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Брой 14, Година 3
Юни 2009
В този брой:
Каралийчеви дни на кул- 1-2
турата 2009
Годишна среща на библиотеката при НЧ
“Развитие– 1895”
гр.Стражица
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Спортно ориентиране
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Изложба на Общински
детски комплекс
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ПЕСЕН
ЗА АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
Вълшебен приказник живее
в душите ни от ранно детство.
За него с обич песни пеем
и за омайните вълшебства.
Ангел е, ангел е
и наш небесен покровител.
В тъмна нощ, в светъл ден
живее в звездната обител.
Живее приказен вълшебник
в царството на Светлината.
Отворен, вечно жив учебник,
с любов му славим имената.
Ангел е, ангел е
и наш небесен покровител.
Истински ангели
му пеят в звездната обител.
Николай Христов

СТРАЖИЦА ПОДАРИ НА СВОИТЕ
ДЕЦА ПАРК НА ИМЕТО НА
АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ
В празничния 24 май децата на
Стражица получиха нова придобивка. Кътове за отдих и игри, люлки и
пързалка, фонтанка, любимите герои от произведенията на Ангел Каралийчев, оживели магично от цветната палитра на младите художници
от Общинския детски комплекс и
бюст-паметник на писателя Ангел
Каралийчев, дело на Колю Гецов,
един от почетните граждани на
Стражица.
Лично негово високопреосвещенство великотърновският митрополит
Григорий дойде, за да освети новите
придобивки на децата от малкия ни
град. Тук бяха областният управител
Тошко Никифоров, много гости и
приятели на Стражица от различни
селища, а за прерязването на лентата гости бяха Стефан Цанев, писател, поет и драматург, неговата съпруга, актрисата Доротея Тончева,
актьорът Досю Досев.
Всеобщата празнична радост завърши с поклон пред делото на любимия писател, после всички се отправиха към мястото, където по традиция всяка година си дават среща
любимите герои от приказките, разказите и повестите на Ангел Каралийчев. Карнавалното шествие в
дните, посветени на Ангел Каралийчев, е една от хубавите традиции, тя
е уникална за България. С видеокамера и два дигитални фотоапарата
бяха наградени най-добре представилите се класове от нашите училища. Общо 34 CD-плейъра бяха раздадени на всеки клас участвал в
карнавалното шествие. За всички
имаше сладки лакомства. Като доказани актьори малчуганите позираха пред множеството фотоапарати и камери.
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СЛОВО
на Стефан Цанев,
писател, поет и драматург,
по повод откриването на детския
парк „Ангел Каралийчев” в Стражица - 24 май 2009 година
Граждани на Стражица,
Вие трябва да сте горди, че тук,
на тази земя, където живеете вие, сред вас се е родил най-сладкодумният
разказвач на България.
Той разказа на нас и на целия свят легендите на древна България,
приказките на стражишките баби, разказа вашите земни човешки съдби.
Ангел Каралийчев сигурно е щастлив там горе, виждайки, че неговите съграждани го почитат най-високо. В наше време, когато на почит са
парите, силата и властта, да почитате и да вдигнете паметник на човека,
чието единствено богатство, единствената власт и единствената сила бяха
думите – искрени и чисти, като майчина сълза, това значи, че вие вдигате
паметник не само на него. Вие вдигате паметник и на себе си, граждани
на Стражица. Вие вдигате паметник на своя стремеж към духовна извисеност, на своята мечта за свобода, вдигате паметник на своя идеализъм –
най-тежкото имане в нашия лъжовен свят!
Поклон на писателя Ангел Каралийчев!
Поклон на създателя на паметника му – художника Колю Гецов!
Поклон на вас, съграждани на писателя и на художника!

Деляна Генова - петокласничка от СОУ "Ангел Каралийчев", е новата носителка
на годишната награда на
името на големия приказник. Деляна е с най-много
награди от детски национални поетични конкурси.
Тя е и надеждна млада художничка. За свои рисунки
също многократно е удостоявана с награди от найсилните ученически конкурси.

