творческа 
работилница“, на 
малко дървено 
станче изтъкаха 
малки шарени 
черги, в които 
зеленеят тучни 
ливади, полъхват 
прохладни сенки, 
искри ярко слън-
це, гали ведро си-
ньо небе.

Изделията, из-
работени от дет-
ските ръце, пови-
шават интереса 

на децата към красотата на родните 
багри и форми, буди у тях чувство 
за гордост, че са българи, че са 
наследници на непреходна хубост, 
която трябва да познават и ценят.

МИСИЯТА НА ФОНДАЦИЯТА Е ДА БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ!
Родена 1980 г. в град Ям-

бол. Завършила ВТУ“Св. св. 
Кирил и Методий“, бакала-
върска степен по „История“ 
и магистърска степен по „Со-
циална педагогика“. С над 13 
години опит в администра-
цията, човешките ресурси 
и корпоративната социална 
отговорност в различни меж-
дународни и български ком-
пании. За фондацията работи 
от 2020 г. Обича да прекарва 
свободното си време с лю-
бимите си хора, обича пъте-
шествията, хубавата музика 
и научната фантастика. 

Девиз: Не спирам да уча.
 

Гергана Димитрова се за-
нимава с развитие, орга-
низация и координация 

на фондацията, организира и 
следи изпълнението на проек-
тите на организацията, работи 
за набирането на средства и 
поддържа комуникация с парт-
ньорите на Една от 8.

Ето как се представя самата 
тя:

„Казвам се Гергана Димитрова. 
С дългогодишен опит съм в уп-
равление на административни 
процеси и корпоративна соци-
ална отговорност в различни 
индустрии на бизнес сектора. 

За мен докосването до рабо-
та с добавена стойност през 
годините, в които се занимавах 
с корпоративна социална отго-
ворност запалиха любов за цял 

живот и от тогава изпитвам 
необходимост с труда си да 
давам повече на общността, в 
която живея, да усещам смисъла 
да работя за другите веки ден.

Още в първия ми разговор с 
Нана Гладуиш, докато ми разказ-
ваше за мисията на Фондацията, 
за грижата към общността на 
жените с рак на гърдата и тех-
ните близки, разбрах, че това е 
моето място. Вярвам, че със зна-
нията и уменията си ще бъда по-
лезна. Нося и огромното желание 
и мотивация да уча нови неща и 
да давам всичко от себе си.“

– Добре дошли в Стралджа, 
как се чувствате в дълбоката 
провинция, харесва ли ви град-
чето ни?

Благодаря, чувствам се пре-

красно. Разбира се, че ми харесва 
Стралджа, но за мен не е дълбока-
та провинция, а моят роден край. 
И жегата ми харесва и комарите 
понасям. 

– Това е част от обиколката на 
„Една от 8“ из страната, каква е 
равносметката до момента?

Посещението ни в Стралджа е 
част от нашата мобилна програма 
„Ела и се прегледай“ за превен-
ция на рака на гърдата, насочена 
към здрави жени. Благодарение 
на нашите дарители вече шеста 
година пътуваме в цялата стра-
на, като предоставяме безплатни 
ехографски прегледи. Посещава-
ме по-малките градове, където 
дамите нямат достъп до добри 
специалисти и/или съвременна 
медицинска техника.  С нас пъ-
тува д-р Младен Младенов от 
болница „Света София“ /хирург, 
акушер-гинеколог, мамолог/. Ня-
маме възможност да прегледаме 
всички жени в страната, това е в 
отговорностите на държавата, но 
ние имаме и друга цел - повишава-
не на здравната култура. Искаме 
жените да са информирани защо 
е важен този преглед, колко често 
и какъв преглед трябва да правят 
и да разберат, че в сегашната си-
туация в България това е лично 
тяхна отговорност.

Равносметката е 7 618 безплат-
но прегледани жени в цялата стра-
на, над 80  суспектни находки за 
верификация и надявам се много 
спасени животи.

– По-смела ли е вече бъл-
гарката, отива ли на преглед  с 

чувството за отговорност пред 
себе си и грижа за здравето?

Това е относително. Ако гово-
рим за по-големите градове – да, 
в малките градове – все още не, 
затова и те са фокус на нашата 
програма „Ела и се прегледай“. 
Но като цяло в сравнение с преди 
10 години, дамите са все по- ин-
формирани.

– Една от 8 е много полезна 
фондация, достатъчно попу-
лярна, какви са плановете  Ви 
занапред, какви още изненади 
сте подготвили за всички на 
които е необходима?

Благодаря Ви за хубавите думи, 
всеки от нас се стреми да дава 
максимума за каузата. Идеи и 
планове имаме в изобилие. Сти-
га  нашите прекрасни партньори 
и дарители да продължават да 
ни подкрепят и да приобщаваме 
нови и нови, ние ще продължим 
да обогатяваме програмите си за 
подкрепа и да създаваме нови.  

Всъщност твърде малко са 
тези, които знаят как се развива 
науката в направление „лечение 
на рака“. Има ли обнадеждава-
щи резултати, нови методики 
на лечение… Т.е. искаме да 
знаем има ли повечко надежда 
за „целунатите“ от това забо-
ляване?

Надежда има все по-голяма. За 
изминалите 20-30 години в онко-
логията бяха направени редица 
пробиви, въведени доста нови 
медикаменти и линии на лечение, 
дори и за метастатичния рак на 
гърдата. Също така беше осъвре-

менен и подходът на лечение с въ-
веждането на персонализираната 
медицина.

– Вие сте  един прекрасен 
екип, невероятни момичета, ус-
михнати, ведри, винаги готови 
да откликнат на чуждата болка, 
да помогнат, какво ви обеди-
нява, какво  ви мотивира да 
продължавате упорито напред?

Разпознаването на каузата като 
лична и сходното ни разбиране за 
пълноценен живот, което за всички 
нас е да даваме обич, подкрепа и 
разбиране.

– Вашето мнение за здравео-
пазването у нас днес и по-спе-
циално на онкологията?

Живеем в страна, в която па-
циентите имат бърз и безплатен 
достъп до най-съвременните 
лекарства и медицинска техника. 
Имаме прекрасни специалисти. 
Има обаче и още много какво да 
се постигне за по-добрата орга-
низация и контрол в здравеопаз-
ването, немедицинската помощ 
за пациентите, качеството им на 
живот, палиативните грижи.  Това 
трябва да бъдат приоритети на 
държавата. 

– Вярвате ли в чудеса?
Аз лично не вярвам в чудеса. 

Вярвам, че всеки сам твори със 
своите действия, с любовта, с 
вярата, че можеш да променяш 
света…нищо не идва наготово. 

– Какво ще пожелаете на хо-
рата от нашия град и общината?

