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В тази рубрика можете да поставяте вашите въпроси към служителите от общинска администрация Струмяни. Ние имаме грижата в
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Вие питате, ние отговаряме

 Във
връзка с
коледните
и ново-
г од и ш н и
празници
Общинска
а д м и н и -

страция Струмяни обявява конкурс за най-
добре украсена къща и обществена сграда
или улица. Най-добрите ще бъдат наградени
както следва:
Частна къща  – мобилен телефон ;
Обществена сграда или улица – 300 лв.
Заявка за участие в конкурса – на тел.
080011421 или 31-08.

КОНКУРС Родители, доставете
щастие на децата си!

За всички
Вас, които носите
в сърцата си тръп-
ката от набли-
жаващите празни-
ци  и желаете Дядо
Коледа  да зарадва
любимите ви съ-
щества, като до-
стави по домовете
ви подаръци в Коледния ден, обадете
се на тел.  080011421  или 3108  за
записване и допълнителна инфор-
мация.

радват на късмета си
изтеглен от тради-
ционната баница с късме-
ти, а всички заедно ще
тръпнат в очакване голе-
мите предметни награди
от Новогодишната том-
бола да споходят именно
тях.
 Желаещи да се включат
в играта на късмета, ще
могат да закупят билети
на   стойност 2 лв. от
всички  кметства след
15.12 2006г.

Да посрещнем  заедно
настъпването на Новата 2007г. и
членството на България в ЕС !

Общинска администра-
ция Струмяни кани вси-
чки жители и гости на
общината на 31.12. 2006г.
от 23 часа на пл. ”Седми
април”с. Струмяни на
празнично увеселение по
случай настъпването на
Новата 2007г. и при-
общаването на страната
ни към европейското се-
мейство.
Ще се лее музика и вино,
късметлиите ще се

                         П Р О Г Р А М А
по случай настъпването на новата 2007г.

НАЧАЛО -  23.00 ч.
оркестър за народно увеселение,
теглене на новогодишната томбола,
химн на Република България,
Европейския съюз и ,,Многая лета”,
тържествена заря,
приветствие на кмета на общината по случай
настъпването на Новата 2007г. и приемането
ни в Европейския съюз
                 ГВОЗДЕЙ НА ПРОГРАМАТА – концерт на МАРИАНА МАНОЛЕВА

Всяка Нова година е рождество на
Вярата!

Вярата в Доброто. В Милосърдието.
В Надеждата, която ни дава сили да

преодолеем грижи и проблеми, болки и
обиди и да продължим по пътя на

мечтите си.
Нека в магията на светлия празник си
пожелаем да бъдем живи и

здрави, да има мир,
хармония и любов в домовете ни, радост в

душата ни.
Весела Коледа и Щастлива Нова Година !

Валентин Чиликов - кмет на община Струмяни

Уважаеми жители на община
Струмяни !

Коледа е  празник свързан с

Рождество Христово, празник на
нашите надежди за по-добро бъдеще!
Пожелавам на Всички ни здраве и
дълголетие! Търпение и мъдрост!
Успехи и късмет при реализиране на
мечтите! Вяра и човешка доброта,

завещана ни от Христос! Да бъдем по- добри човеци!

Мария Чинкова - Председател на ОбС Струмяни

НАГРАДА

Сграда на общинска администрация Струмяни

Награда, връчена
на г-н Чиликов на

официална
целемония в град
Сливен, от екипа
на предаването
“В кабинета на
кмета”, Канал 3

Ротари клуб в подкрепа на
Горна Рибница

Ротари клуб гр.

Сандански проведе поре-

дната си благотворител-

на акция. В присъстви-

ето на 130 представи-

тели на местния елит на

19 декември в Интер-

хотел Сандански се про-

веде традиционния коле-

ден благотворителен бал

под надслов “Не е важно

дали ще живееш много

или малко, по – важно е

какво ще оставиш след

себе си”.

