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Четете на стр.3

ГОСТ НА БРОЯ
КАНЬО КАНЕВ – хОРЕОГРАф НА фА „ВъжичКи“

НОвО младО пОпълНеНие в ОтбОра На 
адмиНистрацията На ОбщиНа стралджа

таНцът е 
пОеЗия На 
тялОтО и 
виК От дълбиНатаГрижата За миНалОтО е 

ОбещаНие пред бъдещетО

Приключи реставрацията 
на паметника на Панайот 
Хитов в местността Мараш 

край Стралджа. Монументът не 
е ремонтиран от създаването си 
през 60-те години на миналия 
век, потвърди кметът на община 

Стралджа Атанас Киров.
Реконструкцията предвижда 

облицовка и поставяне на нова 
мемориална плоча с лика на ре-
волюционера, както и ремонт на 
стълбите, водещи към паметника. 
За целта са отпуснати 12 000 лева. 

Според исторически сведения, в 
местността Мараш, през лятото на 
1867 г. се е състояла битка между 
черкезка потеря и четата на Пана-
йот Хитов. Легендарният войвода 
често е посещавал Стралджа, 
развивайки революционната си 

дейност за Освобождението на 
България.

В момента се извършва и рекон-
струкция на най-стария паметник в 
парк „Младост“ в града. Възстано-
вяват се снимките на загиналите 
във войните стралджанци и се мон-

тира осветление около паметника.
Според плановете на общин-

ското ръководство до средата на 
септември с общински средства 
предстои реставрация и почиства-
не на 26 паметника в почти всички 
населени места в стралджанско. 

деца За пример
Васил Шидер-

ски, Станислав 
Йорджев, Мар-

тин, Йордан заедно 
със Сашко Станчев и 
Павел – това са мом-
четата, които  показаха 
на всички нас, по-въз-
растните какво трябва 
да се прави, когато се 
сблъскаш с лошата и 
невъзпитана страна на 
хората. 

Децата  били на из-
лет в планината, в ра-
йона на заслона край 
хижа „Люляк“ и зава-
рили заслона потънал 
в боклуци оставени от 
„хора“ преди тях. Вед-
нага се организирали 
и почистили всичко, 
въпреки че не те са за-
мърсили. Действие за 
пример, което  общин-
ската власт адмирира. 
По този повод  всяко  

традиции, КОитО радват и ГОрдеят

САмОдЕйциТЕ НА Нч“ПРОСВЕТА 1892“ СТРАлджА  ПРЕдСТАВЯТ 
БълГАРиЯ НА мЕждуНАРОдНи фЕСТиВАли

Благодатно е лятото за тан-
цьори и кукери от НЧ “Про-
света 1892“ Стралджа. Са-

модейците упорито репетираха 
за предстоящи турнета. В края на 
м.юли ТА “Въжички“ се представи 
пред българи и чужденци  - гости на 
фолклорния фестивал „Фолклорни 
нюанси“. Това е втора изява след 
миналогодишното участие когато 
стралджанци предизвикаха ис-
тински фурор с появата си.  През 
септември, пак на този фестивал,  
ще вземе участие кукерската група. 
Пак през юли „Въжички“  танцуваха 
на Международен фолклорен фес-
тивал в Будапеща. Всичко, което  
показаха там – носии, песни, танци 
е подготвено с много старание и 
любов. „Искаме не само да пока-
жем богатството и красотата на 
българския фолклор, но и това, че 
умеем да пазим и разпространява-

ме традициите си, че сме наслед-
ници на едно изключително богато 
минало, което ни прави горди.“, 

сподели Нели Тончева Кавалджи-
ева, председател на читалището.

/още по темата – на стр. 3/

имаме памет, имаме дУХ!

185 години от рождението на Апостола на свободата! Поклон пред делото на Апостола. Поклон 
пред героизма, саможертвата, примера. Поклон пред теб и делата ти, Дяконе! Стралджа помни 
делата и заветите ти!

дете получи благодарствено пис-
мо от кмета на община Стралджа 
Атанас Киров. 

„Тези деца предадоха урок как 
се опазва природата и как е в сила 
поговорката за сговорната дружина 
и планината. Комплименти и за ро-
дителите им, които са ги възпитали 

по този начин. Благодарности и на 
Николай Богданов, инициаторът и 
главната причина въпросният за-
слон да бъде ремонтиран. Докато 
има такива хора, бъдещето ни е га-
рантирано. Благодаря, момчета!“, 
написа Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината.
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щастливО детсКО лятО в джиНОт

100 ГОдиНи От рОждеНиетО На вълКаНа стОяНОва

КОЙтО има КОреН, има и връХ УЧеНие За пОжарНа беЗОпасНОст 
в дГ „Здравец“, Град стралджаБогата на история е земята 

в община Стралджа. Във 
всяко населено място па-

метни плочи бележат исторически 
събития, подвизи, примери за 

Тя е явление, тя е епоха, тя е 
неоспорим талант, тя е без-
ценно народно богатство. 

Нейните песни продължават да 
се слушат и ще се слушат вечно. 
Нейният талант ще продължава да 
буди възхищение и преклонение. 
Каквото и да кажем за Вълкана 
Стоянова малко ще е, недоста-
тъчно ще е. Затова просто нека 
направим признанието – обичаме 
Вълкана, обичаме песните й. Това 
си пожела тя при последното гос-
туване в Стралджа. Всички които 
са присъствали на Конкурсите 
надпяване „С песните на Вълкана 
Стоянова“ имат запазени красиви 
спомени, ще ги споделят с децата 
си, с внуците си, ще ги предават 
живи и истински през времето.

Нека е светло на душата й там 
горе! 

безстрашие в защита на род и 
родина. За тези паметници днес 
община Стралджа организира 
кампания по възстановяването, 
ремонтирането и почистването им.  