Да бъдат отговорни към своето 
здраве и да не спират да се стре-
мят към доброто.
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ТРАдициЯ и СъвРеМеННОСТ

ОщЕ ЕДНА НАГРАДА ЗА „лАТИНКА“

КАпРИЗИТЕ НА ВАлЕжИТЕ

90  ГОДИНИ С ФОлКлОРА НА БълГАРИЯ

МъДРОСТ И ОБИЧ В ЕДНО
На 17 юни  видният фол-

клорист и голям прия-
тел на Стралджа  акаде-

мик Крум Георгиев,  навърши 90 
години. Празник, който самият 
той свързва не само със семей-
ството си, но и с всички люби-
тели на българското певческо 
и танцово изкуство с които е 
работил през годините.

Личният му юбилей  и 70 години 
творческа дейност бяха отбеля-
зани с един богат концерт в Ст. 
Загора в който взеха  участие   пев-
чески и танцови състави от цялата 
страна, тясно свързани с неговата 
работа. Сред тях бяха  ВС „Усмив-
ки“ при НЧ „Родина-1860“, гр. Ста-
ра Загора; Клуб за народни танци 
при Община Стара Загора; Алек-
сандра Стоянова и ВС „Розов свят“ 
при НЧ „Св. Климент Охридски 
- 1858“, гр. Стара Загора; Танцов 
ансамбъл „Детелини“, гр. Павел 
баня; ВС „Зора-Зорничка“ при НЧ 
„Зора-1982“, гр. Хасково; Народен 
хор при НЧ „Зора“, гр. Хасково; 
Танцова формация „Настроение“, 
гр. Стара Загора; Творческа група 
при НЧ „Просвета“, гр. Костандово, 
обл. Пазарджик; Фолклорен ан-
самбъл „Гайдуница“, общ. Долна 
Митрополия, обл. Плевен; Дарина 

Крум ГЕОРГИЕВ
„Защото литературата започва 

от мита и завършва с мит“
Хорхе Луис Борхес

Не само литературата, цялата 
духовна култура е повлияна 
от митолегендарната  пър-

вичност. 
Битът/ разбирай реално същест-

вуващото – „око да види, ръка да 
пипне“/ е винаги съпроводено от 
духовност. Обреди и обичаи, словот-
ворства, игри, песни и инструмен-
тални мелодии, морално-социални, 
здравни и др. постулати, унаследе-
ни от предишни поколения, които 
наричаме фолклор= на народоука, 
са вплетени в едно с материал-
ното наследство и представляват 
богатата културна ТРАДИЦИЯ на 
народа ни. 

Доколко и как традицията може 
да влияе върху съвременността, за-
виси от степента на обществената 
зрялост, както и от жизнеността на 
дадена традиция. Всички радикални 
опити за принудително  въвеждане 
на „нов“ ред срещу „изостаналото“, 
„вредно“ минало се провалят пора-
ди грешната оценка за значимостта 
на традицията.

Да си спомним приказката за 
старецът и мравуняка: Син спасява 
баща си като не изпълнява запове-
дта за избиване на старите хора. А 
бащата го поучава къде може да се 
намери зърно за посев. Тази притча 
доказва ползата от унаследените 
знания,, умения и опит. На нашия 
народ предците са оставили  мито-
логеми, с невъзможност за прене-
брегване. Да си спомним за Крум 
и Крумовите закони. Историците 
добре знаят, че тези закони са мит, 
защото ги няма „черно на бяло“ 
написани  на книга или на папирус 
/свитък/, на камък или на дърво. Но 
този мит е така дълбоко закодиран 
в съзнанието на народа, че нищо и 
никой не е в състояние  да оспори 
реалността на Крумовите закони. 
Съвременната здравна система все 
по-често се обръща към изпитаните 
бабини рецепти: билкови отвари, 
растително-животински ензими, оз-
дравителни диети, лечебни въздуш-
но-климатични и водни процедури. 
Спомням си като студент заболях от 
хепатит. Бях много зле, оцветен не 
в жълт, а в махагоново-кафяв цвят. 
Съседка препоръчала на майка ми 
да изсуши и стрие на прах сирището 
на агне – сукалче. След няколкокра-
тен прием оздравях. От специалист 
по чернодробни болести научих, че 

сирището на агне – сукалче съдър-
жа високо количество метионин, 
лекарство, което лекува хепатита.

Макар мъчително бавно , позабра-
вените морални категории като дълг 
и чест, преклонение пред природата/ 
земята и земеделския труд/, уваже-
ние към възрастните, учителите, 
знаещите и можещите, си пробиват 
път сред младото поколение бълга-
ри. А в областта на изкуството – ема-
нация на съвременната ни култура, 
благотворното влияние на тради-
цията е категорично. Най-добрите 
ни литератори – Димитър Талев, 
Емилиян Станев, Йордан Радичков 
и десетки други разработват теми, 
подсказани от миналото ни, създават 
творби основаващи се на богатото 
диалектно разнообразие и на на-
родо-психологията. Композиторите 
Петко Стайнов, Панчо Владигеров, 
Филип Кутев Красимир Кюркчийски 
и мнозина млади автори създадоха 
на народностна основа произведе-
ния, които останаха в златния фонд 
на музикалната ни съкровищница.

Осъвременяването на фолклора 
е дълъг и сложен процес, който из-
исква както талант и образование, 
така също и задълбочено познание 
на предмета за обработка, т.е. „не 
е лъжица за всяка уста“. Настояте-
лен е натискът на т.н. поп фолк да 
бъде припознат като съвременен 
приемник на традицията. Полуг-
рамотни субекти се надпреварват 
да съчиняват фолк песни/текст и 
музика/ и търсят авторски права. 
Ясен отговор на посегателствата 
върху фолклора дава проф. Николай 
Кауфман. Когато от Агенцията за 
авторските права го попитали , дали 
на хикс певицата за хикс песен да 
се даде авторско право и дали  тази 
песен е народна / т.е. анонимна, без 
автор/, той отговорил: „Признайте 
авторството й, народът никога не би 
сътворил подобна глупост!“

Вярвам, че времето ще отсее 
зърното от плявата и „бисерите“ на 
Пайнер поп фолка, подобно на „хито-
вете“ Шат на патката главата, Радка 
пиратка, Едно ферари, Бял мерцедес 
и др.  ще заслужат забравата.

Отново се връщам към двата по-
люса – материалният и духовният. 
На пръв поглед противоположни, 
а всъщност свързани, единият не 
може без другия. Материалната 
култура е земята, на която падаме, 
пълзим и вървим отново, духовната 
е небесната шир, из която летим 
„с обновителен плам“ сред митове, 
притчи и легенди. Защото тради-
цията е бъдещето на човечеството. 

Славчева, солистка при ФА „Тра-
кия“, гр. Пловдив; Танцов състав 
при НУФИ „Филип Кутев“, гр. Котел 
и други. Концертът ,  организиран 
от Община Стара Загора, НЧ 
„Николай Лилиев - 2005“ и НЧ 
„Настроение – 2017“, се превърна 
в красиво и запомнящо се събитие  
след което юбилярът получи без-
брой  поздравления.

Акад. Крум Георгиев е роден 
в Кърджали, син на изселници 
от Беломорска Тракия. Завърш-
ва Музикална академия „Панчо 
Владигеров“ в София в клас на 
Цветана Дякович.  Бил е художест-
вен ръководител на ансамбли за 
народни песни и танци в Сливен, 
Ямбол, Хасково, Стара Загора. 