В предишен наш

брой Ви информирахме,

за решението на Ротари

клуб Сандански,  чиито

член е и г-н Валентин

Чиликов, че част от

средствата от коледния

благотворителен бал ще

бъдат предоставени за

възстановяване на 162 –

годишното килийно

училище в с.Горна

Рибница. Клуба ще окаже

и финансова подкрепа за

ремонтиране покрива на

църквата “Свети Ата-

насий” - паметник на

културата от национално

значение, също в село

Горна Рибница.

На благотвори-

телния бал се проведе

търг за десет ръчно

изработени предмета –

икони, картини, вази и

други, на който при-

състващите проявиха

своята щедрост, чиято

стойност възлиза на

11 000 лв., половината от

които за Горна Рибница.

Отсрочка по
САПАРД

Предприемачите, чийто проекти по
САПАРД не бъдат одобрени до края
на годината, ще имат шанс да
получат финансиране по европей-
ската програма и през 2007г.
От  Държавен фонд “Земеделие”
(Агенцията САПАРД) съобщиха, че
Брюксел е приел искането на
България 10% от неусвоения бюджет
по програмата за 2000 - 2006г. да бъде
договорен догодина. Практиката на
ЕС показва, че най-малко 10% от
субсидиите по програмата остават
неусвоени от кандидатите заради
отхвърлени проекти.За да не бъдат
загубени тези пари, всяка държава
има право да ги получи след изтичане
на срока за прилагане на програмата.
Изчисления на експерти показват, че
сумата, която България няма да
успее да усвои до края на годината е
около 100 млн. лв.

продължава на стр.3
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К О Л Е Д У В А Н Е
Коледуването е третият
важен елемент на
коледния празник. То
започва след полунощ,
коледарите са избрали
своя водач ( станеник )
още на Игнажден.
Коледарските дружини
се състоят от млади
мъже, разучили коле-
дарски песни и бла-
гословии. В групата има
трохобер (събирач на
краваите), магаре (носач
на месото и сланината),
както и коте - мяукащо

момче, в знак че му се
яде блажничко.
Всяка коледарска песен
обикновено започва с
думите:
Стани, Нине, господине
тебе пеем, домакине!
добри сме ти гости
дошли,
добри гости коледари...
Коледарските песни са
богати на благопоже-
лания:
Добро утро, болярине,
добър сме ти глас
донели,
овци ти се изягнили,

все агънца ваклошатки,
кобилки ти се
изждребили,
все кончета злато-
гриви...
  След като стопанката
дари коледарите, ста-
неникът вдига кравая и
произнася дълга бла-
гословия за здраве,
щастие и имотност. Ако
коледарите не са доволни
от даровете, те си
отмъщават като от-
мъкват вратника на
двора.

Р У С А Л И И

На следния ден, 25 де-
кември, всички вярващи
християни отиват в божия
храм на тържествената
света литургия. Те се
причестяват и играят
хоро на мегдана или в
черковния двор. В дните
от Коледа до Богоя-
вление, които народът
нарича „мръсни”, „пога-
ни”, „некръстени”, се
вярва, че бродят зли,
тъмни сили. Затова лю-
дете не бива да замръ-
кват след залез слънце,
забранени са брачните
свеждания, защото заче-
натото в тези дни дете
ще се роди пияница, по-
бойник, нехранимайко. В
тези дни още от ко-
ледната нощ по домовете
в Западна България
обикалят маскирани
дружини. Те влизат във

всеки дом и двама от
персонажите - „старец” и
„баба”, изпълняват
оргиастични миманси за
плодородие. Това
поведение, както и по-
свободното държание на
стопанките на дома
напомнят за празници и
тържества, идващи от
предхристиянско време.
В някои райони на
България все по това
време обикалят т. нар.
русалийски дружини. Те
са от по 30-40 мъже на
възраст от 20 до 40
години. Русалиите са
облечени в празнични
премени с кръстосани
алени шамии и нанизи от
сребърни монети на
гърдите. Те се водят от
„прот” или „балтаджия”
и „кесежия”. Тръгвайки
на своите обиколки по

селата, русалиите се
прощават с домашните
си, сякаш отиват на
война. И наистина, когато
се срещат две ру-
салийски дружини, те
водят бой коя от тях да
влезе в селото и до днес
се пази споменът за
русалийски гробища.
Русалиите подобно на
коледарите влизат във
всеки дом, с изключение
на къщите, в които има
родилка и наскоро
починал. Под звуците на
старинни, монотонни
мелодии те играят
своите обредни танци за
здраве и плодородие.
След тези 12 дни те
отиват в черквите,
причестяват се и се
връщат към нормалния
начин на живот.

