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НОВ ЕЗИКОВ КАБИНЕТ ЗА ДЕЦАТА ОТ СТРАЖИЦА

В деня на тържественото
откриване на новата учебна
година в Общинския детски
комплекс в Стражица 3 октомври и само ден след Европейския ден на езиците
ученици, родители и учители
от града имаха възможност
да влязат първи в един от
най-модерните за Великотърновска област кабинети за
езикова подготовка на учениците.
Община Стражица предостави помещението с близо
90 кв. м площ, което почти
не се ползваше в последните
20 години, а е в съседство с
кабинетите на детския комп-

лекс. Беше извършен наложителния ремонт, създадоха се и съвременни условия за бъдещото му
предназначение. Десет нови компютъра са купени за бъдещия кабинет със средства на общината.
И тогава идва добрата идея, защитена пред сдружението с нестопанска цел „МИГ Лясковец –
Стражица” по време на Панаира
на добрите идеи през юли.
„Реализираната иновативна идея
за децата на Стражица – инвестиция в бъдещето” – това е дългото име на проектната идея, а зад
него остават и дългите дни, през
които директорката на детския
комплекс Антоанета Чукурова
търси съдействието на учители и
родители за осъществяване на
идеята. Всички са убедени, че децата от Стражица
и общината заслужават съвременен
езиков кабинет и
със спечелените по
проекта 5719 лв.
са закупени интерактивна
дъска,
преносим компютър. Двата софтуера на български
език дават възможност за ползване на неизчерпаем

резерв от карти, схеми, химични
и физични постановки и опити,
които могат да бъдат обновявани.
Има възможност за провеждане
на изпити и тестове с деца от
всички възрастови групи – от
детската градина до 12 клас, какъвто е и обхватът на групите и
школите в детския комплекс.
Новият езиков кабинет е награда за всичките повече от 350
деца в 27 постоянни и 5 временни групи, но първо тук ще опитат
достойнствата на модерната техника участниците в школите по
английски, френски и руски език.
С навременна доброволна и компетентна помощ при тях и техните учители е Ивайло Николов,
компютърен специалист на общинската администрация. Новите знания и умения, усвоени в
последните пет години в групите
на детския комплекс, донесоха 16
първи награди от национални
конкурси и годишни стипендии
за най-талантливите деца от общината. Новата учебна година в
общинския детски комплекс започна с грижата да ги последват
нови победители на полето на науката, изкуствата и спорта и с
магията от един необикновен
езиков кабинет.

ВЪЗРОДЕНИЯТ ДУХ НА ПРЕДЦИТЕ

Църквата

„Света Параскева” в Сушица е изградена през далечната 1874
година с дарения и доброволен труд от
тогавашните обитатели на селото. След
102 години е обявена от НИПК за архитектурен и исторически паметник на
културата от местно значение. Повече
от 110 години звънът на църковната
камбана оглася селото при радостни и
тъжни събития, а храмът приютявал
млади и стари за православните празници, за много венчавки и кръщенета.
След двата разрушителни земни труса
през 1986 година църквата е сериозно
повредена и е обявена за необитаема.
Близо 25 години сушичани посещаваха
храмовете в близки и по-далечни селища.
През 2009 година Община Стражица
и кметството в Сушица успяха да осигурят нужните средства за възстановяване на храма,което приключи в началото
на 2011 година. Миналата година беше
почистен теренът от останките на разрушената църковна килия, а по идея на
местната общност и предимно на младите хора от селото се стигна до решението на мястото на порутената килия
да изградят беседка и малка каменна
чешма, целият терен да бъде озеленен и
цветни лехи да го превърнат в място за
отдих, привлекателно за стари и млади.