Член е на Международната Ака-

демия за традицион-
но изкуство, носител 
на световен Оскар за 
фолклор, на огърлието 
„Златен век“ на Ми-
нистерството на кул-
турата, на „Кристална 
лира“ на Съюза на 
музикалните и танцо-
ви дейци и на стотици 
други отличия от стра-
ната и чужбина.

Чест за Стралджа и 
общината е че години 
наред акад. Крум Ге-
оргиев работи за ут-
върждаване на нацио-
налните празници на 
Стралджа – народния 
събор „Мараш пее“ и 
Националния конкурс-
надпяване „С песните 
на Вълкана Стоянова“. 
Като изключителен по-
знавач на фолклора 
той откликва за помощ 
и подкрепа на всички 
фолклорни състави от 
общината. За тази все-
отдайност и дългого-
дишното приятелство 
получи поздравителен 
адрес от Атанас Киров, 
кмет на общината.

Обогатяват се наградите на 
певческа група „Латинка  
при читалище – Войника. 

Заслужено! Този път второ място 
от фолклорния празник „Славееви 
нощи“ Айтос. 

Вижте красивите носии на са-

модейките, престилките, ризите... 
Всичко е старо, истинско, съхра-
нено с много обич. 

И всеки  път когато се преме-
нят с народните носии грейват 
щастливи, че отново показват 
нещо безценно. Обичат и пазят 

наследеното от деди-
те, радват се на всеки 
успех. 

И ще продължават 
да доказват, че бъл-
гарщината живее във 
Войника.

2 юНИ – ДЕН ЗА ГОРДОСТ И ТъГА
Минути преди 12 ч. на 2 

юни. Духова музика в 
изпълнение на ученици 

от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, 
деца  под строй, учители  пре-
върнаха градинката до фурната 
в Стралджа за около час в едно 
пъстро и многолюдно място. Не-
обичайна гледка в иначе тихия 
квартал! Дори щъркелите в гнез-
дото на високия комин на фурната  
затракаха  тържествено. 

Малките музиканти засвириха 
тържествено „Вятър ечи“, „Тих бял 
Дунав“ и други маршове, които 
повдигат духа български. И на-
помнят за оня 2 юни когато един 
от най-силните и смели българи 
– родолюбци загива със смъртта 
на героите. За да остане вечно в 
историята. Представителни групи 
на трите стралджански училища 
СУ“П.Яворов“, ОУ“Св.Св.Кирил 
и Методий“ Стралджа и ОУ „Св.
Св.Кирил и Методий“ Зимница 
чинно се подредиха, редом до 
тях бе портрета на титаничния 
Христо Ботев. Пред огнения му 
поглед учители и ученици дадоха 
обещание, че поемат инициатива 
за изграждане паметна плоча на 

Ботев в тази градинка, заради 
близостта й до улицата с името 
на героя. В оставащите минути до 
12ч. третокласникът Божидар със 
завиден патос диктуваше: “Днес 
е 2 юни, Ден на Ботев, Всички 
шапки да свалим и на Ботев да 
се поклоним. Слава на героя!“ 
Групата съученици от ОУ “Св.
Св.Кирил и Методий“ Стралджа 
тържествено  и гордо повтаряше 
неколкократно всяко от изречени-

ята. „Жив ли е Ботев?“  кънтеше 
гласът на малкия диктор. „Да!“ 
отговаряха мощно децата. И при 
командата „Поклон!“ всички свеж-
даха глава смирено. Да, гледката 
наистина беше впечатляваща, 
дори смущаваща. Защото такъв 
патос трудно се открива днес. А 
децата го показаха с поведение-
то, със сърцето си. Явно дълго 
преди това с тях са работили 
учители – истински родолюбци. 

„ТАРАТАНцИ“  С ИНТЕРЕС 
КъМ ТРАДИцИОННИТЕ 
ХОРА НА СТРАлДжА
Този месец в Стралджа гос-

тува уникалната организа-
ция „Таратанци“. Особено 

привлекателни за тях се оказаха 
стралджанските хора – едно из-
ключително фолклорно богатство 
на района.  Със сътрудничеството 
на НЧ“Просвета 1892“  екипите 
работиха върху дигитализирането 
на стъпките на традиционните хорà 
от Стралджа и региона - Лачени 
чепички, Буенек, Боалийската, Дядо 
Вълковото, Касъмската и Чипница. 

„Таратанци“ е културна организа-
ция с мисия да опазва и разпрос-
транява българския фолклор. Те са 
носител на Европейската награда 
за културно наследство „Европа 
Ностра“ за 2021 год. „Таратанци“ 
при нас на 17 юни. Стралджа беше 
една от техните спирки, тъй като НЧ 
„Просвета - 1892“ кандидатства за 
партньорство през месец март т. г. 

Организацията им е отдадена на 
мисията да съхранява за поколени-
ята българските народни хора̀, като 
ги дигитализира под формата на 
графични фигури от стъпки. Всяко 
хоро притежава напълно уникална 
визуална форма. До момента са 
изобразили и запазили по т зи начин 
над 40 български хорà - неизменна 
част от културното наследство на 
България.  

През тази година предстои да 
работят по дигитализирането на 
още 60 български народни хорà 
от цялата страна с подкрепата на 
Национален фонд „Култура“. И 
тази година предприемат обиколка 
из всички етнографски области в 
България, базирана на данни от 
Националната номенклатура „Живи 
човешки съкровища“. 

Явно, малките са видели пример 
за такова поведение и са решили 
да го следват. 

Точно в 12,00ч. звукът на сире-
ните предизвика пълно мълчание 
в редиците на учители и учени-
ци. Застанали „мирно“  малки и 
големи преживяваха своя миг за 
признателност към героя и обе-
щание, че ще пазят чиста памет-
та, ще обичат родината. Браво, 
деца! Браво, учители!

125 литра на кв./м. достигнаха 
валежите в Стралджа 

през периода 1-20 юни. При средна 
месечна юнска норма за нашия ра-
йон от 66л./кв.м., през първите две 
десетдневки на тазгодишния юни 
имахме валежи 2 пъти над месеч-
ната норма. Основното количество 
валежи паднаха през периода 9-14 
юни, когато в рамките на 6 дни над 
Стралджа се изляха 90л./кв.м. Каква 
беше причината за тези значителни 
валежи. Основната  заслуга за тях 
имаше Средиземноморски циклон, 
който формирал се на Средиземно 

море, премина през нашата страна 
и се настани и над Черно море, на 
този процес се дължеше и дългият 
валежен период. Такива атмосфер-
ни формирования като Средиземно-
морски циклон в началото на лятото 
са малко необичайни, но не и изклю-
чени, обичайно те се формират през 
студеното полугодие на годината – 
периода октомври-април. Наличието 
на такъв циклон през летния период, 
поради високите летни температури 
дават енергия за формирането на 
интензивни и поройни валежи.  