Според Гроздан Иванов, зам.кмет 
на общината, тази инициатива е 
за всички паметници без значение 
на това кога са построени и каква 
е тематиката им. Целта е да се 
съхрани историята, да се даде 
пример за това как трябва да жи-
вее, за да се чувстваме хора със 
здрав корен и добри традиции.

В бюджета на общината са за-
делени 10 000 лв. за почистване и 
реставрация на реликвите, но ако 
се окажат недостатъчни ще се на-
мерят резерви, за да се довърши 
започнатото. Грижата за паметни-
ците включва и облагородяване на 
площадките край тях, обособява-
не на кътове където всеки може 
да поседне за размисъл.

Похвално е, че инициативата на 
общината вече увлича хората по 
селата, където се самоорганизи-
рат за почистване на местни па-
метници. Правейки равносметката 
г-н Иванов споделя: “Резултатите 
до момента се посрещат с одо-
брение от жителите които добре 
знаят, че за да имаме бъдеще 
трябва да помним и познаваме 
историята си.“

Огнеборци от РСПБЗН, гр. 
Стралджа участваха в тре-
нировка за действие при 

пожар в детската градина. Веднага 

след сигнала започна евакуацията от 
сградата. Минути по-късно пожарна-
та вече беше на място. Занятието за 
евакуация е съчетано със занятие с 

пожарен автомобил, с личен състав, 
с построяване на гасителни линии. 
Макар и нереална, ситуацията из-
глеждаше почти като истинска.

Красотата облагородява, 
красотата вдъхновява. С 
тази мисъл км. наместник 

на с. Атолово Стойка Колева 
предизвика малки и големи да се 
обединят и да променят облика 
на селото. Получи се! След апела 
за участие в акциите по почист-
ване на селото, на гробищния 
парк всичко е много по-различно. 
Харесват селото си днес и тези, 
които безвъзмездно подариха 
цветя за разкрасяване на зеле-
ните площи. Най-активни, раз-
бира се, бяха децата, които като 
забавление и като удоволствие 
даваха своя труд и се радваха на 
постигнатото. 

Със съдействието на общината 

са окосени тревите по улиците и 
канавките. Организирано е по-
чистване  и засаждане на цветя 
и край паметника на Харизан 
Харизанов.  

„Благодаря от сърце на всич-
ки, които подкрепят идеята за 
разкрасяване и почистване на 
селото ни. То е за общото благо, 
то е за да се чувстваме по-добре. 
Твърдо сме решени  да почистим 
навсякъде, да направим селцето 
ни едно по добро и уютно място за 
живеене. Да запазим това, което е 
дарено на нашите предци!“, спо-
деля км.наместник и вече умува 
върху нови инициативи. „Който 
желае нека, ми се обади на тел. 
0877725870.“

и в атОлОвО 
се раЗШетаХа

Пълно с изненади, с раз-
нообразие и забавления 
предлага община Страл-

джа на децата – жители и гости 
на града. Аниматорите кака Ели и 
Блага смайл превръщат месеци-
те юли  и август в незабравими. 
Според установения график всеки 
петък  има поводи за радост. На  
8  и 22 юли  и на 5 и 26 август 
от 19,00ч. на малкия площад до 
фонтана в града  развлеченията  
предложи аниматор Блага смайл.  
„Тук съм, за да ви зарадвам!“ е 
нейното послание и пожеланието: 

“Искам усмивки по детските лица!“ 
Много смях, закачки, състезания 
е подготвила и кака Ели, която 
ще бъде гост на града в дните 29 
юли и 12 и 19 август  от 19,00 ч. 
Нейните празнични приказки са 
очаквани навсякъде. Щуро парти 
ще ви предложи, бъдете сигурни! 

Поканете приятелите си, органи-
зирайте компанията си,  подготве-
те гостите си и се отдайте на при-
казните развлечения в Стралджа!

Община Стралджа ви поднася 
своя прекрасен летен подарък! 

Всеки ден нови изненади, 
всеки ден нови идеи. Не 
скучаят децата на Джинот. 

Искат да играят, да се забавляват, 
но паралелно с това обичат да 
организират и своите трудови дни. 
Така почистиха от отпадъци детска-
та площадка и игрището.

За своя труд  получиха по един 
сладолед, за да се разхладят от 
жегата и да разберат, че всяко по-
ложено усилие бива възнаградено! 

И заслужено получиха благодар-
ностите от кмета на селото, от 
читалищното ръководство.

Летните  ваканционни зани-
мания в читалището стават все 
по-интересни. Има дни за четене, 
за рисуване, има дни за игри и 
занимания. Организира ги НЧ 
“Изгрев-1958“, като идеята е да се 
привлекат малки и големи заедно 
да се забавляват в полезни и ин-
тересни инициативи. Съставен е 

план на седмицата за периода  от 1 
юли до 9 септември през часовете 
от  10:00ч. до 13:00ч. Обещанието 
е малките да четат заедно, да иг-
раят народни танци, да участват в 
спортни игри. Има задължително 
писане, пеене, решаване на зада-
чи. Не липсват и модерни танци.

Ваканцията е в ход, дните на де-
цата трябва да бъдат максимално 
интересни. И в Джинот го постигат. 
Браво! 

НА КиНО ПРЕЗ лЯТОТО

И за кинолюбителите през 
лятото се е погрижила об-
щина Стралджа. Няма да 

останат ощетени почитателите на 
това изкуство. На 15 юли и на 12 
август от 20,30 ч. лятно кино отваря 
вратите си,   за да зарадва всички, 
които искат да се наслаждават на 
български филми. В първия ден бе 
прожекцията на игралния  филм 
„Ботев“ за една от най-ярките 
личности в нашата история, а във 
втория предстои  да гледаме „Като 
за последно“, един от най-гледани-
те български филми тази година с 
участието на Васил Банов и Мария 
Бакалова. 

Време е за забавления, време 
е за наслаждения! И за създава-
не на красиви летни спомени в 
Стралджа!