село, намаляват в голе-

мите градове в началото

на века. Момчетата оби-

калят домовете на ви-

дните и по-богати граж-

дани с благотворителна

цел. Събраните средства

даряват на болни и

сираци. Баловете, които

се организират от дво-

реца и обществени орга-

низации, също имат бла-

готворителен характер.

Признак на добра воля е

изпращането на коледни

картички на близки и

приятели.

Т Р А Д И Ц И И  И  О Б И Ч А И

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ЗЕЛЕВИ СЪРМИ

ПРОДУКТИ: 1 голяма
зелка; 1 глава лук; 1
морков; 1 глава целина;
1 ч.ч. ориз; 1-2 картофа;
сол; магданоз; черен
пипер;

ПРИГОТВЯНЕ:

Избира се голяма пряс-
на зелка, която се по-
парва с кипяща вода, с
кочана нагоре. Омекна-
лите от парата зелеви
листа се накъсват. При-
готвя се плънка от наря-
зан на дребно лук, наря-
заните на кубчета мор-
кови и целина. Всичко
се пържи и след
известно време се
прибавят наряза-
ните на дребно кар-
тофи. Към омекна-
лата запръжка се
прибавят оризът,
дребно нарязан ма-
гданоз, сол и черен
пипер. Вземат се два
омекнали листа, от
които единия по-го-
лям, с другия по-
малък. Върху по-
големия се слага
плънка. Покрива се
с по-малкия лист и
по-големият лист се
навива около малкия,
като се дава кръгла
форма на сармите.
Сармите се нареждат
на разстояние, една от
друга. Налива се малко
вода и се слагат във
фурна. Пекат се до за-
червяване.

лозови листа, притис-
кат се с чиния и се
заливат с топла вода.
Варят се на тих огън,
докато останат почти
на мазнина. Поднасят
се с кисело мляко.

 ПЪЛНЕНИ
ЧУШКИ С БОБ

ПРОДУКТИ: 12 сухи
червени чушки; 2 ч.ч.
зрял боб; сварен и
изцеден;1 глава лук;
червен пипер;
сминдух; чубрица;
олио

ПРИГОТВЯНЕ:

Пасира се половината
от сварения боб.
Лукът се задушава,
прибавя се червен
пипер и малко от
водата, в която се е
варил боба. Добавя се
боба на зърна, заедно
с пасирания боб, под-
прявя се с чубрица,
сминдух и сол, раз-
бърква се и се пълнят
предварително почи-
стените и накиснати
във вода за 15 минути
сухи чушки. След като
се напълнят, чушките
се цепват на две
откъм върха, слагат се
в тавичка, намазана с
олио и се запичат.

ЛОЗОВИ СЪРМИ

ПРОДУКТИ: лозови
листа, 1 ч.ч. ориз, 2
глави лук, 2-3 домата,
1/2 ч.ч. олио, магданоз,
джоджен, черен пипер
и сол на вкус, 3 ч.ч.
кисело мляко

ПРИГОТВЯНЕ:

В мазнината се приба-
вят последователно и
се задушават леко
ситно нарязания лук,
оризът и ситно наряза-
ните домати. Посоля-
ват се, заливат се с мал-
ко вода и се оставят на
тих огън, докато се

поеме водата. Свалят се
от огъня и се овкусяват
с черния пипер и ситно
нарязаните магданоз и
джоджен. От тази смес
се слага по-малко в ло-
зовия лист и се свиват
сърмички. Поставят се
в тенджера, на дъното
на която се поставят
няколко