Да погледнем и към валежите от 

началото на годината. От януари до 
месец май имахме много сухи пери-
оди, така през януари паднаха едва 
12л./кв.м., през март само 8 литра, 
през май – 22 литра. Първата по-
ловина на годината вървеше доста 
суха, със силно поднормени валижи, 

и така беше не само в нашият район, 
но и в цялата страна. Тези обилни 
юнски валежи ни доближиха до сред-
ните климатични норми за първата 
половина на годината, разбира се 
при силно изразено неравномерно 
разпределение по месеци. 

 

Капризите на валежите. 
 

 125 литра на кв./м. достигнаха валежите в Стралджа през периода 1-
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над месечната норма. Основното количество валежи паднаха през 
периода 9-14 юни, когато в рамките на 6 дни над Стралджа се изляха 
90л./кв.м. Каква беше причината за тези значителни валежи. Основната  
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лятото са малко необичайни, но не и изключени, обичайно те се формират 
през студеното полугодие на годината – периода октомври-април. 
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 Да погледнем и към валежите от началото на годината. От януари до 
месец май имахме много сухи периоди, така през януари паднаха едва 
12л./кв.м., през март само 8 литра, през май – 22 литра. Първата половина 
на годината вървеше доста суха, със силно поднормени валижи, и така 
беше не само в нашият район, но и в цялата страна. Тези обилни юнски 
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ВАЛЕЖИ 
Л./КВ.М. 

януари 
 

февруари 
 

март  април 
 

май 
 

юни 
 

Общо  

Валежи – 
януари-юни  

2022 

12 43 8 41 22 125 251 

Климатична 
норма 

38 32 33 46 63 66 278 

 



   5             РЕпОРТЕР  

НЕ СА ЗАБРАВЕНИ!

УМЕН, пРЕДпРИЕМЧИВ, пРИНцИпЕН – КМЕТъТ, 
КОЙТО ИЗГРАДИ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА СТРАлДжА

117 ГОДИНИ ОТ РОжДЕНИЕТО На ГЕОРГИ КлОЧКОВ

Едно проучване на 
Едрьо Шидерски

На 15 юни 2022г.  се навър-
шиха 117 години от рожде-
нието  на Георги Божилов 

Клочков. Родното място е с.Градец. 
Родителите му били учители в 
местното училище. Самият той учи 
в Градец, а после в Котел. Следва 
„Право“ в Софийски университет. 
През 1934г., след  19-майския 
преврат,  е назначен за кмет на 
Стралджа и остава като такъв до 
1937г. Точно през това време са по-
строени: общинската сграда, чита-
лището, ветеринарната лечебница, 
кланицата, мандрата. Селото се 
благоустроява, чакълират се ули-
ци, засаждат се дръвчета. Кметът 
държи да се спазват реда и зако-
ните. Всички го познават и помнят 
като много общителен човек. 
Известно е , че кумува на Радка 
Михайлова, моя учителка от учи-
лище „Отец Паисий“. На нейната 
дъщеря Ваня, съпруга на Стефан 
Куртев, изказвам благодарност за 

предоставените снимки.
От 19 август 1937г. до 3 август 

1940г. Клочков е кмет на Средец, 
а от август 1940г.  вече е кмет на 
Тополовград.  И заема този пост 
до 1943г. След като освобождава 
кметския стол, Клочков – вече се-
меен и очакващ  дете- една вечер е 
причакан до квартирата си  от трима 
местни и е пребит до смърт.

Според тополовградчани при-
чината  за това престъпление е 
твърде банална.  Убийците му се 
занимавали с превоз  на храни-
телни стоки от Елхово и по време 
на една почивка за животните  в 
някакво село продали „ на черно“ 
един варел с олио, за което и били 
наказани от кмета.

За съжаление, въпреки направе-
ните справки в църквите на Тополо-
вград, Градец и Ямбол не можах да 
установя кога е починал Клочков и 
къде е погребан. С любезното съ-
действие на адвокат Живко Грозев 
от Тополовград се срещнах с хора 
от града, които са познавали Кло-
чков и от които чух само добри думи 
за него като човек и кмет.

Георги алЕКСаНДРОВ

Като студент в Со-
фийски университет 
се запознах с една 

девойка. В нейния личен 
паспорт и в студентската 
й книжка  пишеше, че по 
народност и националност 
е македонка. По-късно, 
вече като неин съпруг, 
посетих семейството й в 
гр.Гоце Делчев.  Опознах 
добре хората от този край. 
Не виждах нищо по-раз-
лично от хората в моя 
тракийски край. Затова за 
мен извършената промяна 
беше една политическа 
недомислица. По-настоя-
телно и целенасочено започна да се говори за това когато 
беше взето решение да се поправи политическата грешка. По 
това време бях възпитател в Сградостроителното училище в 
Благоевград. В групата ми имаше само момчета. Едно от тях 
упорито не искаше да се пише „българин“, а имаше авторитет 
и можеше да повлияе на останалите. Помолих го в почивния 
ден да посети родителите си на село  и да потърси съвет 
от баща си. Дочаках понеделника в тревожно настроение. 
Влязох в стаята и още от врата попитах:“Що стана, бре?“

- А, бе другарю, татко каза да се пишем „македонци“, а дядо 
започна да псува и да се кара: “Я съм избягал от Гърция оти 
съм българин, а вие ке ми се пишете македонци!“- каза той.

Момчетата в класната стая се разсмяха. Регистратурата 
им протече бързо и спокойно.

Съпругата ми, която беше преподавател по руски език в 
Механотехникума разказала на децата как ги информирали 
, че всички, които не са родени в Пиринския край  си остават 
българи, а останалите ще се наричат „македонци“.Като уче-
ничка във втори курс няколко дни преди това е декламирала 
„Аз съм българче!“ затова смутено попитала:

- А сега как ще казвам? „Аз съм македонче“ ли?
Да, така ще казваш, повторила учителката и при нея ре-

гистрацията протекла безпрепятствено.

През 1995г. нашият пенсионерски клуб посети 
гр.Пробищип, РСМ. Гостувахме на тогавашния техен 
клуб „Веселите пенсионери“, който ни беше на гости в 

България през пролетта същата година. След като ни наста-
ниха по квартири аз реших да се разходя из града. На една от 
уличните пейки стояха няколко старци. Единият ме попита:

- От дека си, бре момче?
- От България – отговорих.
В ушите ми все още звучат категоричните му думи:
- Ние сме един народ!
Същият израз употреби  и игуменът на манастира, който 

посетихме след няколко дни.Пробищип е на 400м.н.в. Про-
грамата предвиждаше да се изкачим още толкова по-нагоре, 
за да разгледаме манастира и да опитаме зелника на жените 
от едно близко село. Върху зелената трева в манастирския 
двор бяха опънати месалите около които насядахме, за да 
проведем приятелската среща. Нашата певица Йорданка 
Саллакова тогава вдъхновено изпя песента „ До кмета писмо 
пристигна“ за българските неволи през турското робство  и 
всички занемяха пред красивия трогателен текст и мелодия. 
Тогава игуменът възкликна развълнуван:

- Браво, Йорданке! Ние сме един народ!
Да. Но както в Македония, така и преди години в Благоев-

град срещнах хора, които оспорват тази истина. В Македония 
почувствах колко много е работено и продължава да се рабо-
ти за потъпкване и омерзяване на тази историческа истина. 
Срещнах 10-12 –годишни деца, които като научиха, че съм 

българин, не се посвениха да ми кажат, че „българи – лоши 
хора, македонци – харни хора“. А когато ги попитах защо 
мислят така казаха, че сме искали да им вземем Охридското 
езеро и цялата държава въобще. 

