ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ВЕЛИКДЕНСКА ИЗЛОЖБА

Брой 26, Година 5
Май 2011
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Великденска изложба

1

“Звездиците на Лора”
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Посветено на Пенчо
Славейков
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“Дето старо се почита,
за добро недей пита”
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Лазаров ден в Сушица
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90– години народно читалище
“САМООБРАЗОВАНИЕ
1921”
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На 21 април в залите на Общинския детски комплекс беше уредена Великденска изложба. Участници със свои произведения бяха децата от школата по изобразително изкуство "Шарена палитра" и от школата "Керамика и приложни изкуства" с ръководител
Валентина Стойнева и клуб "Ръчна бродерия" с ръководител Румяна Иванова. Бяха изложени рисунки, художествена керамика и ръчно бродирани яйца и картички с великденски мотиви. Изложбата беше посетена от родители, ученици и много гости, които се възхитиха от старанието на децата и тяхното умение да създават красота и естетическа наслада.

На 2 и 3 април Робърт Анжелов, нашият талантлив млад съгражданин за пореден път беше
участник в конкурса за млади изпълнители на
популярна песен "Звездици за Лора" в град Свищов. Преди три години той стъпи плахо и за
първи път на сцената на първото българско читалище "Еленка и Кирил Аврамови - 1856". Вече
като ученик в Горна Оряховица и участник във
вокален състав "Нова музика" с ръководител
Аделина Колева при читалище "Напредък 1869"
Г.Оряховица, той е след младите изпълнители на
популярни песни, които получават национални
награди от редица конкурси. В Свищов Робърт
тази година спечели трета награда в четвърта
възрастова група в силната конкуренция на млади изпълнители от най-силните музикални центрове в страната.
Само
седмица
преди
седмия
конкурс
"Звездици за Лора" в Свищов в конкурса
"Сезони" Бургас 2011 Робърт и неговите млади
колеги и приятели си поделиха голямата награда
на бургаския конкурс.
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ПОСВЕТЕНО НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ
Участниците в литературен клуб „Ангел Каралийчев” при едноименното СОУ в Стражица отбелязаха 145годишнината от рождението на Пенчо Славейков. Мултимедийната презентация за живота и творчеството на един
от най-нежните български поети и за кръга „Мисъл” в родната литературна класика, бяха проследени с интерес от
младите литературни творци. За живата връзка на поета и поезията с народното творчество и за силата на любовта
прочетоха в своите есета най-вдъхновените поклонници на Пенчо Славейков от клуба.

„ДЕТО СТАРО СЕ НЕ ПОЧИТА, ТАМ ЗА ДОБРО НЕДЕЙ ПИТА”
Под този наслов учениците от начално училище „Иван Вазов” в Царски извор проведоха на 18 април вълнуваща среща с мъдрите послания на нашия народ, дошли през вековете до наши дни. Богатството на родния фолклор,
мъдрите поуки от литературната класика и някои любими герои от най-четените произведения оживяха пред майките, бабите, лелите и малките братчета и сестричета, които с нескрит възторг посрещаха всяко следващо изпълнение на участниците в програмата. Имаше за вадене голяма ряпа, но нямаше кой да помогне на дядото. Щяха да се
изпокарат дядото и бабата кой да отиде с кобилицата и менците за вода, ако умната им снаха не ги беше посъветвала да се редуват.
На ръченицата, този най-български народен танц, всички се представиха добре, защото упорито я бяха учили
– да не се изложат пред гостите! Много млади репортьори имаше с каква ли не снимачна техника, а после по интернет към татковците, които са на работа в чужбина, полетяха най-интересните снимки. С почерпка от баба и дядо и
от общинската администрация беше подсладен краят на това оригинално поднесено тържество на народната мъдрост, която е в основата на всяко добро начинание и на всяка ценностна система.