РЕЦЕПТИ ЗА ТРАПЕЗАТА НА БЪДНИ ВЕЧЕР

Коледната празнична
обредност се запазва и
до днес в българските
домове, макар и видо-
изменена. Много проме-
ни настъпват в нея след
Освобождението, когато
България тръгва по евро-
пейски път на развитие.
За пръв път коледна елха
се организира в двореца
през 1879 г. по инициа-
тива на княза. Сетне се
устройват тържества с
коледни елхи във военни-
те клубове, учреждени-
ята организират коледни
тържества за децата на
своите чиновници,

празникът се чества по
новому в болници и благо-
творителни институции.
От 20-те години на XX
век елхи се продават в
градската градина и дори
и преди това всеки дом
на български интелигент
се украсява с елха за
празника. Първоначално
елхата е била кичена със
сухи плодове и собстве-
норъчно направени игра-
чки. Сетне започват да
внасят и да произвеждат
играчки за коледната
елха. Коледарските дру-
жини, които до късно
обикалят българското

О Б Я В А
Общинска администра-
ция Струмяни търси да
назначи главна меди-
цинска сестра в обеди-
нено детско заведение
“Снежанка” с.Микрево.
Изисквания за заемане на
длъжността:
- образование –  висше,
минимум специалист
-специалност: медицин-
ска сестра
- трудов стаж – минимум
три години
- други: опит (умения) за
работа с деца; умения за
работа в екип; комуни-
кативни умения; търпе-
ливост; уравновесеност.
Приоритетни за наемане
на работа са кандида-
тите с местожителство
на територията

на община Струмяни.

В срок до 12.01.2006г. ка-

ндидатите следва да

представят следните

документи:

- Молба

- Автобиография

- Копие от диплом за

завършено висше обра-

зование

- Копие от трудова книж-

ка

-Медицинско свидетел-

ство

-Свидетелство за съди-

мост

- Препоръки от предишен

работодател (запечатан

в непрозрачен плик)

Подбора на кандидатите

ще бъде извършен по

документи.

За да не пропаднат пари-
те, страната получава
право да договори проек-
ти за тази сума до среда-
та на следващата година.
От фонд “Земеделие”
съобщиха, че ще продъл-
жат да приемат проектите
по програмата и в първите
месеци на 2007 г.

 всички аграрни сектори
- от производството на
земеделски култури до
месото и млекопрера-
ботката (подробности на
www.mzgar.government.bg).
Фонд “Земеделие” ще
одобри допълнителни
критерии за подбора на
проектите. Предстои
това да стане до края на
годината.

 одобрени в сферата
“Инвестиции в земедел-
ските стопанства”. От
фонда прогнозират, че по
тази мярка инвестици-
онният интерес ще оста-
не най-голям. Мярката е
предназначена за подкре-
па на частни инвестиции
за подобряване на каче-
ството и технологиите за
производство в почти

Най-вероятно стойно-
стта на подадените про-
екти надхвърля бюджета
по САПАРД, заради това
субсидии ще се отпускат
в сферите, в които има
най-голям инвестиционен
интерес от фермерите и
преработвателите на
земеделска продукция.
Досега най-много про-
екти по САПАРД са

пренос от стр.1

ОТСРОЧКА ПО ...
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Първообраза на добрия
старец можем да търсим
още в древните богове -
северния Один, гръцкия
Посейдон, римския
Нептун... В славянската

традиция това е богът на
слънцето - Даждбог.
Но най-близка до нас
остава легендата за
Свети Никола. Той е
роден през 280-та година
Патара - Ликия, Мала
Азия (днешна Турция).
Едва 30-годишен става
епископ на град Мира
(днес гр.Демре, Турция).
Легендата разказва, че
той е бил благороден
човек, който е бил много
мил с децата и е
използвал наследеното си
богатство за да помага
на бедните. Има една
забележителна история
как свети Никола помага
на 3 жени с пари за
зестра и така ги
предпазва от про-
ституция.

К О Й   Е   Д Я Д О   К О Л Е Д А ?
В почит на неговата
щедрост е останала
традицията хората да си
разменят подаръци на 6-
ти Декември - деня на
светеца.

