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НА МЪЖКА СВАТБА В СУШИЦА И КАМЕН
При

изключителен интерес на 25 февруари премина традиционната мъжка сватба в Сушица – един празник, който
води началото си от 30-те години на миналия век. Цялото село се стече да види и да участва в сватбения спектакъл, за който
се подготвяха дълго самодейците от народно читалище „Станчо Станчев”. Кметът на селото Димитранка Калева, която е и
председател на читалището, мобилизира всички театрали, за да покажат на присъстващите не само силата на традицията, но
и всеотдайност за представянето и пред многобройните гости на Сушица. И младата целомъдрена „булка” Кикимора понесе на
ръце своя законен „съпруг” Герман към мечтаното семейно ложе.
За първи път на подобен обичай присъства кметът на община Стражица инж. Детелина Борисова. Тук беше също и
председателят на общинския съвет Илиян Маринов, както и двамата зам.-кметове инж. Йордан Димитров и Стефан Иванов. А
самата „сватба” зареди участници и публика с тънкия хумор на посланията към неоженените стари ергени и към по-младите,
на които предстои да преминат в групата на семейните.
В утрото на 26 февруари инж. Борисова и зам-кметовете на общината бяха на подобен празник и в село Камен, но
младите тук се оказаха модерно семейство – без брак, а на семейни начала бяха решили да живеят. Още по време на
церемонията булката увлече в любовна авантюра не кого да е, а самия кум! Десетки репортери с най-модерна снимачна
техника увековечиха всеки детайл на събитието, което донесе силни емоции на „сватбарите” от всички възрасти и етнически
групи в Камен.

БАБА МАРТА ПАК СЕ Е РАЗБЪРЗАЛА!
Знае си отколе добрата баба, че още в първия ден на нейния месец за всеки трябва да има мартеничка. И уж имаше
тази година един ден повече за подготовка, а никак не я свърта на едно място. Навреме посети защитеното жилище за
възрастни хора в Стражица и донесе на обитателите му по едно голямо кълбо с бял и червен конец. Йорданка Николова, която
живее в този задружен дом, показа на сръчните млади момичета от Центъра за социална рехабилитация и интеграция с
директор Анжелика Техеда как се плетат мартенички без нито една кука. И подготовката потръгна, за да достави много радост
на малки и големи на 1 март.
За да се знае, че приятелството е белязано от неподвластни на времето духовни знаци, Йорданка Николова подари на гостите
от центъра за социална рехабилитация и интеграция сувенири, за изработването на които е използвала даровете на земята –
зрънца леща, ориз и най-обикновен бял боб, оцветени “на вкус”, както биха казали кулинарите. И така се раждат красиви
поздравителни картички, дори и цели пана за всички възможни празници. Чакаха ги при най-големите, но празниците носят
изненади и за малките обитатели на детските градини, при които отидоха една част от изработените в дома за възрастни хора
мартенички.
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Трифон Зарезан в Стражица,
Камен и Асеново
Стотици

стражичани празнуваха на централния площад в града
празника на лозарите и винарите
Трифон Зарезан. Кметът на Общината
инж.Детелина Борисова поздрави
съгражданите си, пожела на земеделските стопани берекет и изобилна
година, символично заряза лозова
пръчка и първа се хвана на хорото,
което се изви на площада. За
настроението на жителите на града се
погрижи самодейният състав към
народно читалище „Развитие 1895”.
Инж. Борисова посети пенсионерския
клуб в Стражица, където бе изненадана от таланта на възрастните хора,
които изпълниха песни и представиха
малък скеч. Тя ги почерпи с пита,
вино и баница. Заедно с председателя
на Общинския съвет Илиян Маринов
и заместник-кметовете Стефан
Иванов и Йордан Димитров, инж.
Борисова бе гост и на празненството в
с.Камен. Там домакини на празника
бяха винарите от местната изба
„Тотал Вини”. След символичното
з а р я з в а н е н а м а с и в а, г о с т и т е
почерпиха с баница и питки жителите
В ОДЗ „Ангел Каралийчев” беше
на Камен. Общинският екип посети и
село Асеново, където на
центъра уредена фотоизложба, посветена на 130годишнината
на
предучилищното
също се извиха кръшни хора.