Как можех да ги убедя колко далече са от истината като 
разбирах , че извършената пропагандна дейност е проник-
нала дълбоко в детските им души, върху тяхното съзнание 
е работено и продължава да се работи  усилено за изкоре-
няване  на действителния корен  за който милеят дедите им 
и от който са тръгнали те и бащите им.

На моите приятели от Пробищип им дойде на гости млад 
човек, който работел в държавното управление в Скопие. В 
процеса на нашето опознаване  прецених, че е нужно да му 
кажа, че България е добронамерена спрямо новообразува-
ната им млада държава на която се честваше тогава една 
година от основаването й.Не случайно сме първите, които 
са я признали като такава.

- Признали сте я, а народа не признавате! А що е държава 
без народ? – ядоса се той.

Уж да го успокоя му казах, че на земята има случаи от един 
народ да са образувани две държави. Разликата, според 
мене е че докато другите се борят за обединение ние се 
борим за по-голямо омразяване и разделяне.

Домакините предложиха да сменим темата без да стигнем 
до единомислие.

Ясно беше, че този млад човек пък и ръководството на 
Пробищип не допускаха, че за РСМ и България определе-
нието „един народ“ е неприемливо.

Двадесет години изтекоха от нашето гостуване в Проби-
щип. Оказаното ни топло гостоприемство, общата празнична 
вечеря, спонсорирана от управителя на болницата Михалча 
Георгиев, песните, игрите, закачките, речите ни потопиха в 
чудотворна атмосфера, от която се ражда желание да се 
уважаваме  и обичаме, защото има много общо между нас.

Хубавият спомен се пази дълго, но предизвиква и разми-
сли. Мен ме измъчва непрекъснатото напрежение между 
нашите две страни. Да, има допуснати исторически и 
политически грешки. Но днес това не е основание да се 
ненавиждаме, а да се опитаме да живеем като роднини, 
като хора с една кръв. 

ДО КМЕТА ПИСМО ПРИСТИГНА

Ан Татар в село ще дойде да му войската посрещнат,
Посрещнат, да я нагостят, да точат вино и ракия,
Да колят крави ялови, да готвят гозби хубави,
Да правят вити баници,
Ан Татар в село кат дойде, той нище гозби хубави,
Той нище вино и ракия, нито пък вити баници,
А най-Ан Татар поискал  едно девойче хубаво
С него да пренощува.
Чудят се, маят селяни кое девойче да дадат,
Да няма майка да плаче, да няма баща да жали,
Да няма либе да тъжи, мислили и намислили
Тодорка клето сираче, тя няма майка ни баща,
Един е братец имала и него го турци вземали,
Вземали и потурчили.
Тодорка мома хубава, тя при Ан Татар отива
Отдалеч му се поклони, отблизо селям му даде,
Ан Татар дума Тудорка:- Тудорке, мома хубава,
Как те майка ти прежали, майка ти още татко ти,
Та те при мене пратиха?
Тудорка дума Ан Татар: - Аз нямам майка и баща,
Аз съм си клето сираче, един съм братец имала
И него го турци вземали,вземали и потурчили
Кат зачу Ан татар тез думи, той към Тудорка пристъпи
Със две ръце я прегърна, в красно я лице целуна,
И на Тудорка продума: - Тудорке, мила сестрице,
Аз съм ти, сестро, братчето, дето го турци вземали
Вземали и потурчили...

ЗА ЛЮБОВТА

Видях ги случайно в едно заведение. Влязоха бавно и някак тър-
жествено. Хванати за ръце като малки деца. А бяха в зоната на 
старостта. Той-  снажен все още, висок, с приятни черти мъж, 

тя – слабичка, нежна, с мила усмивка на лицето, видимо болна. Може 
би Паркинсон. Докато вървяха към витрината с безалкохолни той тихо 
и нежно  й говореше, предложи й да избере любимото питие, тя само 
посочи и  той вече държеше в ръка шишето. Настани я на масата, 
поднесе храната, подкани я да хапва следейки стриктно дали и как го 
прави. И все продължаваше да й говори нежно и тихо…

Гледах ги, а нещо беше ме хванало за гърлото. Сигурно заради лю-
бовта , която тази двойка излъчваше с държанието си. Сигурно заради 
нежността. Всичко подсказваше, че са имали красив живот, изпълнен с 
обич. А сега беше дошъл ред на привързаността, на грижата, на топлата 
ласка…Заради подарената нявгашна любов. Тя не осъзнаваше това, но 
той , той помнеше и се раздаваше всякак.

ДВЕ БИРИ

Днес живота ни е изпълнен с блага. Протягаме ръка и имаме 
всичко, което пожелаем. Стига да разполагаме с достатъчно 
средства. Малцина са тези материално осигурени, които си 

дават сметка, че има и други хора, за които една закуска или едно 
безалкохолно представляват лукс, просто защото парите не достигат.

Две дами на достолепна възраст влязоха в кварталното заведение. 
Обходиха с поглед витрините с храна и питиета, поразговориха се 
тихо докато накрая поръчаха по едно кебапче и едно безалкохолно. 
Хапваха с апетит, явно скоро не бяха си позволявали такъв „лукс“. Не 
забелязаха, че собственикът ги наблюдава, че опитното му око „хвана“ 
погледите им към витрината с бира. А той много добре знаеше какво е 
удоволствието да хапнеш топло кебапче със студена бира. И колеба-
нието му трая само миг. После две изпотени бутилки бира кацнаха на 
масата при дамите с уговорката от сервитьора,  че заведението ги черпи.  
Изненадани и смутени, но видимо много радостни наляха си по чаша, 
отпиха с огромно удоволствие оглеждайки се за този, който им поднесе 
изненадата. Нямаше го. Но те търпеливо стояха на масата, говориха си 
весело. Дочакаха го, оказа се, че човекът ги познава отдавна, поздрави 
ги мило, пожела им приятен ден. Каква беше изненадата му когато между 
благодарностите едната от жените някак между другото подхвърли: „От 
две години не съм пила бира!“…

Нищо и никаква случка ще кажете. Може би. Но тези дами ще запомнят 
за цял живот жеста, ще ги вълнува човещината, която , за съжаление, 
е на изчезване днес.

ЗА МАКедОНиЯ С люБОв

НИЕ СМЕ ЕДИН НАРОД!