В началото на XVII век
холандски преселници в
Северна Америка
основават колония - Ню
Амстердам (днес Ню
Йорк). Те привнасият
холандската традиция
при честването на
празника, и така от
англоезичното Сейнт
Николас и холандското
Синтер Клаас се
получава днешното
Санта Клаус - Дядо
Коледа в англоезичния
свят.
Първата история, напи-
сана за дядо Коледа и
неговите 8 елена е
поемата “Посещение на
Св. Никола” (A visit from
St Nicholas) от теолога
Клемънт Муур, публи-
кувана на 23-ти

декември 1823 година в
нюйоркски вестник
“Sentinel”. В нея се
описва как елфът
впрегнал шейната с
елените пускал коле-

дните подаръци
през комините.
Интересен факт
е, че самия Муур
дълго време
отрича автор-
ството на пое-
мата, страхувай-
ки се, че това би
подронило него-
вия авторитет
пред академи-
чното общество.
Финландците раз-
казват, че до-
брият старец жи-

вее в Лапландия на върха
на планината Корватун-
тури.

Знаете ли, че?
Лапландия заема площ
от 98 937 кв.м., което
представлява 30% от
територията на Фин-
ладния. От тази площ
93 057 е суша, а 5 880
кв.м. - вода. Насе-
лението на Лапландия
наброява 191 768
жители според после-
дното преброяване
(31.12.2000) Корен-
ните жители се на-
ричат Саами - в
момента те са около
7000. Администра-
тивния център на
областта е град
Рованиеми с 35 427
(31.12.2000).

К О Л Е Д Н А Т А   Т Р А Д И Ц И Я
 Денят преди Рож-

деството се чества като

Малка Коледа. Според

народното вярване Божи-

ята майка се е замъчила

на Игнажден   (20.12) и е

родила Младенеца на

Малка Коледа, но

съобщава на следния ден

(традицията повелява

родилките да съобщят на

другия ден след ражда-

нето). Рано сутринта на
празника по домовете
тръгват малки коле-
дарчета, момчета на
възраст от 6-7 до 10-12
години, а след Първата
световна война в коле-
дарските дружини са
включени и момичета. Те
са облечени празнично, в
ръката носят дрянова
пръчка - „коледашка”, и

шарена торба през рамо.

Коледарчетата обикалят

домовете, влизат в къ-

щите и разравят огни-

щето, благославяйки „Да

се роди, дето рало ходи,

дето рало ходи и не

ходи!” Стопаните ги

даряват с малки кра-

вайчета, сухи плодове,

дребни пари и ги по-

сипват с жито от сито или

решето за плодородие.

О Б Р Е Д Н И   Х Л Я Б О В Е
Още от ранни зори
жените се подготвят за
празника. Особено вни-
мание се отделя на
приготвянето на обре-
дните хлябове - без-
кръвното жертвопри-
ношение за светлия ден.
Облечени в празнична
премяна, те заместват
обредните хлябове. Те се
приготвят от най-чисто
брашно. Още при при-
бирането на реколтата
най-хубавото зърно е
отделено, измито в
реката и изсушено.
Брашното се пресява
през три сита „копри-

нени”, замесва се с

„мълчана”, „цветна” и

„неначената” вода, доне-

сена в бяло котле и зато-

плена на жив огън.

Докато се месят хля-

бовете, момите и неве-

стите пеят обредни

песни. Коледните хля-

бове са три вида.

Първият е наречен на

самия празник и носи

наименованието „бого-

вица”, „божия пита”,

„светец”. Храктерната за

него украса е кръстът и

неговите разновидности -

свастика, розета,цвете и

т. н. Вторият вид хляб е

посветен на къщата и

стопанството. На него
обикновено се изобра-
зява гумното, кошарата,
добитъка, лозето и
бъчвата и т. н. Третият
тип хлябове са „витите,
превити краваи” с дупка
в средата, които се
даряват на коледарите.
Тях ги замесват и
украсяват момите и ги
подаряват на своите
избраници в коледната
нощ. На следния ден

тях търг на мегдана, като
събраните средства
даряват на черквата,
училището или читали-

щето.