чудНО лЯТО

Всичко, което се случва през 
лятото остава незабра-
вимо, определяме го като 

прекрасно и си мечтаем за следва-
щото  когато отново да се радваме 
на приятни изживявания. Когато 
община Стралджа организира 
събитията то те най-често са насо-
чени към децата и подрастващите 
жадни за забавления и емоции. 
През юли и август поредицата от 

интерактивни инициативи създа-
ват една атмосфера на взаимност, 
на настроение. Използвайки ресур-
са на МКБППМН както и външно 
финансиране първите събития 
вече са факт. Състезанията по 
пейтбол предизвикаха голям ин-
терес, получи се емоционална и 
пълна с напрежение надпревара. 
Вече стартираха дните с гостуване 
на аниматори. На дневен ред е и 

юли и авГУст – месеци На иЗНеНади, 
месеци На НастрОеНие

лятното кино, което си има своите 
почитатели. Какво още предстои – 
театрални постановки , живописен 
пленер...

В отдел „Култура“ продължават 
да разработват нови образова-
телни и социални инициативи, 
обсъждат се нови идеи, всичко за 
осигуряване лятно настроение на 
местните млади и възрастни жите-
ли и за гостите.
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ГОСТ НА БРОЯ:  КАНЬО КАНЕВ, хОРЕОГРАф НА фА „ВъжичКи“

„траКиЙци“ с фУрОр в плОвдив

ТАНЦЪТ Е ПОЕЗИЯ НА ТЯЛОТО И ВИК ОТ ДЪЛБИНАТА
Роден на 05.07.1961г. в гр. Ямбол. 
Образование: полувисше - Институт за културно-просветни  

кадри-Благоевград.  
Специалност: Хореография
Работил: артист-балетист в ДАНПТ-Ямбол, под ръководството 

на хореографа Тончо Тончев. 
От 2014 г. е хореограф на ФА “Въжички“. Баща на дъщеря и 

дядо на трима внуци.
Хоби: Лов, пчеларство  и лозарство.
Девиз: Работи... и ще разбереш!

– Г-н Канев, само преди дни 
ФА “Въжички“ се завърна от 
поредното задгранично турне. 
Как се представихте, кои бяха 
танците, които избрахте за 
програмата? 

Каньо Канев: ФА „Въжички“ 
участва във Международен фести-
вал „ Лято в Будапеща“ от 15.07.-
18.07.2022г.

Израел и от Унгария. Фестивалът 
нямаше конкурсен характер, но 
всички участващи получиха Сер-
тификат.

За пореден път ФА „Въжички“  
доказа, че красотата на български-
те народни танци, песни и носии 
впечатляват хората от различни 
краища на света и доставят есте-
тическа наслада от преживяното ната магия!

- Не може да не споменем 
името на незабравимия Тончо 
Тончев, създател и вдъхнови-
тел на „Въжички“, поддържате 
ли традицията за неговите 
танци, и въобще как пренасяте 
във времето всичко наследено 
от миналото обогатено с но-
вите идеи? 

Каньо Канев: Танците на Тончо 
Тончев никога не са излизали от ре-
пертоара на ФА „Въжички“. За съ-
жаление много от неговите танци 
не можем да изпълняваме, поради 
липса на мъже. Мъжете винаги са 
били проблем във фолклора, но 

сега вече е осезаемо. Това трябва 
да се промени! 

Танцът „Коледари“ без мъже и 
без костюми е невъзможен, както 
и женския танц „Еркечки“. Това е 
закон в танцовото изкуство и аз 
не мога да си позволя да разваля 
нещо, което Тончо Тончев е създал.

- Съставът има много бога-
то минало, златно минало, Вие 
имате късмета да го ръково-
дите в настоящето. Трудно 
ли е това, от къде черпите 
вдъхновение за новите твор-
чески идеи? 

Каньо Канев: Късмет е, че избо-
ра на хореограф съм аз (отговор-
ността разбирате идва след това). 
И то каква отговорност, направо 
объркваща. Първата ми среща бе 
с моя пръв хореограф Тончо Тон-
чев в Младежкия дом – Ямбол, в 
далечната 1971г. Почит, уважение 
и поклон, дълбок поклон доземи 
пред хореографите Тончо Тончев, 
Тодор Бекирски, Тодор Карапчан-
ски (трите Тъта), и разбира се 
Иван Барабанов.   Поклон учители 
мои……Благодаря Ви!

– Тандемът Каньо Канев – 
Нели Тончева Кавалджиева 
се оказа много сполучлив , 
това определя и желанието 
на танцьори, певици, инстру-
менталисти да се усещат в 
един здрав колектив. Как ус-
пявате да мотивирате всички 
за безвъзмездното участие в 

състава, за желанието с което 
всеки път тръгват на репети-
ция или на поредната изява на 
сцената?

Каньо Канев: С Нели Тончева 
Кавалджиева споделяме еднак-
ви чувства: обичаме българския 
фолклор и се стремим да го съх-
раним във времето. 

 Любовта  към народните танци и 
фолклор е у всеки, който пристъп-
ва репетиционната зала, сърцето 
му е отдадено на това чувство. 

- Защо според Вас танцовия 
състав остава вечно млад, 
към него винаги има интерес , 
вливат се нови и нови желаещи 
деца да танцуват? 

Каньо Канев: Ансамбълът оста-
ва вечно млад, защото има „магич-
но въздействие“.

- Как Вие виждате бъдещето 
на „Въжички“ - какво е пожела-
нието Ви към всички участни-
ци в състава, а към публиката?

Каньо Канев: ФА „Въжички“ ще 
пребъде във времето. Децата, 
най-ценните, ще  продължат тра-
дициите с  любов. Имат духа на 
Стралджа и таланта да го показват 
на сцена. Танцът не е стъпка под-
скок или прескок Танцът е поезия 
на тялото и вик от дълбината на 
емоции, предадени от поколения 
на поколения българи, знак на лю-
бов и преданост към нас и учителя  
Тончо Тончев!   ПОКЛОН! 