КРАТКи иСТОРии

щъРКЕлИ В КВАРТАлА
Красива изненада ни споходи тази пролет. В квартала на високия 

комин на фурната, двойка щъркели си спретнаха гнездо. И всичко 
се промени. Всеки ден в различно време красивите птици тракат 

щастливо с човките. Жителите на квартала ги приемат вече като свои 
постоянни съседи. Радваме им се, наблюдаваме живота им, полета 
над къщите. Колкото и да е уморен човек или пък тъжен, чуеш ли  
онова ритмично тракане изправяш гръб, вдигаш поглед и душата ти 
танцува. Красота е това, живинка, която радва. Сега сме в трепетно 
очакване на основното събитие. Щръклицата  да измъти малките, да 
наблюдаваме как растат, да видим как ще литнат... Това е то, една 
щъркелова двойка, а толкова радост!

Какво знаем за щъркелите?
Щъркелът винаги е бил символ на пролетта и новия живот.
Според легендите някога щъркелът бил човек. Много набожен 

човек бил и голям поклонник, всяка година ходел на Божи гроб да 
се поклони. Господ обаче решил да го изпита и да провери дали е 
наистина толкова голяма вярата му. Явил се пред него и му заръчал 
да изкачи една висока планина с голям сандък, завързан на гърба му, 
но му забранил да отваря капака и да поглежда какво има в сандъка. 
Тръгнал да се изкачва човекът, а по едно време спрял да си почине 
и любопитството му надделяло и отворил сандъка. Отвътре 
наизлезли змии, гущери, жаби и се разпръснали по широкия свят. 
Разгневил се Господ, превърнал човека на щъркел и му казал, че ще 
си стане пак човек, едва когато събере обратно в сандъка всичките 
избягали твари. 

Оттогава щъркелът цяло лято ходи по реките и блатата, за да лови 
жаби, змии и гущери, а наесен все така заминава на хаджилък, да се 
поклони на Божия гроб и да измоли прошка. 
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в пАМеТ НА СТАНКА пеНЧевА ЗА МИХАИл пАНАЙОТОВ, ЕДИН ДОСТОЕН БълГАРИН

пРОСВЕТИТЕлСТВОТО В МОЯТА РОДНА СТРАлДжА
170 ГОдиНи УЧеБНО делО в СТРАлдЖА

В края на м.май се навършиха осем 
години от смъртта на велика-
та поетеса Станка Пенчева,  

родом от село Воденичане. Цветя и 
поклон пред нейната памет и пред 
паметната плоча в родното й село 
поднесоха Гроздан Иванов, зам.кмет на 
общината, Живка Йорданова, началник 
отдел „Хуманитарни дейности“ и Ми-
лен Ангелов, кмет на селото. 

Закъсняло писмо
Помниш ли-
падаха вече листата на нашите вишни.
Ти ме целуна и рече през сълзи:” да пишеш”
Аз се обърнах – и твоите сълзи забравих.
Тръгнах през жълтата шума направо-
сякаш за мен бе постлана земята богато,
мойте нозе да вървят по пътека от злато!
…Имаше някъде извори, скрити в горите,
имаше стари чешми със мъхнати корита
и езера, засияли сред каменни хребети-
с тая ръка исках всички води да загреба!
…Имаше някъде пътища с прах и талиш,
влакове имаше, дето със грохот пристигат-
как да не бързаш със пламнали бузи от вятъра,
щом като чака, пред тебе простряна земята!
…Имаше някъде други градчета и хора-
исках аз техните порти с привет да отворя.
Толкова жадна бях всичко да видя, да взема,
че да ти пиша все нямаше време, нямаше време…
Мойте години се смееха, сменяха влакове,
твойте мълчаха под старите вишни и чакаха…
Сигурно всичките есени ти си броила,
в мене си вярвала с чистата майчина сила.
Малкото твое момиче сега е голямо-
тича след мене дете и нарича ме „мамо”.
Помня как първата, смешната крачка направи,
как със ръчичка полата ми стискаше здраво.
После – на пръсти се вдигна, вратата отвори,
после запита : „къде ли свършва просторът?”
Може би скоро ще кажа през сълзи :”Да пишеш!”
И ще си спомня и тебе, и голите вишни…
Твойта коса като зимните преспи и бяла.
Чакаш ли още?
Ето го моето писмо закъсняло...

Станка пеНЧевА

Георги алЕКСаНДРОВ

Проф.Панайот Панайотов е 
най-популярният художник 
на Стралджа. Успехите му 

като творец бяха високо оценени. 
През 60-те години на миналия век 
той беше и ректор на Национал-
ната художествена академия. И 
Стралджа се гордее с него. 

За малкия син на Панайот Па-
найотов, негов съименник, във 
в.“Стралджански вести“ е писано 
доста. Докато за по-големия, Миха-
ил, от първия брак на професора, 
почти нищо. А той е живял повече в 
Стралджа. И заслужава внимание, 
защото е доста интересна личност. 
За него искам да ви разкажа.

Отличаваше се като умно и даро-
вито момче. Свиреше на акордеон, 
като ученик беше вратар на пред-
ставителния отбор на селището, 
играеше добре почти всички спорт-
ни игри. Филип Дамянов, бивш 
учител по физкултура, отличен 
спортен деятел ми е разказвал, че 
по-талантлив спортист от Мишо не 
познава. “Представяш ли си този 
строен и висок красавец, както си 
стои пред тебе, можеше да направи 
с лекота предна и задна скобка, без 
да е имал специално обучение за 
това!“, разказвал ми е той.

Като сержант в армията завел 
група войници на баня в Горна 
баня, София. Един войник го по-
молил да го освободи за няколко 
часа, за да играе волейбол. Мишо 
пожелал и той да отиде там. Така 
неочаквано попаднал сред отбора 
на ЦСКА. Приели го момчетата 
и любезно го включили да играе 
с тях. А когато забил първата му 
добре подадена топка предизвикал 
възхищението им. Своята военна 
служба, попадналият при тях не-
познат прекарал като състезател 
от отбора на ЦСКА. 

Въпреки чудес-
ните си природни 
дарби да се разви-
ва като спортист от 
голяма величина , 
след казармата жи-
вота му протича в 
друга посока. За-
писва се студент по 
„руска филология“ в 
Софийски универси-
тет, но много бързо 
се отказва и се мес-
ти в Икономическия 
институт. Това, което 
можеше да стане 
като спортист, спо-
ред мене, стана като 
икономист. Веднъж 
сподели че работел в англо- и 
френско говоряща страни, полу-
чавал високи оценки за работата 
си защото по-късно беше назначен 
за директор на българска фабрика  
за производство на джанти във 
Франция. Отзвукът за тази дейност 
беше много приятен. Нашите вест-
ници редовно обръщаха внимание 
на висококачественото производ-
ство, търсенето на джантите в 
чужбина, печелившите резултати 
на фабриката и винаги с призна-
телност за  доброто управление от 
нейния директор. 