Б Ъ Д Н И К
Бъдникът, това е
дъбово или крушово
дърво, отсечено и
донесено в къщи от
млад мъж, с което се
поддържа огънят през
цялата нощ. Основен
момент в подготовката
на Бъдни вечер е
отсичането и дона-
сянето на бъдника.
Най-младият мъж в
семейството, облечен
празнично, отива в
гората. Той избира за
бъдник здраво и
плодовито дърво -
дъб, бряст, круша и т. н.
Преди да го отсече,
моли за прошка.
Дървото не бива да
докосва земята и до
дома се носи на дясно
рамо. Всички в дома го
очакват с  нетърпение.

Момъкът пита „Сла-

вите ли Млада Бога?”,
жените отговарят
„Славим, славим, добре
си ни дошъл!” , след
което мъжът добавя:
“Аз в къщи и Бог с
мене!”. Дървото се
внася до огнището,
където се миросва -
издълбават дупка в
единия край, в която
поставят вино, зехтин и
тамян, запушват я и
увиват с бяло ленено
платно. Докато миро-
сват бъдника, жените
пеят:
Ой, ти дръвце, право

дръвце,

 де си расло толкоз тънко,

толкоз тънко, та високо?

- Я съм дръвце, златно

дръвце,

златно дръвце плодовито.

Ще порасна дор до небо

клон ще пусна дор до

земи,

лист ще листна дребен
бисер,
цвят ще цъфна чисто
сребро,
род ще родя сухо злато.
Слез ще по мен Млада
Бога,
ще дарува добра дарба!

Вечерта на Бъдни
вечер бъдникът ще
гори през цялата нощ.
Според народната вяра
да е светло на Божията
майка и да е видело на
мъртвите предци, до-
шли на празничната
трапеза. Според пове-
рието бъдникът има
магическа и лечебна
сила. В някои краища
на страната сутрин го
гасят с вино и от
недогорелите части
правят части за рало и
кръстчета за здраве.
Пепелта от бъдника се
използва за лек, поста-
вя се в ниви, лозя и
ливади, за да раждат.

Т Р А П Е З А Т А   Н А   Б Ъ Д Н И  В Е Ч Е Р
Най-вълнуващият мо-
мент в празничната вечер
е сядането около трапе-
зата. Вечерята трябва да
се започне рано, за да
узреят рано житата, ни-
кой не бива да става от
нея, за да не стават ко-
кошките от полозите, ако
това се наложи, людете
ходят приведени, за да се
приведат и натежат жи-
тата. Трапезата задъл-
жително се подрежда
около огнището, така че
всички да са с лице към
него, защото се вярва, че
огнището е святото мя-
сто в дома. Трапезата се
подрежда върху слама, в
която се поставят разли-
чни зърна за плодородие,
отгоре се слага чувал и
или месал. Трапезата на
Бъдни вечер е постна.
Стопанките са приго-
твили 7, 9 или 12 ястия -
сърми с лозови листа,
сухи чушки с булгурили
ориз, боб, мед, баница с
тиква, варено жито, вино,
ошав - всичко, което е
родила земята, с наде-
ждата да роди отново
идната година. Най-въз-
растният мъж в дома -
домовладиката, кани
Бога на вечеря и
прекадява с палешника
от ралото трапезата.

Сетне стопанката кади
всички стаи и постройки
в двора, къде е сто-
ката.След молитвата се
разчупва питата със сре-
бърната пара, като се
вдига високо, за да ра-
стат високи житата.
Първото парче от питата
се отделя на Богородица
и се оставя пред дома-
шната икона, където се
пази до следващата Ко-
леда. Късметлия ще е
онзи, комуто се падне
парата от питата. Трапе-
зата не се вдига цялата
нощ, защото се вярва, че
на нея идва и светецът-
покровител на дома. Тази
вечер се извършват и ред
гадания за времето и
берекета през следва-
щата година, за женитба
и благополучие.  Здраве
и щастие очакват и този,
който пръв кихне на
Бъдни вечер. Остана-
лите ще гадаят за бъде-
щето си през новата го-
дина по ядките на оре-
хите – всеки край масата
трябва да счупи по един.
Дънерът на круша в
огнището е символ на
надеждата. Бъдникът не
трябва да гасне, ако гори
с много искри – годината
ще е плодородна. На
коледа се гадае и по

лучени люспи. По една се
нарича на веки месец от
годината и се пълни с
щипка сол. Мократа
люспа вещае дъждове и
сняг, сухата – горещини.
Госпожиците също
търсят обещания за
щастлив семеен живот на
Коледа. Те крият залък
от погачата под
възглавницата си и чакат
да видят на сън бъдещия
благоверен. Не трябва да
забравят, че ако се
погледнат в огледалото
след залез на Бъдни
вечер, може без време да
се сдобият с бели коси и
бръчки. Всички са в
трепетно очакване на
добрите гости коледари,

божии пратеници.