възпитание .

На Бабинден в село Балканци

Балканци са, обаче празника го направиха като европейци! Даже и магаренцето се държа достойно по европейски и не
обърна каруцата, препълнена с празнуващите малки и по-големи дечица. И такъв междучиталищен дует видяхме, какъвто не
може да се случи навсякъде. От няколко години народното читалище „Надежда” в село
Балканци и побратименото читалище „Иван Кожухаров” от село Благоево делят радости и
трудности от съвместните изяви по различните фестивали и многото празници на народното
творчество и бит. Така си помагат и с идеите, и с организацията, че и със скромните
читалищни субсидии от държавата по-добре си плащат сметките. А придвижването от едното
до другото село в община Стражица става с личните автомобили на читалищните дейци, в
които на равни начала се включва и целият семеен кръг. Всичко за празника – всичко за
победата НА ДУХА! Ако ви е по-удобно, може и направо по мускетарски: Един за всички –
всички за един! Точно така го направи съвсем новият кметски наместник на Балканци
Даринка Бонкова. Двете и момчета, Станислав Стефанов и по-малкият Добромир, бяха
оркестърът на живо, а големият в читалищния салон стана и дисководещ с ярко изразено
пристрастие към фолклорните ритми на „Канарите”. Читалищен салон в малко село с две
мощни печки за отопление – ако не сте виждали другаде, елате в Балканци. И телата, и душите
ще си стоплите! А един висящ над богато наредената празнична маса цветен плакат с двете
думички „Честит празник!” неизменно ще стои там и за следващото събиране по новия
празничен повод, който е на дневен ред. Не се чудете много – на Бабинден в Балканци беше
подранил народният любимец Трифон Зарезан! Още е с недозаздравял нос от миналогодишния
празник на лозарите и винарите, но се вписа с доброто си магаренце в сложен маршрут за
придвижване към дома на най-главната баба на селото – баба Добринка. Богато я надариха
празнуващите с какви ли не дарове плюс печена кокошка с ориз. За да бъде щастието и пълно,
за новата година и пожелаха поне още две нови правнучета, та да се оживи още село Балканци
по всякакви бъдещи народни празници. Сега се мъти и намерението на читалищните ръководства от двете села още през
февруари да участват с проектна идея за възстановка на друг празник от списъка на онези, които младите не са виждали, но
все още са живи в народната памет. За финансиране по одобрената стратегия на МИГ „Лясковец – Стражица” ще вложат
всички сили, да я защитят на поредния панаир на добрите идеи и да прибавят нова свежа струя обич към силата на духа
български.
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Община Стражица с приет бюджет
от 9,7 млн. лв.
ЕДИНОДУШНО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ПРИЕХА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА СТРАЖИЦА на сесията на
16. 02. 2012 г. През следващата година общината ще оперира с 9 711 513 лв., което е с близо 150 хил. лева повече от миналата
година. Размерът на републиканската субсидия е 5 322 709 лв., а още 2 584 591 лв. са планирани от местни приходи. От
данък сгради и данък МПС са заложени постъпления от 300 хил. лева, от общински такси – за детски градини, ясли, домашен
социален
патронаж
и
такса
смет,
администрацията
планира
приход
от
близо
1
130
000
лв.
Средствата за капиталови разходи от държавата са 2 792 000 лв., а за зимно почистване и поддържане са заделени 68 800 лв.
Съветниците подкрепиха и проекта за инвестиционна програма на общината, като почти не бяха правени промени и
корекции. Финансовата й рамка е 878 518 лв., като основен приоритет за 2012 г. е инфраструктурата, за която са заделени и
най-много средства - 187 500 лева. Пари ще има за ремонт на „Разклон III - 407” околовръстен път ул. „А. Каралийчев”, за
ремонт на гробищния парк в града, за който са заделени близо 60 хил. лв., за проектиране на 7 детски площадки на обща
стойност 12 600 лв., които ще се изградят в различни селища, за проектиране на Защитено жилище за младежи.
Планирани са още изграждане на отоплителна инсталация в селата Виноград и Камен, ремонт на мост в с. Балканци и на път
в с. Кавлак. 21 хил. лв. са заложени за ремонт на покрива на хотела в с. Камен. На сесията освен това бе приет и отчет за
миналогодишния бюджет, като общинските приходи в него са изпълнени спрямо годишния план 93.05 на сто. От тях
данъчните са в преизпълнение – 125%, а неданъчните – 86, 88%. От разходите 44 % са за заплати и осигуровки на
работниците и служителите, които са заети в дейностите, финансирани от общинския бюджет, 13, 32 % - за капиталови
разходи, 11, 39 % - за горива, ел. енергия и вода.
В