Срещнах Мишо в сградата на 
ТКЗС Стралджа. Приятно ми беше 
да разговарям с това момче, което 
въпреки своите митарства по све-
та, си оставаше сърдечно, скром-
но. Попитах го как вървят нещата 
във фабриката, за която толкова 
много се пише и стралджанци се 
гордеят със своя земляк. 

„Преди няколко дни се завър-
нах – каза ми той – Влязох в Ми-
нистерството със самочувствие, 
че нося добри новини, а там ме 
изненадаха, че фабриката се 

закрива, а аз трябва да си търся 
друга работа.“

„Възход и падение!“, промълвих 
неуместно и глупаво  аз, на което 
Мишо отвърна спокойно , че такова 
е времето и той наистина ще си 
потърси друга работа, но не в Бъл-
гария. Със славата на отговорен , 
компетентен и делови мъж сигурно 
не му е било трудно да намери 
нова реализация.

„Не съм много богат, но не съм 
и беден, каза ми той, ще се върна 
във Франция, където ме чака се-
мейството ми.“

Остави ме в размисъл за това, 
че е наследил от дядо си Михал 
човешката доброта  и мъдрост. 
Лично аз познавах този човек по-
край баща си. Те бяха приятели. 
А аз – много често свидетел на 
разговорите им. Познавам много 
и от внуците му – Георги Стоянов, 
Тодор Кремъков, Мишо Тенев, 
които също носят много от до-
брите качества на изключително 
приятния и интересен дядо Михал. 
Хубаво е днес да го споменем с 
добро. 

СПОМЕНИ В СНИМКИ ОТ УЧЕНИЧЕСТВОТО
Юлия НаНЧЕВа

Родена съм през 1935 г. в село Стралджа, Ямболско. 
Първо започнах училище в НУ „Отец Паисий“. На 
снимка от 1944 г. е запазен момент от общоучилищно 

тържество, вероятно за 3 март. Учениците са строени в дълга 

редица до западният тротоар на главната, чаршийска улица, 
пред хотел „Селски“. Това е една от малкото двуетажни сгра-
ди, с голяма порта към вътрешния двор за конски впрягове. 
Всред ученическото множество откривам себе си, облечена 
в бяло кожено палтенце, а до мен е русокосо момиченце 
– Дилба, облечено в македонска народна носия. Нейното 
многодетно семейство, живеещо в столицата, след англо-
американските бомбардировки, бе евакуирано в Стралджа,  
а  тя дойде във втори клас на нашето училище . Тогава ми 
правеше впечатление, че Дилба и майка ѝ ходеха облечени с 
македонските си носиите си. В редицата  ученици   се  вижда 
издигнат транспарант, но без възможност да се  прочете. На 
снимката личи широчината на главната улица, свидетелство 
за добрия устройствен план на селището ни.

През учебната 1949-50 г. В гимназия „Васил Коларов“ в 
Стралджа имаше две паралелки в 8-ми клас – за момичета 
и за момчета. Сградата на училището бе нова и все още 
нямаше физкултурен салон. През студените зимни дни, в 
часовете по физкултура бяхме в класната стая и проявява-

хме свободна художествена самодейност. Често момичетата    
настояваха да им пея руски романси и аз ги изпълнявах с 
мечтателност, присъща на възрастта. Учителката ни по физ-
култура бе сърдечна и общителна, но стриктно държеше да 
сме със спортна униформа и в подходящо време играехме 
навън. В пролетен ден на 1950 г. ни направиха снимка в час 
по физическо възпитание, подредени от учителката. Когато 
часът завърши пред входа на училището ни пресрещнаха 
излизащите в междучасие ученици и така се получи смесена 
снимка на нашия клас с другите ученици.

Часове по музика нямахме. По история ни преподаваше 
другаря Петров. Следяхме със затаен дъх неговия увлека-
телен разказ. Той ръководеше и общоучилищния хор. Ре-
петициите на хора се провеждаха следобед, а аз с желание 
ги посещавах и обикнах хоровото пеене. Запомнила съм 
една руска народна песен – протяжна, с тъжна мелодия и 
трогателен текст за неудачник в живота:

                                                                      
Соловьём залётным юность пролетела,       

Младостта отмина, прелетяла като славей,
Волной в непогоду радость прошумела,   

в несгоди на воля радостта прошумя,
Пора золотая была, да сокрылась,

златно време беше, но се скри,
Сила молодая с телом износилась.   

силата млада от тялото изтля.

От кручины-думы в сердце кровь застыла, 
От тежки мисли кръвта в сърцето застива,

Как былинку, ветер молодца шатает,  
вятър като стръкче младото люлее

Без любви, без счастья по миру скитаюсь, 
без любов, без щастие по света се скитам,

До поры, до время всем я весь изжился.  
времето дойде да се изцяло изживея.

(текст Алексей Кольцов)  Музика – народна 
В ученическия хор, който ръководеше другарят Петров, 

почувствах прелестта на многогласното хорово пеене и се 
привързах към неговата красота.

8-ми клас завършихме с екскурзия до София. На снимка от 
9 юни 1950 г. сме участниците в екскурзията пред Съдебната 
палата в София. Припомням си учителката ни по математика. 

С някои от съучениците завършихме гимназията в Стралджа, 
а в много от ученическите физиономии си спомням познати 
черти, които се губят в отлетялото време.

През есента на 1950 г. ни очакваше с неприятна новина – 
гимназията в Стралджа се закриваше и ние се пръснахме 
като пилци в гимназиите на близките градове. По материални 
причини много деца приключиха образованието си с 8-мия 
клас. Но чувството за общност у    учениците бе силно и през 
зимната ваканция разпиляното ято бе събрано в Стралджа 
от уважавания и заслужил учител по музика Руси Сапунаров. 
Той ни привлече и организира в хор на коледари, който на 
6-ти срещу 7-ми януари поднесе музикални новогодишни 
благопожелания по домовете на празнуващите Коледа се-
мейства. Този интелигентен и много добър маестро успя да 

ни обедини, възкресявайки народната традиция на коледува-
нето, като ни подари радостни преживявания! На снимката от 
7-ми януари 1950 г., наредени амфитеатрално върху насипа  
на железопътната линия при рампата, личат сияещите лица 
на коледарите в ученически униформи, а някои, като моя 
милост, са с дрехи, преносвани от по-големи сестри и братя. 

/Следва/

НУ „Отец Паисий“, строено на главната 
улица през 1944 г.

В час по физическа култура 
в  8-ми клас през 1949-1950 г.

Общоучилищна снимка на учениците от гимназия 
„Васил Коларов“, Стралджа, през учебната 1949-1950

Гимназисти на екскурзия в София, 
пред Съдебната палата, 9 юни 1950 г. 

Сборна снимка на гимназистите – хористи и 
коледари под ръководството на учителя по музика 
Руси Сапунаров, 7 януари 1951 г.
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РАДИОлюБИТЕлСТВОТО В СТРАлДжА – СТРАСТ И МАГИЯ

Петко ИВаНОВ
2 част

Продължаваме с публикацията на спомените на Петко 
Иванов за първия сложен  и труден женски поход. 
Разказът е интересен, поднесен с характерното за 

автора чувство за хумор и прецизна наблюдателност, доста 
обстоятелствен той дава представа за духът на участници-
те, за силата и устойчивостта на стралджанката, за нейната 
изобретателност да показва упоритост, воля и красота в 
различна обстановка, за умението й да се весели. 