В представянето на проектната идея наред с
вносителите
от
всички възрастови групи участва
и селският свещеник, а силните
аргументи
на
инициаторите
убедиха бързо журито на Панаира
на добрите идеи в
края на юли, че
този проект наистина
заслужава
да бъде финансиран от Фондация
„Америка за България” чрез МИГ
„Лясковец – Стражица”. Включването на младите
хора от селото в
работата по проекта цели те да бъдат предпазени от влияние на секти и от употребата на наркотици, а в създадената с усет приветлива среда да се възроди духът на
предците, издигнали храма преди близо 140 години. Осъществяването на проекта
се превърна не само във въпрос на добро възпитание и осъзнаване. То активизира
доброволното участие и беше ценен пример за ролята на всеки в укрепването на
общността. За кратко време беше построена беседката, лехите с цветята грейнаха
многоцветно. Така със спечелените по проекта 6500 лв. и с много вложен доброволен труд стана възможно предстоящото освещаване на обновения храм. Този ден
ще бъде много светъл знак и за възродения дух на предците.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Страница 2

ЗАДРУЖИЕТО – РАВНО НА УСПЕХ
Н

астоящата 2011 година е обявена за Европейска година
на доброволчеството. Доброволците често са в центъра на уникални истории, които разкриват значението на човешката всеотдайност за постигане на невероятни резултати. Свидетели сме
на ярки мероприятия, събития, изложби и демонстрации на живо. Необикновени истории на обикновени хора.
Читалище „Развитие -1895” – Стражица, осъзнава острата нужда
от място, където младежите да запълват свободното време, да
обогатяват знанията си, да споделят мнения и идеи, да получат
практически умения за реализирането им. Това породи необходимостта от създаване на Младежки клуб, където с помощта на
възрастните младите да се научат как сами да реализират идеите си, да получат знания за това, що е проект и умения да изразяват своите идеи с правилните думи. Привличането на младежи
от различни групи ще допринесе за развитие на творчески и
иновативни младежки дейности, които да доведат до повишаване качеството на живот, на социалното общуване и гражданското съзнание.
С добра подготовка и вяра в силите си инициаторите от читалище „Развитие – 1895” и партньорите им от СОУ „Ангел Каралийчев” представиха блестящо проекта си на Панаира на добрите
идеи, организиран от сдружението „МИГ Лясковец – Стражица”
през юли и вече са провели няколко обучителни семинара за
младите доброволци от СОУ. На един от първите им семинари
Алекзандра Спрингър, доброволка от Корпуса на мира на САЩ,
беше техен събеседник на тема „Доброволчеството – опит, мобилност, сближаване”. Много интересни неща научиха учениците и от Елена Йорданова, секретар на Община Стражица, която
ги запозна със структурата на общинската администрация, с целия спектър административни услуги, които общината извършва,

с мястото на общинската администрация и общинския
съвет в цялостния живот на Община Стражица. Тя ги
увери, че всяка добра идея на младите хора може да
получи реална подкрепа от общината и да се осъществи, но изрази съжаление, че само от ученическите среди са тези, които са готови да я подкрепят и да работят
за нея. Полето за общата съвместна работа очаква и по
-големите млади хора, които вече са завършили училище.
Вносителите на проекта спечелиха 2390.00 лева за неговата реализация, а цялата стойност на дейностите е
за 3107.00 лева. Вече е създаден профил на Младежкия клуб в социалната мрежа Фейсбук, приключи и
конкурсът за изработка на лого, а първите стъпки на
клуба дават увереност в правилността на посоката.

ПЧЕЛАРИТЕ ОТ СТРАЖИЦА ТЪРСЯТ ПОДКРЕПА
За 22-ри пореден път членове на общинското пчелар-

ско дружество от Стражишка община се събраха на традиционната си среща – да обменят опит, да споделят радости и проблеми. Този път домакин на срещата им беше
Халиибриям Ахмедов, пчелар от Стражица, който се грижи за 50 пчелни семейства, настанени в красив природен
кът в помощното стопанство на „Велпа – 91” АД.
Отговорността да бъде председател на общинското
пчеларско дружество през февруари пое Евгени Енев, потомствен млад пчелар. Добър пример за всеотдайност му
остави старият дългогодишен председател д-р Васил Проданов, ветеринарен специалист, който и сега помага на
колегията с информация и компетентни съвети.