Танците, които представихме на 
унгарската публика са от нашата 
фолклорна област: „Дайчово хоро“, 
по хореография на Тончо Тончев, 
част от „Сватбата“ на Тончо Тончев 
и  „ Тракийки“ по моя хореография. 

Във Фестивала взеха участие 
танцови състави от Испания, от 

при допир с българското.
- Винаги ФА “Въжички“ пре-

дизвиква публиката, винаги до-
косва сърцето. Каква е магията 
според Вас? 

Каньо Канев: Костюми-народни, 
музика-народна,  хора-народни! 
Няма как да не се получи фолклор-

Танцова група „Тракийци“ 
към ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий“ град Стралджа, 

взе участие в Международен кон-
курс „Орфееви таланти“ - Пловдив. 
След изключителното им пред-
ставяне, са наградени със Спе-
циална награда Почетно отличие 

„Златна лира“ и покана за участие 
в Галаконцерта, който  се проведе  
в Римския Стадион - Пловдив. 
Браво деца! Поздравления и бла-
годарности към екипа – Маруся 
Бакалова и Стоянка Райчевска! 
Поклон пред труда и търпението и 
на неуморния Иван Петров!

Кукерската група при НЧ 
„Просвета - 1892“, гр. Страл-
джа - отново призьор от V-

тото издание на Международния 
фестивал „Фолк-Нюанси“ - Китен 
- Лозенец`2022.

Поздравления за високото от-
личие!

Стралджанските кукери чудесно 
се вписаха в  тазгодишния Фести-
вал на етносите, багрите и котлен-
ските килими в Котел. Атрактивни, 

висОКО ОтлиЧие За КУКерите

Читалище КамеНец в НОва премяНа

Българските традиции - 
красивата женска носия и 
колоритния кукер на село 

Каменец грейнаха на фасадата 
на читалището. Майсторите дока-

заха своята любов към народните 
традиции и желанието да напра-
вят своята среда по-интересна, 
по-красива. Браво, момичета и 
момчета!

мъжествени, като че ли пристигнали от един 
друг свят, маскираните момчета обраха въз-
хищението на многобройните гости, приемаха 
поздравления за красотата и богатството на 
костюмите. Ако внушителното шествие на 
стралджанските кукери бе първо участие в 
Котел, то със сигурност ще последват покани 
за обогатяване на празника и през следващите 
години. Браво!
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в цОп е веселО

На 24.06.2022 г. учениците от 
4б клас подготвиха търже-
ство за завършването си, 

на което присъстваха родители, 
учители и ученици. Четвъртоклас-
ниците поздравиха всички гости 
с песни и танци. Показаха своята 
артистичност с драматизация на 
приказката „Как гарджето стана 
певец“ на Светослав Минков. Един 
последен час, в който имаше много 
обич и много сълзи. Представена 
беше и презентация „Приказката 

на 4 б клас“, в която бяха събрани 
красиви и свидни спомени през 
тези четири години. Госпожа Б. 
Георгиева , зам.директор връчи 
Удостоверенията за завършен 
начален етап от основното образо-
вание с пожелание към учениците 
да допишат своята приказка с най- 
хубавите думи, с най-чистите мис-
ли с много, много обич и доброта 
един към друг и едно прекрасно 
лято изпълнено с много игри, море 
и пътешествия.

Децата от „Лятна акаде-
мия 2022“ при ЦОП гр. 
Стралджа отбелязаха 29 

юни - Ден за безопасността на 
движението по пътищата. Научи-
ха основните пътни знаци - Стоп, 
Внимание деца и др. Чрез рисунки 
се запознаха подробно с правила-
та на движение на пешеходците. 

Направиха демонстрация на 
правилно и безопасно преси-
чане. Всички деца, участници в 
инициативата получиха подробни 
информационни материали за 
едно безопасно лято, изпълнено 
с много приключения. 

Началото на „Лятна академия 
2022“. Беше поставено с избор 

на име на групата. Нарекоха я 
„Слънце“. След което всеки пред-
ложи правила, които трябва да се 
спазват от всички. Заниманията 
продължиха с „Весел лексикон“ за 
опознаване и описание на любимо 
хоби и игри. Не закъсня и първата 
задача, която всички изпълниха с 
много старание и ентусиазъм.

По инициатива на Държавна агенция „Безопасност на дви-
жението по пътищата“ датата 29 юни е обявена с решение 
на Министерския съвет, за Ден на безопасността на движе-

нието по пътищата. В тази връзка в СУ „П. К. Яворов“ се проведоха 
инициативи под мотото „На пътя животът е с предимство“, с които 
се засили вниманието на учениците към проблемите на пътната 
безопасност.

да бъдем вНимателНи 
На пътя!

Огромен интерес сред де-
цата предизвика първият 
пейнтбол турнир в исто-

рията на град Стралджа. Над 80 

пеЙНтбОл или КаК да бъдем щастливи
организаторите включиха в над-
преварата щафетно състезание и 
дърпане на въже. Всеки от участ-
ниците получи грамота за участие, 

Йорданова и главния експерт в 
същия отдел Станчо Ставрев. 
Емоциите и страстта, които децата 
създадоха и вложиха в игрите в 

ВРЕмЕ ЗА СРЕЩи

Випуск 1972

деца разделени в три възрастови 
групи се включиха в състезанията 
организирани от община Стралджа 
и показаха завидни умения в тази 
нова за града игра. Освен забав-
ленията свързани с пейнтбола, 

както и лакомства осигурени от 
организаторите, а най-добрите 
отбори бяха наградени от замест-
ник-кмета на община Стралджа 
Гроздан Иванов, началник на отдел 
„Хуманитарни дейности“ Живка 

Южния парк на града бяха опре-
делящи в желанието на ръковод-
ството на Общината такъв турнир 
да се проведе поне още веднъж в 
рамките на това лято и да се пре-
върне в традиция занапред.