85 Г. ОРГАНиЗиРАНО ТУРиСТиЧеСКО двиЖеНие в СТРАлдЖА

жЕНСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ пОХОДИ – пРИМЕР ЗА СпОРТЕН ДУХ И НАСТРОЕНИЕ

СпОРТНОТО ОРИЕНТИРАНЕ В СТРАлДжА В СНИМКИ

Едрьо ШИДЕРСКИ
2 част

След много упорита работа 
и безсънни нощи и след 
много проби и грешки на 17 

март 1963г. се осъществи и първа-
та радиовръзка  с отговорника на 
Зимнишката  радиостанция Иван 
Куртев / LZ1KAK/

Първата любителска радиостан-
ция с инициал LZIKWS се монтира 
от Добри Андонов и Едрьо Шидер-
ски. През 1973г. щатен отговорник 
на радиоклуба стана Добри Андо-
нов. Той заема тази длъжност до 1 
юли 1983г. и даде всичко от себе си 
за обогатяването  на материалната 
база, конструирането  и монтира-
нето на мощна  радиолюбителска 
станция, участието в републикански 
и международни състезания. Той бе 
инициаторът за популяризирането 
на радиосъстезанието „Лов на ли-
сици“, а треньор на състезателите 
стана Стоян Йорджев. В работата 
на клуба активно се включваха 
радиооператорите и конструкто-
рите Димитър Рахнев, Красимир 
Маринов, Димитринка Георгиева, 
Галя Йорданова, Йордан Миронски, 
Живко Андонов, Надя Узунова, 
Илко Атанасов, Димо Ченгелийски, 

Петя Кавалджиева, Динко Василев, 
Таньо Стоянов, Живко Божидаров, 
Тодор Иванов, Живко Едрев, До-

бринка Кунева, Марина Янакиева, 
Иван Пасков, Харалампи Попов, 
Стоян Банков, Николай Николов, 

Николай Тодоров, Ваня Терзиева, 
Дончо Дончев, Андон Лазаров, 
Лечко Добрев, Веско Михалев, 

Таньо Христов и други.
След закриване на ДОСО  ради-

оклуба премина към ДКМС , а след 
това към ОВТПН. За него отгова-
ряха Костадин Дюлгеров и Атанас 
Радев. И след като много години 
той беше център за много ученици 
и младежи  радиоклубът бе закрит 
през 1989 г.

И макар че той вече е в историята  
радиолюбителството в Стралджа 
е живо. За това свидетелстват 
съществуващите радиостанции с 
инициали LZ!Z на Димитър Рахнев, 
LZ1KQ на Красимир Маринов  и ка-
надския VA7BUL на Петър Петров. 

ТД “Кале“ възстанови клубния 
инициал LZ1KWS и се надяваме 
в скоро време да излезе в ефира.

1976 г., гара Пловдив 3 март 1985 г., гара Кръстец 3 март 1985 г., рапорт за завършен поход

Участници в първото за Стралджа 
състезание по ориентиране

Състезание по ориентир в Мараш

Отбор по ориентиране от ССТ на 
окръжно състезание на Бакаджика

Ориентировачи в Трявна

лагер по ориентиране

лагер по ориентиране на хижа люляк

Все повече жени проявяваха интерес и търсеха  изява в 
клубовете по туризъм  и дружеството. Така през 1977г. се 
стигна до идеята осмомартенския общински поход да се 
проведе  в рамките на 7 дни с 5 нощувки  в необхватната 
красива и митична Родопа планина. Всичко това беше 
станало възможно след като оперативната работа на се-
кретар на ТД “Кале“ бе възложена на Едрьо Шидерски. Той 
за много кратко време се утвърди  и наложи като основен 
фактор и мотор за генериране на идеи и провеждане на 
значими прояви в страната и чужбина. С много амбиция и 
лично участие мотивира и обедини около себе си ядро от 
сподвижници, които се подготвиха и можеха да обезпечат  
провеждането на походите и проявите на дружеството с 

висока сложност и пълна сигурност. 
Към този момент /1977г./ разполагахме и с най-необхо-

димата екипировка  и оборудване за всички сезони. За 
похода избрахме Чернатишкия дял на Родопите, един от 
високите дялове на планината. Простира се на територията 
на Пловдивски  и Смолянски район, билната му част е вели-
чествена с панорамни гледки във всички посоки, върховете 
Персенк- малък и голям с над 2000м.н.в. и митичните сини 
скали на вр. Модър малко под 2000 м.н.в. Уточнихме и 
проучихме маршрута: 

2 март – Стралджа- Пловди /нощно пътуване с влак/
3 март – Пловдив – с.Орехово /автобус/ и 4-ри часа преход 

до х.персенк /нощувка/
4 март- х.Персенк – х.Модър, преход 5 часа/нощувка/
5 март – х.Модър – х.Върховръх, преход 5 часа /нощувка/
6 март – х.Върховръх- х.Родопски партизани/сега Акаде-

мик/ -преход 5 часа , нощувка
7 март – х.Р.партизани – с.Храбрино – 1 час преход
Храбрино – Пловдив /автобус/
Пловдив – Стралджа  /влак/
Сформирахме група от 15 жени и 3-ма мъже за обезпе-

чаване.
Включиха се: Донка Апостолова, Станка и Дора Стефа-

нови, Стоянка Н.Добрева, Станка Й.Йорджева, Атанаска 
П.Иванова, Желязка Сп.Грозева, Връбка В.Петрова, Веска 
Мезева от Стралджа, Койка Т.Койчева, Лозенец, Галина 
Янева, Ямбол, Цонка Н.Танева и Стойка М.Дончева , 
Иречеково, Станка В.Тодорова, Недялско, Недялка  на 
рТ.Тодорова, Маленово.

Ръководител: Едрьо В.Шидерски, организатор – Петко 
Н.Иванов-водач Тодор Ст.Тодоров.

На 2 март групата се подготви и екипира и извърши нощен 
преход с влак от Стралджа до гара Пловдив. Много рано 

сутринта с първия автобус  на 3 март от автогара Родопи 
отпътувахме за с.Орехово, където е началната точка на 
похода. Тогава автобуса беше директен до Орехово по 
живописния маршрут Асеновград – Бачковски манастир- 
Нареченски бани – с.Хвойна и с. Орехово. За сведение на 
любителите туристи  сега няма автобус до Орехово, ползват 
се автобуси за Чепеларе , курорта Пампорово, гр.Смолян до 
разклона на с.Хвойна и след това 7-8 км.пеша до Орехово. 

С.Орехово е централно разположено в дела Чернатица 
на 700-800м.н.в., архитектурата му наподобява ВеликоТър-
новска, къщите са разположени една над друга от едната 
страна на р.Перина.

/Следва продължение/
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