Коледарче
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А  П  Е  Л
Дирекция „Социално
подпомагане” отправя
апел към хората,
нереализирали правото
си на целева помощ за
твърдо гориво за сезон
2006 – 2007  година, че
крайния срок изтича
на 31.12.2006 г.  Ако в
посочения срок лицата
не са се свързали с
доставчиците на твърдо
гориво, ваучерите губят
валидност.

Регионален военен сектор

/РВС/ Благоеград обявя-

ва свободни работни

места за професионални

войници както следва:

    За Военно поделение с.

Игралище – 13 свободни

места;

   За Военно поделение

гр. Банско    – 191 свобод-

ни места.

 Срок за подаване на

документите: за Играли-

ще- 30.03.2007г.

за Банско     - 05.01.2007г.

  За повече информация-

РВС Благоевград- тел.

073/88 51 02 и  военен

отдел Струмяни г-н

Смилков тел. 31-28.

О Б Я В АЧ и т а л и щ е
“ Б у д и т е л ”
с . С т р у м я н и
търси да назначи
секретар-библио-
текар на чита-
лището.
Минимални из-
исквания за кан-
дидатите:

1. Завър-
шено висше об-
р а з о в а н и е ,
м и н и м а л н а
образователна
степен „специалист” –
хуманитарен профил.

2. Компютърна
грамотност.

3. Предимства:
- местоживеене – на
територията на общината
- владеенето на чужд
език

4. Кандидатите следвада
представят:
- Молба
-Автобиография
- Документи за завърше-

но висше образование,

специалност,  квалифика

ция

- други документи, удо-

 стоверяващи компютър-

на грамотност и други

знания

5. Необходимите доку-

менти следва да бъдат

представени в читалище-

то в срок до 29.12.2006 г.

О Б Я В А

читалище “Будител” с. Струмяни

О б щ и н с к а
а д м и н и с т р а ц и я
уведомява всички
държавни институции,
частни фирми, неправи-
телствени организации и
граждани, че могат да
ползват страниците на
вестник ,,Струмяни” за
публикуване на обяви,
поздрави и коледни и
н о в о г о д и ш н и
пожелания.
 За контакти тел.
080011421 или 31-08.

О Б Я В А

27 ДЕКЕМВРИ - СТЕФАНОВ ДЕН
Свети Първомъченик и
Архидякон Стефан -
Стефанов ден. След
Възнесението на
Христос били избрани 7
души дякони
(служители), които да се
грижат за домакинските
работи на християнското
общество, като пръв
между тях е Стефан.
Обезпокоени от
нарастването на броя на
християните, членовете
на синедриона (съвет на
юдейските старейшини)
влизат в спор със Св.
Стефан, но не устояват
на “духовната му сила и
мъдрост”, пише в Новия
завет. Затова възбуждат
народа срещу
архидякона, като го
обвиняват, че хули Бога и
Моисеевия закон.
Разярената тълпа го
изкарва извън града и
започва да го бие с
камъни. Светецът
коленичи и преди да
издъхне, се обръща към
небето: “Господи, не им
зачитай този грях!”.

Тялото му е оставено на
зверовете и птиците.
През V век част от мощите
му са открити чрез видение
и поставени в Сионския храм
в Йерусалим.

КОЛЕДА
Ой, Коледо, мой Коледо,
роди ми се боже чедо.
Кравай скача от полица
ври в котлето кървавица.
Запей, бабо, като лани,
весело на нас да стане:
ой, Коледо, мой, Коледо,
роди ми се боже чедо!