превърНете приКаЗКите в реалНОст
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ТуРНиР ПО АмАТЬОРСКи РиБОлОВ НА ПлуВКА

ЗажъНваНе в джиНОт
НЧ „ИзгРеВ-1958“ С. ДжИНОТ ПРеДСТАВИ РИТуАЛА ,,зАжъНВАНе“
„Джинотци тачим поми-

нъка на дедите си и 
затова превръщаме 

началото на жътвата в истински 
празник. Той е посветен на земя-
та, на хляба и на труда на хората 
в миналото и днес.“, споделят 
организаторите.

С песента за ратайчето и Гроз-
данка тръгнаха към нивата жъ-
тварките. Белеят се ризите им, 
тих вятър танцува с ръчениците, 
бляскат сърповете в ръцете на 
старите и по-младите, пала-
марките са готови да влязат в 
действие.

„...ех, че ми падна, либе, на 
ръка, на ръка, мило либе, под 
ръка...“ Лее се песента като под-
готовка на жътварките за усил-
ната работа. В житената нива ги 
посрещат стопаните. С „Добър 
ден“ и „Дал Бог добро“, с топла 

погача за благодарност и с обща 
молитва към Всевишния да дари 
здраве, да напълни хамбарите.

Първият сноп е за чорбад-
жията и после всяка ръкойка, 
всеки сноп се трупат с обещание 
за добра реколта. Падат едри 
класове , ухае на хляб, надежда 
топли сърцата на работливите 
жътвари.

Там някъде в покрайнините на 
нивата,  в зеленината група па-
лави деца се закачат, но винаги 
са готови да поднесат със стом-
ната студена вода на уморените  
жътвари. Знаят, че това е тяхна 
задача.

Когато работата приключи идва 
ред на хорото. Умората изчезва, 
усмихнати и доволни са всички. 
Пожеланията за догодина са от-
ново добра реколта да има и на 
всяка трапеза – хляб за всички.

Община Стралджа, еко парк 
„Рибно село“ Иречеково, 
Център за обществена 

подкрепа Стралджа – това са ор-
ганизаторите на невероятното със-
тезание по аматьорски риболов на 
плувка, което предизвика интереса 
на малки и големи. Проведен в две 
възрастови групи – до 12г. и над 12 
г.  турнирът даде възможност за 
изява на начинаещи и на напред-
нали в тази област. Като проява 
на приемственост в подготовката 
за участието малките получаваха 
помощ и подкрепа от родители 
или други възрастни наставници 
в риболова. И в рамките на 4 часа 
стана ясно кои са майсторите. 

НеверОятНО ЗабавлеНие

Компетентното жури разпредели 
наградите така:

По възрастови групи – първа:  I 
място - Явор Иванов 10г. от Ямбол, 
II място- Светослав Йорданов 8г. от 
Стралджа, III място- Браян Терзиев 

8г. също от Стралджа. Утешителни 
награди (въдици) дарени от Иван Ву-
карски: Титлата  Мини мис риболов е 
за  Габриела Генова - 11г. Виктор Ве-
личков -9г. Радослав Гледачев- 11г.

Втора възрастова група -над 12 

години: I място- Съби Керемедчиев 
- 48г.- Ямбол II място- Николай Ан-
гелов-12г.- Ямбол III място- Теньо 
Тенев- 72г. - Стралджа

Най-малък участник в турнира бе  
Ивайло Тодоров - 6 г.- Стралджа

С най-голяма риба се похвали 
Кирил Киров- 57г. от Маленово

Отличие за най-малко уловена 
риба получи  Йово Маринов - 13г. 
от Стралджа

Най-възрастен участник в със-

тезанието беше  Жечо Жечев- 75г. 
от Стралджа

Поради благотворителния ха-
рактер на турнира уловът ще бъде 
предоставен на социалните патро-
нажи в общината.
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прОсветителствОтО в мОята рОдНа стралджа
170 ГОдиНи учЕБНО дЕлО В СТРАлджА

СПОмеНИ В СНИмКИ ОТ уЧеНИЧеСТВОТО
Юлия НАНЧеВА
/Продължение от миналия брой/

На другата снимка с част от коледарите (№ 6) виждам 
с умиление, поради бликналите детски спомени, 
белите траверси на рампата (мястото, където пътят 

пресича линията), зад които на заден план се виждат къ-
щите, заемали някога  пространството  на днешния пазар 
на град Стралджа. От височината на рампата на север, в 
перспектива се разкрива красотата на широката чаршийска 
улица в  Стралджа.

В 9-ти и 10-ти клас стралджанските гимназисти продъл-

жихме повече или по - малко успешно образованието си в 
близките градове. През есента на 1952 г. голяма бе радостта 
за нас и родителите ни, когато разбрахме за новото откри-
ване на гимназията. От предишните две паралелки на 8-ми 
клас се събрахме около 36 ученици – момичета и момчета 
– в една паралелка на 11-клас. Повечето се познавахме, но 
имахме и нови съученици от околните селища. Директор 
на възстановената гимназия „Васил Коларов“ в Стралджа 
бе строгият и взискателен учител по история  Кирил Попов. 
Класен ръководител на единствената паралелка от 11-ти 
клас бе учителката ни по български език и литература Елена 
Михова. Усмихната, млада и сърдечна, тя ни сплоти и внуши 
отговорно отношение в предстоящите трудности. На снимка 
от 11-ти септември 1952 г. ( № 7) част от класа сме събрани 
в момент преди учебните занятия. Колко красота и жизнера-
дост излъчват усмихнатите лица на учениците, поели пътя 
на своето пълнолетие!