Лазаров ден в Сушица
Младите лазарки от Сушица и тази година спазиха традициите, облечени в народни носии, с песни и закачки влязоха в домовете на сушичани, за да попеят на стопаните. Посрещнаха ги с радост, цветя и
им сложиха небоядисани яйчица в кошничките за Великден.
Народният пролетен празник Лазаров ден се провежда шест седмици след Заговезни. Той е празник на цялото село. Още през дългите
зимни нощи се приготвя празничния костюм на лазарката. Бродирана блуза и пола от тъкано платно в цветове - тъмно синьо на райе и
елече. Рано сутринта на Лазаров ден, момичетата приготвят венче
за главата си от бръшлян, зеленика с цветя, зюмбюл и лалета. Пременени, нагиздени с кошничка в ръка тръгват по къщите. Влизането
в домовете става със специална песен. Според членовете на домът,
песните се подбират - за детенце, за момък, за момък и мома, за
сгодена мома се пеят различни песни. Лазарките са желани гости
във всеки дом. Има поверие, че те носят добруване на дома, здраве
и дълголетие на стопаните, плодородна година, носливост на кокошките, добро име на момата и ергена.
След като обиколят къщите и попеят на стопаните, лазарките отиват до река или поточе и във водата хвърлят
венчета си, което венче заплува първо показва, че тази лазарка ще бъде „кумичката” и на следващата година тя
ще води момите в лазаруването.
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- годишния юбилей на баба Гана Колева Баева от стражишкото село Сушица събра около нея деца, внуци, правнуци и праправнуци. Да я поздрави за празника дойде Димитранка
Калева - кмета на селото и свещеник Димитър, който я благослови за
здраве и дълголетие.
Поздравителни адреси баба Гана получи от Президента на РБ, от Кмета на общината и Председателя на Общинския съвет. Най-скъпия подарък за столетницата беше нарисуваната картичка, която и беше направила за празника праправнучката и Моника.
Баба Гана духна свещичките на тортата и разказа за дългия си и
труден живот, започнал в далечната 1911 година.
Учила едва до трети клас заради голямата сиромашия и недоимък,
майка и я праща в Г.Оряховица, където е слугиня в семейството на адвокат. Най-ярък спомен от онова време ще остане за нея коронясването на цар Борис III в София, на което е присъствала с адвокатското семейство.
Останала сираче без баща, на 10 годишна възраст вече е работничка
в текстилна фабрика, във Варна където заедно с 300 момичета на нейната възраст работи от сутрин до вечер, и като заплата след две годишен труд получава една шевна машина и 10 метра плат.
През 1930 година Гана среща Станчо Баев от Сушица и създава семейство, в което отглеждат с много любов децата си Тодорка и Димитър.
Баба Гана има 3 внука, 6 правнука и 2 праправнука.
Сега за нея се грижи дъщеря и, която с болка разказва, как наскоро
злосторници са влезли в къщата им и отмъкват дървата им за огрев.
Рецепта за дълголетие столетницата няма, но нейната житейска философия е, че човек трябва много да работи, да живее скромно и найвече да е добър и честен.

90 години народно читалище „САМООБРАЗОВАНИЕ 1921”
НЧ "Самообразование 1921" – Бряговица, е основано през 1921 г. от родолюбиви селяни. Първият председател е
Петър Караиванов. През 1927 година се учредява комитет, който приема устав на библиотеката и я управлява. През
1932 година откриват училищната сграда и в салона изграждат сцена.
През 1952 година създават театрална трупа. Тя взема дейно участие в окръжни и околийски прегледи. След една
година изнасят първата пиеса извън селото - в Горски Горен Тръмбеш. С доброволен труд, в който се включват стари и млади, започват строежа на читалищната сграда. Материалите са добити от местна кариера, а за финансиране
се провежда и самооблагане на населението. Благодарение на неуморния труд на хората, с помощта на инж. Петко
Василев и тогавашния кмет Коста Минчев на 26 април 1961 година се открива сградата. С построяването ѐ започва
да кипи бурен живот. Укрепва театралният състав. Създава се битова група, по-късно разраснала се като ансамбъл.
Неин ръководител е Димитър Добрев. Артисти и музиканти от Бряговица жънат успехи по всички сцени на околията. Незабравими ще останат "Вечер на младото семейство", "Вечер на родния край", "Вечер на фронтовака”, "Златна
сватба”, "Диамантена сватба", организирани през годините.
След земетресението на 7 декември 1986 г. НЧ „Самообразование 1921" продължава своя живот на фона на недовършената сграда. Бряговчани се надяват, че един ден и сградата
на тяхното читалище ще оживее, ще светнат прозорците и салонът
ще се изпълни със смеха на малкото останали хора в селото.
Гости на тържеството, което се състоя на 16 април, бяха бивши ръководители и самодейци, напуснали родното село. Почетни грамоти
бяха връчени на Димитър Добрев - художествен ръководител през
1961 г., Станчо Станев - председател на читалището през 1961 г. и
Минчо Илиев, настоящ художествен ръководител. В програмата
участваха
самодейци при читалището с постановката
"Седянка", битовата група, балетен състав при
СОУ "Ангел Каралийчев" с ръководител Милена Дончева, потомка на един от бряговските родове,
оркестър "Оникс" и Петър Георгиев. Верка Божкова, зам.-кмет на
община Стражица, поднесе приветствие от името на общинската
администрация и общинския съвет.
На фона на недоремонтираната читалищна сграда в центъра на
селото се изви голямо кръшно хоро и хората си пожелаха "До нови
срещи на стогодишния юбилей".