Отличия за ученици от Стражица

последната седмица преди националния празник Трети март в СОУ „Ангел
Каралийчев” в Стражица долетяха хубави новини от различни адреси. След областния кръг
на олимпиадата по химия трима ученици ще представят своето училище и в националния
кръг. Това са Преслава Цанева, Марин Йорданов и Боян Кожухаров. Преслава Цанева е
класирана и за участие в националния кръг на олимпиадата по биология.
Стипендии като даровити деца ще получат Ралица Радева и Деляна Генова от
стражишкото училище, след като спечелиха награди в националния конкурс „Моите детски
мечти”. В училището особено много ценят извоюваното второ място в областния кръг на
детско-юношеското творчество на английски език, тъй като след учениците от СОУ „Ангел
Каралийчев” се класират участниците от Езикова гимназия. Това е силен знак за
творческия подем на децата в навечерието на патронния празник на училището и
110
-годишнината от рождението на именития писател от Стражица.
Двойна се оказа радостта на Ралица Радева, след като дойде съобщението от Италия
за нейната награда в международния литературен конкурс, който се организира в град
Кастело ди Дуино. В този конкурс Ралица участва със стихотворение и има покана за
участие в тържеството, на което ще получат своите награди победителите от различни
страни.
Успешно се представят и млади математици на училището. Със златен медал от
състезание по математика се завърна Боян Кожухаров, а Дилян Крумов – със сребърен.

Ралица Радева

Експерти обсъдиха организацията
на традиционните Каралийчеви дни
Работна среща с участието на експерти от общинска дирекция „Хуманитарни дейности”, директори на учебни
заведения, ръководството на HБ „П. Р. Славейков” от В. Търново, културни дейци и педагози се проведе в община
Стражица във връзка с организацията на традиционните Каралийчеви дни. На срещата присъства и заместниккметът на Стражица Йордан Димитров. Тази година се честват 110 години от рождението на големия български
писател Ангел Каралийчев, който е родом от Стражица. Участниците в срещата обсъдиха предложения за
културната програма, която ще включат честванията. Най-вероятно т.г. те ще се проведат след 11 май и ще
приключат до 18 май, тъй като след тази дата има външни оценявания на учениците и матури. Сред акцентите в
програмата са карнавалното шествие с участието на ученици и
малчугани от детските градини, маскирани като приказни герои
на Каралийчев. Сред събитията са и конкурс за най-добра
драматизация по приказка на Каралийчев, конкурс за есе „А
имаше един вълшебник”, конкурс за най-добра рисунка „В
приказния свят на Ангел Каралийчев”. Тази година нов момент в
честванията ще е изработване на хвърчила с мотиви от
каралийчевите творби. Заедно с присъстващия директор на
НБ„П. Р. Славейков” Иван Александров бе уточнена организацията
по провеждането на кръглата маса с участието на преподаватели
от ВТУ и специалисти по детска литература. Александров
предложи да се издаде юбилеен билингвистичен сборник с
приказки на Ангел Каралийчев на български и английски език .
Идеята бе подкрепена от присъстващите, както и от педагозите от
местните учебни заведения, тъй като сборникът е подходящ
подарък на партньори по проекти от чужбина. Сред другите
събития ще бъдат общинска лекоатлетическа щафета „110 г. от
рождението на Каралийчев”, среща на ученици с български
писатели, както и издаване на юбилеен вестник.Сред направените
предложения още бяха в рамките на Каралийчевите дни да се
организира експозиция на народните занаяти, етнографска
сбирка, конкурс за най-добра погача „Житената питка” и др.
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