Съществена роля за укрепване на единството в класа има-
ше щастливата идея на класната ни да подготвим и предста-
вим театрална сценка. Не си спомням името на сценката, но 
това бе време на противопоставяне при спуснатата вече към 
социалистическият блок „желязна завеса“. Особено актуално 
бе преследването на негрите в САЩ. Нашата пиеска имаше 
за сюжет положението на негрите в училище. За по-голямата 
част от учениците в класа имаше роли на полицаи, шериф, 
учители, ученици. Аз, поради къдравата ми коса, изпълнявах 

роля на момиче – негърче, а Рафаил бе момче – негърче. 
През късите есенни дни  учихме и ходехме на репетиции. 
На 21 ноември 1952 г., както съм отбелязала на снимката 
с участниците (№ 8), играхме пиесата в читалището пред 
учениците на гимназията. На мен и Рафо бяха почернени 
лицата. Рафаил изглеждаше много интересно, защото го-
лемите му сини очи светеха под черната маска на лицето. 

За себе си не знам как съм изглеждала, но ми беше много 
срамно и за общата снимка след представлението отказах 
да се явя, може би поради младежка суетност. Сега гледам с 
трепет неумелите актьори и милата ни и всеотдайна класна 
ръководителка. Снимката е правена пред входа за сцената 
на читалището в стария му вид, а в дъното се вижда хубавата 
къща на Руси Сапунаров и дъщеря му Рубина.

На снимката от 1-ви май 1953 г. е 11-ти клас на гимназията 
в Стралджа (№ 9) със своите млади ръководители: клас-
ната Елена Михова, съпругът й Васко и тяхното русокосо 
ангелче Силвия. Те бяха интернирани от Видин и живееха 
на квартира в дома на нашия съученик Георги Величков, 

чрез когото момчетата в класа се бяха сприятелили с него и 
чувствахме семейството като  близки. В усмихнатите лица 
на абитуриентите сияе младостта!

През пролетта на 1953 г. нашият сборен 11-ти клас премина 
с усилия и тревога „руската матура“, т.е. задължителната 
матура по основните предмети, включително френски език. 
Но с веселия порив на младостта, под ръководството на 

другарката Михова и с помощта на съпруга й устроихме 
незабравима абитуриентска вечер. Целият клас взе активно 
участие в подготвителната дейност. Веселието бе красиво, 
искрено и вълнуващо. Снимката от 16-ти май 1953 г. (№ 10) е 
правена при изгрев слънце в градската градина, която тогава 
бе разширена и обновена. Доволни от вълнуващото търже-

ство на раздяла с ученичеството, ние с трепет се изправяхме 
пред училището на живота с всичките му предизвикателства.

Щастлива младост – пролетта на живота! 

Спомени и снимки на Юлия Динева Нанчева 
3 юни 2022 г.
с. михайлово, Старозагорско 

Част от хористите, 7 януари 1951 г.

ученици от 11-ти клас на гимназията в Стралджа 
през 1952 г.

ученици от 11-ти клас, участвали под ръководство-
то на учителката по  литература михова в пиеса, 

изнесена в читалището на 21 ноември 1952 г.

ученици от 11-клас с класната михова и семейство-
то й на 1 май 1953 г. в парка на Стралджа.

След абитуриентския бал на сутринта в парка на 
16 май 1953 г.

вОдеН тУриЗъм в стралджа?
ЧОВеК е гОЛЯм КОЛКОТО СА гОЛемИ меЧТИТе му!

За това твърдение се сетих докато обработвах за 
печат информацията на Едрьо Шидерски. Помня много 
добре еуфорията по подготовката на тези водни походи, 
помня настроенията на мъжете, огромното желание с 
което се подготвяха за това приключение. И винаги съм 
се възхищавала на смелостта, на ентусиазма, на изобре-
тателността на тези момчета, които  правеха подвизи.

Защото, да, ние сме родени на полето, равно като 
тепсия. Двете реки на които се радваме – Мараш и 
Мочурица изобщо не предлагат възможности за мечтан 
воден туризъм, но духът, духът е водещата сила, който 
превръща всяка мечта в реалност.

Прочетете статията, няма начин, като стралджанци, 
да не повдигнете самочувствието си заради тези без-
страшни „речни лъвове“!

едрьо ШИДеРСКИ

Идеята за плаване със сал се зароди през 1963г. 
когато прочетох книгата „Експедиция Кон – Тики“ на 
известния норвежки мореплавател и изследовател 

Тур Хейердал. В нея той увлекателно описва какво го е 
накарало  да организира и осъществи едно изключител-
но рисково да времето си  плаване със сал, построен по 
древна технология от балсови дървета, без употребата на 
метални части. Плаването започва от пристанище Каляо в 
Перу и след изминати 8000 км през Тихия океан завършва 
в Архипелага Туамоти на Полинезия за 100 дни.

Целта на това плаване е да се докаже, че хора от Южна 
Америка са плавали със салове до островите  на Полине-
зия и се заселвали там. В експедицията са участвали  5-ма 
норвежци и един швед. 

Когато споделих прочетеното в книгата  с най-запалените 
членове на туристическата секция в техникума, взехме 
решение и ние да плаваме  със сал по р.Камчия. Желаещи 
имаше. Събрахме група от 22 –ма участника с ръководители 
Георги Мечков и Йордан Крумов и започнахме подготовка. 

участници в първия воден поход със сал по река 
Камчия – 1963 г.

Салът през 1963 г.

същият маршрут през 1972г. се осъществи втори воден 
поход по р.Камчия от ТД“Кале“. Съставът на участниците 
беше от ССТ и ТВУ. Ръководители са: Едрьо Шидерски, 
Атанас Генчев, Николай Тодоров. Проявата се проведе 
благодарение на съдействието оказано от Георги Мечков 
и Георги Андонов. Материалите за сала бяха извозени  с 
камиони на техникума от Въндьо Маринов.