Сред проблемите пчеларите откроиха трудното общуване
със земеделските производители, които неконтролируемо и
безразборно пръскат посевите с пестициди и тровят пчелните
семейства, а защитата от страна на държавата я няма. Много
е ниска изкупната цена на меда на едро – едва по 3,80 лева
им предлагат фирмите за килограм качествен мед. Това води
до невъзможност продукцията да се реализира веднага. Повечето от пчеларите оставят голяма част от произведения мед за
продажба на дребно и така с повече излишен труд спечелват
повече. Не е решен все още и въпросът за финансовото стимулиране на пчелоопрашването, а има примери, от които може да почерпи опит и нашата държава. Споделиха си, че в съседна Турция регистрираните пчелари получават субсидия по
7 турски лири за пчелно семейство и по 3,5 лири за опрашване за всяка рамка, изпълнена с пчели. Сега с каквото може им
помага общината. Документи за регистрация на пчелините и
пчелните семейства имат. Регистрирани са 51 пчелари, които
се грижат за 683 пчелни семейства. А пчелните семейства на
предишното преброяване са били 756. Няма го още силното
рамо на държавата.
Все по-малко пчелари остават в оредяващите села. А те са
по дух и природозащитници. Не посягат на кълвачи и пчелояди, макар че техните популации се увеличават и им причиняват щети. Доволни са от медоносната година, но знаят, че
мудното задвижване на фондове и всякакви висши инстанции
води до трайно намаляване на пчелните семейства и оредяване на пчеларските редици. Понякога организацията на работа
в пчелния кошер е най-силният им стимул и точно той ги държи на поста, който им е завещан от по-старите пчелари.
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ПРАЗНИК, ПОСВЕТЕН НА РАН БОСИЛЕК

На 125-годишнината от рождението на имени-

тия детски писател Ран Босилек и на Международния ден на езиците беше посветен поредният
празник в СОУ „Ангел Каралийчев” – Стражица.
Деца от различни класове се появиха в една от
своите най-любими детски роли – вездесъщите
патиланци, които са се раждали изпод перото на
писателя няколко десетилетия.
Цялото Патиланско царство оживя, даже и на
чужди езици проговори. На истинска „визита” при
английската кралица беше баба Цоцолана и си
поговориха на английски език. С вълнение малки
и големи от емоционалната публика чуха отново
„Родна реч”, „Я кажи ми” и други произведения на
автора, който е малко известен с истинското си
име Генчо Негенцов. Но в СОУ „Ангел Каралийчев” работи от дълги години като учителка по
френски език и като възпитателка Стефка Негенцова, която е в роднинска връзка с писателя. Тя
вложи много жар в подготовката на празника и
сама се появи в ролята на любимката на всички
деца - баба Цоцолана.

АСЕН ГОЛЕМАНОВ ОТ КАМЕН НА 100 ГОДИНИ

Точно на 23 октомври – пър-

вия изборен ден от „Избори –
2011”, Асен Големанов от Камен
навърши 100 години. Осмото дете
от девет деца в семейството. Има
двама синове, две снахи, седем
внуци, пет правнуци. Правнучката
му – дъщеря на внука, който живее
в САЩ и носи неговото име, неотдавна получи писмо лично от президента Обама и е гордост за своя
прадядо.
Дядо Асен започва да работи
съвсем не на шега на 1 април през
далечната 1928 година в тогавашната Популярна банка.
Има
45 години трудов стаж в тази банка
и в създадената по-късно на нейна основа Потребителна кооперация,
бил е инспектор три години в ДЗИ, а днес е може би рекордьорът на
Великотърновска област с 60 години трудов стаж – „де юре и де факто”, както сам се изразява. И в пенсионните години често го канили да
замества служители в отпуск, а и когато нямали подходящи кандидати.
Има отличия и за участието си в първата фаза на Отечествената война, в детайли помни имената на селищата, където е воювал или работил .
В изборния ден рожденикът столетник съвсем сам изкачи 17-те
стъпала към 14-та избирателна секция в каменското читалище, попълни и пусна своите бюлетини за избор на президент и вицепрезидент,
за общински съветници, за кмет на Община Стражица и за кмет на село Камен. Строг контрол иска особено от бъдещия кмет на селото, за
да има ред и да се спазват от всички законите.
В някогашния духов оркестър на село Камен дядо Асен е свирил
на флейта и без него оркестърът никъде не е тръгвал. И сега пази в
дома си две любими флейти, общо 5-6 музикални инструмента, обработва и полива сам градината си, а съседите с възхита си признават,
че е по-работлив стопанин от тях.