СРЕЩА НА ЧИТАТЕЛИ ОТ
ВСИЧКИ ПОКОЛЕНИЯ
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дна от хубавите инициативи на библиотеката при народно читалище „Развитие – 1895” в
Стражица е годишната среща на най-активните читатели от всички поколения.
И всяка година към този
празник, който се провежда в навечерието на 24
Май, се прибавят нови моменти. Учениците подготвят кратка песенна програма, млади поети от литературен клуб „Ангел Каралийчев” прочетоха свои стихове. За най-новите моменти
от дейността на библиотеката разказа библиотекарката Дешка Петрова.
Тази година при голям
интерес за участници и
публика премина състезанието, в което учениците
показаха много знания и
разностранни интереси от
различни области на науката.
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Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Антоанета Чукурова, Георги Станев,
Стела Иванова
п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg
E-mail: obstr@abv.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА
ОБЩИНАТА
HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG

СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
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а 31 май 2009г. Община
Стражица
и
ТД
”ТАСЛАДЖА”
проведоха
като съорганизатори със
спортен клуб
“ Б Р А У Н
ТИМ” Велико
Търново републиканско
състезание
по
спортно
ориентиране, кръг от
световния
шампионат. В състезанието участваха 320 състезатели от 10 до 50
годишна възраст, от цялата страна и чужбина. Техническата подготовка на състезанието беше
оценена от елитните състезатели с
републикански и европейски класирания като много добра.
Трета поредна година Община
Стражица е домакин на тези състезания, като създава спортна база, условия и популярност за развитието на този спорт и туризма
в общината. Развитието на природните дадености ще допринесе
за развитието на спорта, туризма,
укрепване здравето на подрастващите и не на последно място подобряване на икономиката.

дна
прекрасна
изложба на талантите от Общинския
детски комплекс на 28
май е резултатът от
упорития труд на децата през настоящата
2008/2009 учебната година. Най-голямото богатство и на нашия
град са децата.Те са нашата надежда за подобро бъдеще. Всички
момичета и момчета,
които посещават занятията в школите и групите на детския комплекс, са талантливи и достойни наши наследници.
През изминалата година децата от литературен клуб
„Пегас/чета/” с ръководител
Тодорка Цонева и школите
”Шарена палитра” и „Керамика
и приложни изкуства” с ръководител Валентина Стойнева
участваха в повече от 20 конкурса. Два от тях са международни - в Чехия и Франция. В
14 конкурса сме отличени и
сме получили 23 грамоти за І,
ІІ и ІІІ място, както и много
поощрения. Отличени са Николай Атанасов, Мартин Петров, Деляна Генова, Виктория
Стойкова, Велислава Александрова, Радина Желязкова, Лидия Колева, Мара Михайлова,
Стефан Димитров, Радослав
Драганов, Светлозар Ганев,
Марин Йорданов, Симеон Тодоров.
Освен тези 23 отличия, извоювани от децата преди провеждането на КАРАЛИЙЧЕВИ
ДНИ – 2009, на 29 май във
В.Търново се проведе и награждаването в областния кръг
на националния конкурс
„Мисия спасител”. Марин Йорданов и Светлозар Ганев донесоха награди и от този конкурс. На 30 май беше и награждаването от конкурса
„Мадарски конник” в Шумен.
Деляна Генова е отличена в него с първа награда за поезия,
а Радослав Драганов – с втора
награда за есе. На 29 и 30 май
беше и церемонията по награждаване във Враца на
лауреатите на конкурса
„Ние живеем в земята на
Ботев”. В този конкурс Деляна Генова получи трета
награда за поезия .
Всеки човек иска да бъде
забелязан и отличен, особено децата.
Убедени сме, че постъпваме правилно, като участваме с творбите на децата

във всички текущи конкурси,
защото там те се състезават с
други можещи и талантливи
техни връстници и от поголеми градове. А наградите,
които получават, са найреалната и обективна оценка
за техния труд и техните възможности, за труда на колегите, които работят с тях.
Общинският детски комплекс спечели проект „Заедно
можем”. По проекта сме в партньорство с основното училище в Асеново. В рамките на
проекта са изработени красиви кукли, които възхитиха посетителите на изложбата. Нашите деца от Стражица, като
напреднали в керамиката и
приложните изкуства, изработват главите на куклите, а
децата от групата в ОУ - Асеново изработват одеждите.
Със средствата, спечелени по
проекта работят и двете групи
„Компютърен дизайн и реклама”с ръководители Даниел
Пенчев и Иван Иванов. Те
участват в конкурсите за компютърни рисунки, изработват
картички, грамоти, брошури.
За постигнатите отлични резултати от изявите на децата
искам да благодаря на всички
колеги учители – те го заслужават. Искам да им пожелая да
работят все така всеотдайно
за нашите деца, за тяхното
развитие като личности.
Антоанета Чукурова
Директор ОДК