Иван Вазов
Станенине, господинине,

Добри сме ти гости дошли,

 Добри гости – коледари

25 декември – Рождество Христово

На Коледа - един от най-
големите църковни праз-
ници - християнският
свят чества рождението
на Сина Божий Исус Хри-
стос. Според Евангелие-
то това станало в гр. Ви-
тлеем, провинция Юдея.
Пророк Данаил предска-
зал, че Христос ще се яви
490 г. след възстановя-
ването на Йерусалим-
ския храм. С приближа-
ването на указаното вре-
ме всички надежди на
юдеите се устремили
към идващия Месия.
Малко преди раждането
майка Му Мария, заедно
с Йосиф отива във Ви-
тлеем. Те не могли да
намерят място в страно-
приемницата и били при-
нудени да се подслонят в
една пещера извън града,
където пастирите затва-
ряли овцете. Тук Мария
родила Сина си, повила
Го в пелени и положила в
ясли, където били при-
вързани осел и вол. С
дишането си животните
сгрявали божествения

Младенец. В мига на ро-
ждеството в небето пла-
мнала необикновена све-
тлина, явил се ангел,
който съобщил на нами-
ращите се наблизо пасти-
ри, че на света е дошъл
Спасителят. Витлеем-
ските пастири били и
първите хора, които се
поклонили на Бога-Син.
Младенецът Иисус почи-
тат и трима източни царе,
доведени във Витлеем от
изгрялата над мястото на
събитието звезда. С Ро-
ждеството си Христос
донася частица от све-
тостта на небесния мир.
С неговото идване на зе-
мята се отбелязва нача-
лото на новата ера.
Празникът Рождество

Христово е своеобразно
продължение на Бъдни
вечер, защото започва
още от полунощ
- с обичая коле-
дуване. В него
участници са
само мъже -
ергени, годени-
ци и по-млади,
скоро женени
мъже, които се
наричат коле-
дари. От полу-
нощ до сутрин-
та те обикалят
домовете, пеят
коледни песни с
пожелания за
здраве, щастие
в семейството и богата
реколта, а стопаните ги
даряват с коледарски
кравай.
  В българския народен
календар Коледа  се
нарича още Божик,
Божич, Голяма Коле-
да.
Сутринта всички праз-
нично облечени ходели
на църква, след което на
селския мегдан

се извивало хоро,
играно от а малки и
големи.
На този ден семей-
ствата взаимно си
гостуват. И ако пра-
зничната софра на
Бъдни вечер е пре-
димно от постни
ястия, на Коледа
трапезата е месна и
не се вдига през це-
лия ден. Приготвят
се обрядна прясна
пита, баница с месо
или сирене, печен
черен дроб, пъ-
стърма, зеле с кър-
вавица, свинско

с праз, печена кокошка,
свинско изпържено на
хапки.   Коледа се празну-
ва три дни . На първия
всички Христовци и Хрис-
тини, както и Божин,
Божидар, Божия и Бо-
жанка честват именния си
ден. На 26 - втория ден
празнуват всички, които
носят името Йосиф, а на
третия, който е в чест на
Свети първомъченик архи-
дякон Стефан, празнуват и
тези, които носят неговото
име.

ТАЛОН ЗА АНКЕТА

СПОРТИСТ НА 2006 ГОДИНА
Уважаеми жители на община Струмяни,
Една от целите и политиката на общинска
администрация е развитие на спорта  във всички
възрастови групи.
През последната година местните спортисти
постигнаха много успехи, което направи общината
популярна и в тази област.
Инициативата за „Спортист на годината” е начин
да изразим признание за положените от тях усилия
и постигнати успехи.
Какво трябва да направите ?
Напишете името на Вашия фаворит, отбора и
спорта, в който се състезава:
..............................................................................
............................................................................
изрежете талона и го пуснете в Кутията за мнения
и предложения в общинска администрация, по
пощата, на факс:07434/3105 или E-mail:
strumyani_press@abv.bg
Очакваме предложенията Ви до 27.12.2006г.

Важът само талони от вестник “Струмяни”
и  по един глас от  E-mail.