/Следва/

участници във втория поход по р. Камчия

На 8 юли 1963г.пристигнахме с багажа на гара Цонево – 
там където се сливат Голяма и Луда Камчия. Малко след 
селото, по течението на реката със сухи дървета от гората 
направихме сала, като за по-голямо водоизместване  под-
ложихме големи вътрешни гуми по него. С монтирането на 
кормилно весло и мачтата бяхме готови и походът започна. 
Салът се придружаваше от гумена лодка , която взехме от 
военно поделение в Ямбол. На двата съда нямаше място 
за всички участници, затова екипажите периодично се сме-
няха. Получаваше се нещо като комбиниран пеши и воден 
поход. За една седмица зад нас останаха селата Величково, 
Гроздево, Дъбравино, местността Пода. Промъкнахме се 
под буйните гори на Лонгоза. Походът завърши при устието  
на реката пред учудените погледи на летовниците. Салът 
го изтеглихме до морския бряг и подарихме на местните 
рибари, с които станахме приятели и няколко дни им пома-
гахме  при изтеглянето на рибарските грибове. 

Обратният път към Стралджа беше през Варна, където 
посетихме Военно-морския музей и кораба „Дръзки“. По 
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Петко ИВАНОВ

Продължение от миналия брой
3 част
Пристигнахме почти след разсъмване, време без слън-

це, облъчи ни спокойствие и някаква космическа тишина 
и митичност. Тук са изходните точки на походи за хижите 
Кабата, Скални мостове, Чудни мостове, Персенк, за 20-
тина параклиса и няколко водопада както и добре запазен 

85 Г. ОРГАНиЗиРАНО ТуРиСТичЕСКО дВижЕНиЕ В СТРАлджА

жеНсКите тУристиЧесКи пОХОди – пример За спОртеН дУХ и НастрОеНие

1976 г., гара Пловдив

3 март 1985 г., гара Кръстец

3 март 1985 г., рапорт за завършен поход

1983 г., за Персенк

отсек от римски път към Малък и Голям 
Персенк. След закуска и разглеждане на 
селото в 8 ч. потеглихме за първия 4-часов 
преход  до х. Персенк. Пътеката започва 
след моста в западния край на селото и 
е доста стръмна  в навлизането си в бо-
рова гора. В началото сняг нямаше. След 
преминаване на стръмната горска част 
пътеката преминава през билни поляни 
и около час преди хижата се включва във 
горски път, който също тръгва от края на 
с. Орехово, но прави  виражи е и 12 км. 
Пътеката скъсява разстоянията на 8 км.

Първите часове на аклиматизация са 
сложни. От 800 м трябва да се качим на 
1750м. с пълни раници. На по-усойните 
места се появяват и навявания от сняг , 
които трябва да се преодолеят. Няма же-
лание да се възхищаваме на вековната бо-
рова гора. След излизане на билната поляна по средата 
на маршрута всеки е намерил своя ритъм – сняг тук няма, 
зеленината и минзухара се появиха , гледките на околни-
те Персенски рид , Върховръшки рид, Белочерковски рид 
ни грабнаха и умората изчезна. Последният час от пре-
хода влязохме  в горския кът и постепенно , с набиране 
на височина снега се увеличаваше  и на х.Персенк беше 
около 40 см. Около обяд бяхме на х.Персенк/1750м./, но 
него време беше добре поддържана и уютна с около 200 
места в две сгради и бунгала, с трапезария , кухня, барче. 
По план след обяд трябваше да се качим до връх Малък 
Персенк 2075м.  като около 2 км вървим по уникалния за 
района римски път. 40-сантиметров пресен сняг  и липса-
та на пъртина промени плановете. След настояването 15 
жени на Стралджа се върнаха  в детството си и с найлони  
и подръчни средства в слънчевия и топъл следобед  си 
устроиха пързалка, доста стръмна и спираща дъха, такъв 
наклон и толкова сняг в Стралджа трудно ще намериш! 
Вечерта, разбира се, софра, месали, хора, танци и пес-
ни – 12 часа никаква умора. Все пак средна възраст на 
групата – под 25 години.

На 4 март сутринта – сбогуване с х.Персенк разполо-
жила се комфортно на 1750м.н.в. върху красива билна 
поляна в местността Чадъра. Обичайните процедури, 
хигиена, закуска, преглед и стягане на раниците, обща 
снимка пред хижата със Смяна 8/тогава селфита нямаше/ 
и в индийска нишка/един след друг/ , между бунгалата, 
се изнизваме по пътеката  за х.Модър. Последна възхита 
на приказните гледки, очевидно снощи е валял нов сняг 
и дърветата също са побелели. Малко лежерно влизаме 
в ритъм , предстои ни да бъхтим всички в почти мокър 
50 и повече сантиметров сняг  минимум 6 часа. Теренът 

не е много стръмен, за съжаление „Чадъра“ е разтворен 
и обърнат обратно , пълен със сняг и ние трябва да се 
изкачим  от центъра до периферията му. Пътеката ни 
води в горната  част на Белочерковия рид по който леко 
се спускаме  и после по Върховишкия рид  да се изкачим 
около 100 м.  на х.Модър. Шидерски оцени правилно об-
становката, те със Тошко и някой по-наперени момичета  
отпред бият пъртина , а аз отзад на колоната  повдигам 
духа и вадя затъналите. Тактиката проработи и бавно и 

мъчително  се придвижваме към х.Модър.
Няма никаква маркировка / затрупана е 
със сняг/ , няма пъртина. Тошко/вечна му 
памет/ се справи перфектно и не изгубихме 
посоката. Аз, на края на колоната, повди-
гах духа и понасях за кратко втора раница 
докато поредната потърпевша се съвземе 
от пропадането в яма. Жужка Спасова 
беше постоянно в беда, веднъж и Донка 
Апостолова пропадна и й се виждаше само 
шапката над снега. 

В сегашните си походи пак съм отзад, 
пак повдигам духа, но за съжаление нито 
мога да нося втора раница, нито да извадя 
някой от ямата…еволюция.