КЛУБ „БИ-БИТ” В ПОМОЩ НА ДЕЦАТА ОТ ВИНОГРАД

В
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основно училище „Св. Климент Охридски” – Виноград, се учат 87 ученици от първи до осми клас. Делегираният бюджет не позволява оборудването на
кабинети, в които да се осъществява съвременно интерактивно и качествено обучение на децата. През последните години все по-осезаема е необходимостта от
грижи в семействата и училището за обучението на децата безопасно да участват
в движението по пътищата. На децата са им необходими трайни навици да се
справят в реална сложна ситуация на пътя, а село Виноград не им предлага условия, каквито имат за обучение децата от големите градове. Така се ражда идеята
за създаване на клуб „БИ-БИТ”. Тази идея е приета безрезервно от всички родители, на които не достига времето за родителски контрол и за осигуряване на техническата изправност на велосипедите. За две години във Виноград има три случая
на инциденти между деца велосипедисти и автомобили и опазването на живота и
здравето на децата става обща цел на възрастните.
Обучението по БДП е вид социално учене и в учителския колектив са убедени, че за да има добър резултат то трябва да бъде наситено с дейности от практическо естество. Анкета сред децата потвърждава, че те обичат да се състезават,
да карат велосипеди, да рисуват, а така личните качества на всяко дете могат да
бъдат подчинени и на изграждането на съзнателна дисциплина в детската общност. Освен четирите групи ученици от основното училище като партньори участват и 40 деца от ЦДГ със своите учителки.
Проектът предвижда по 24 часа обучение в оборудвания кабинет по БДП за
всяка група, овладяване на нови знания и умения, състезания на децата по възрастови групи с велосипеди и тротинетки, изложба с рисунки на децата на тема
„Нарисувай себе си участник в пътното движение”. В просторния училищен двор
през втория етап на проекта ще бъде готова и специалната площадка за безопасно
управление на велосипед, а за състезанията децата ще поканят представител на КАТ. Всички ще получат
клубни карти и грамоти на заключителната среща на участниците в проекта.
Зад хубавата идея, отличена на конкурса „Панаир на добрите идеи”, организиран от сдружението с нестопанска цел „МИГ Лясковец – Стражица”
през юли, застават малки и големи от
Виноград. Първата им победа беше
пред деветчленното жури.

УСПЕХ НА НАШИ УЧИТЕЛКИ
В ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

От седем педагози от Великотърновска

област, отличени в третия Национален конкурс за учители творци, две учителки са
представители на Община Стражица. Това са
Тодорка Цонева от СОУ „Ангел Каралийчев” –
Стражица, и Галина Георгиева от ОУ „Св.
Климент Охридски” в Камен. Литературният
конкурс се провежда в навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители и в него
участват преподаватели от цялата страна.
Състезанието на полето на литературата, в
което са отличени и нашите учителки, е една
от най-авторитетните възможности за творческа изява на учители в страната, а техните
отличия са стимул и за учениците им.
Учителските творби са оценявани от
проф. Боян Биолчев, поета Бойко Ламбовски
и писателя Николай Табаков. Всички отличени творби на учителите от детски заведения и
училища
са
включени
в
сборника
„Меридианът на нощта”.
Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Красимира Желязкова, Ивайло Николов
п.к. 5150 гр. Стражица
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА
ОБЩИНАТА
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