И така стъпка по стъпка, обядвали „на 
крак“, мокри до кости, без капка ентуси-
азъм, нищо не видели от обрасли с мъх 
и лишеи вековни борови гори, все пак по 

4 част
На 5 март сутринта групата не така вдъхновено, дали 

от умората вчера или поради неяснотата за пораженията 
от земетресението, някак минорно и вяло се подготвя да 
напусне хижата и да поеме по пътеката за х.Върховръх. 
Пак е заснежено, пак няма пъртина, но след около 
половинчасово изкачване ни предстои само слизане. 
Постепенно влизаме в ритъм, тук дърветата  не са обси-
пани със сняг  и по-често виждаме маркировката. За 4ч. 
минахме маршрута , свалихме 300 м.височина  и около 
обяд бяхме на х.Върховръх – едно от бижутата на БТС по 
това време. Над 200 м., стаи с по 2 и 3 легла, ресторант, 
кафе, телефон…Дали от чувствително по-лекия преход, 
дали затова че успяха по телефона да се информират 
за близките си след земетресението, настроението рязко 
се покачи. Следобеда – почивка , а вечерта в ресторанта 
жените показаха и облика си на дами като приковаха 
върху себе си  погледите на всички мъже.  Там Желязка 
Спасова грабна „палмата“  като се изтупа с визията на 

Джаки Кенеди по него време. И танци, 
хора, „микрофона е ваш“ до малките 
часове на нощта.

На 6 март се отправяме по последния 
сложен преход от 6 ч. до х.Родопски пар-
тизани, групата е стегната, напрежението 
спада и трудностите се преодоляват леко. 
Трябва да слезем на около 600 м.н.в. 
Снегът тук е само в по-закътаните мес-
та. Пред погледа се рее величествената 
Родопска панорама. Обядът беше пред-
виден за х.Бряновщица на 930 м.н.в., но 
тя беше затворена и не ни прие. Към 5 ч. 
бяхме на х.Родопски партизани. Предло-
жи ни прекрасни условия за възстановя-
ване в стаи по двама, ресторант, механа. 
Тук останахме за релакс в рамките на две 
нощувки. На 7 март жените спретнаха 

страхотна вечер за която дали са се готвили или спонтан-
но са я организирали не знам, но бяха възхитителни. На 
8 март се спуснахме до автоспирката  в с.Храбрино, един 
час преход и около обяд  чакахме влака на гара Пловдив 
за Стралджа.  Не мина без песни и хора по нашенски. 
След като са изпълнили поставената задача жените на 
Стралджа знаят как да се веселят.

Така си спимням аз първия, най-продължителен  и 
технически сложен женски поход на стралджанки. 

ВРЕмЕ ЗА ПъТуВАНЕ

да се ЗаГУбиШ в бУКУрещ
Ти, пътнико, пожелаеш да 

се потопиш в знайните и 
незнайни потайности на 

румънската столица Букурещ, 
приготви се да постоиш повечко 
време в този необятен, красив и 
загадъчен град, който не напраз-
но се определя като „най-добре 
запазената тайна на Европа”. 
Посещавала съм „малкия Париж” 
няколко пъти и все пак разбирам, 
че нищо не съм видяла и има 
много да науча. Красотата на 
преживяването започва още от 
величествения Мост на дружбата 
и пълноводието на големия тих, 
бял Дунав. 

На прага на Букурещ още не 
можеш да си представиш, че си 
пред най-големия град на Бал-
канския полуостров, но колкото 
по-навътре навлизаш, толкова 
повече си сигурен, че си станал 
пленник на красивите огромни 
сгради, много често шедьоври 
на архитектурното изкуство, 
на многото добре поддържани 
зелени паркове,  на фонтаните 
и 360-те църкви, на уникалната 
румънска национална кухня и на 
не знам още какво…Когато си в 
сърцето на Букурещ и погледът 
ти се опитва да обхване  сградата 
на парламента ще се опиташ да 

си дадеш сметка, че съседите са 
наистина доказани грандомани. 
Това, както твърдят хрониките, е 
най-голямата обществена сграда 
в света! Впечатляващи са и Крал-
ския дворец, Дома на свободната 
преса , Патриаршеската катедра-
ла, безбройните паметници…И 
докато пътуваш по крайречните 
булеварди не може да не напра-
виш асоциацията с Париж. Тук ми 
идва наум легендата за Букурещ 
според която един пастир слага 
началото на този град, а името 
му, а името му Букур се отъжде-
ствява с думата „забавление”. Не 
може да бъде случайно! Затова и 

не мога изобщо да си представя 
какви са нощите в този рай на 
забавленията!

Сравнявам изгледа на Букурещ 
днес с този преди  демократич-
ните промени. Тогава натрапчи-
во присъстваше на всеки ъгъл 
огромния портрет на партийния 
вожд със задължителния призив 
„Да живее!” – „Треску Чаушеску!” 
По-сериозният поглед все пак ще 
открие следите на близкото мина-
ло, но те се афишират открито и 
удобно с туристическа цел. 

Да, един ден е нищожно малко 
време, за да се насладиш на 
всичко онова, което предлага 

румънската столица. Може да 
въздишате безброй пъти докато 
обикаляте  Площада на рево-
люцията, да се поразходите по 
Пътя на победата, да се снимате 
на фона на Триумфалната арка, 
но не си позволявайте да зао-
биколите своеобразния пазар 
на пъпа на Букурещ където ще 
опитате  всевъзможни румънски 
специалитети, за да се уверите, 
че съседите ни са също като нас 
уникални майстори на добрата 
храна. И на още нещо! Eдва 
ли трябва да си позволяваме 
фриволното определение за тях 
като…”мамалигари”!

светло стигаме до х.Модър. Стара, каменно-дървена 
постройка, с два етажа с т.н. каратаван. Разположена 
на 1850 м. н.в., водоснабдена, с външни тоалетгни, 
трапезария, ток-генератор, отопление – на дърва. За-
дачата ни беше да се изсушим и да се възстановим от 
убийствения 7-часов преход.Нямаше хора и песни. В 
9,20ч. вече всички бяхме по леглата като някой даже не 
усетиха разрушителното земетресение  ударило Румъ-
ния и полуразрушило Свищов. Тази хижа, за съжаление, 
1988г. изгоря, а беше на много възлово място и страшно 
липсва на масовия туризъм. 
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