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Децата от ЦДГ “Радост” село Стражица пеят с учителките си Флора Начева и Димитричка Вълчева         Фото: М. КОСТОВА

"Пролетна въртележка"
- под това поетично име
премина чудесен пролетен
празник  в с.Стражица. то-
ва се случи на 25 април
2014 г. от 16.00 ч. в двора
на обновената детска гра-
дина. Организатори на съ-
битието са ЦДГ "Радост"
и НЧ "Ст.Караджа".

Празникът започна с во-
досвет за здраве и благо-
получие, отслужен от отец
Георги Петков, който се
обърна с топли думи към
присъстващите, разказа
поучителна  притча от
Евангелието на Йоан и по-
жела на всички "Да пият
от живителния извор на
живота с голяма радост".
С подобни пожелания бя-
ха изпълнени и приветст-
вените слова на водещите

Димитричка Ганчева и Ди-
митричка Вълчева: "В пра-
зниците пулсира душата на
българина. Те ни помагат
да открием кладенчето и да
пием от неговата живител-
на вода." След тези поети-
чни послания към духов-
ността се заредиха изпъл-
ненията на най-малките -
възпитаниците на ЦДГ
"Радост". Малките моми-
ченца и момченца, нагиз-
дени в красиви народни
носии, изпяха две песни:
"Мари моме" и "Жълто
цвете". По-големите, деца-
та от фолклорна група
"Изворче" бяха избрали
любимите си :"Седнало е
Джоре" и "Лаленце се лю-
лее". Традиционни лазар-
ски песни изпълниха и же-
ните от Музикална фор-

мация към НЧ "Ст.Кара-
джа" с.Стражица.

С огромна радост беше
посрещнато великолепно-
то изпълнение на Алексан-
дър Танев, на чаровното
талантливо момче, за кое-
то ще стискаме палци на 7
май от 20 ч. по Нова ТВ,
където той ще се яви на по-
луфинала на конкурса "Го-
лемите надежди". И какъв-
то и да бъде резултатът, ние,
балчиклии, знаем, че Але-
ксандър е най-добрият. Да
притежаваш такъв талант и
да го раздаваш така щедро
- това е щастие!

Празничното настрое-
ние продължи Невена Ди-
митрова - прекрасният
глас на Балчик, който пре-
ди една година ни закова-
ваше пред телевизионния

екран по време на оспор-
вания конкурс "Гласът на
България", а после про-
дължи да ни радва по пра-
зници и събития.

Малкият Ивайло Тодо-
ров Енев изпълни сраме-
жливо, но изразително про-
летно стихотворение. Бра-
во на талантливите ни деца!

Като емоционална пауза
в този калейдоскоп от въл-
нуващи изпълнения, беше
изявата на клуб "Хинап"
Балчик. Пенка Димитрова,
предрешена като баба,
разказа за Лазарските оби-
чаи около Великденските
празници. Д.Малева раз-
даде шарени яйца, козуна-
ци и лакомства на малките,
разказа интересни споме-
ни от детството си, за ве-
ликденските вълнения, за

"юнак-бурак".
С "Пролетна тропанка"

зарадва слушателите Бай
Ангел, титуляр сред само-
дейците на читалището.
Празничното настроение
бе поддържано от жизнера-
достното изпълнение на на-
роден оркестър, с ръково-
дител Галин Ганчев. На
празник,  като на хубав
празник! Изви се весело
хоро от домакини и гости в
двора пред детската гради-
на, а тя, детската градина,
като цъфнала в пролетни
тонове, е за чудо и приказ
отвън и отвътре. Модерна,
чиста, обзаведена с всичко
за игри, и за почивки, и за
занимания. За да растат в
нея здрави и щастливи де-
ца, които заслужават това.

Мария АНДРЕЕВА

Рецитира Ивайло Тодоров Енев

Самодейците Бай Ангел и Галин Ганчев

За да се подготви и осъ-
ществи един празник, кой-
то да се запомни от всички
присъстващи, се иска сърце
и душа. От опит знам, че това
не е достатъчно. Необходи-
ми са желание, организатор-
ски умения, финансова по-
мощ и подкрепа, изпипване
на всеки детайл от програ-
мата, особено ако това се
прави в детска градина,
училище, читалище.

Затова, когато получих
предложение да посетя про-
летния празник в с.Стражи-
ца, общ.Балчик, организи-
ран от НЧ "Ст. Караджа" и
ЦДГ "Радост"по повод Ве-
ликденските празници, не се
двоумих.

Още с влизането в двора
на изцяло обновената детс-
ка градина, превърната в
приказен дворец и при ви-
да на празничната обстано-
вка, усетих духа и вълнени-

ето, които съм изпитвала ня-
кога като учител в с.Стра-
жица. А сърдечната среща,
ръкостисканията, прегръ-
дките от страна на моите
ученици, станали вече ро-
дители, хората, с които съм
работила, се почувствах
много развълнувана и ща-
стлива, че не са ме забра-
вили. Хем ми беше радос-
тно, хем тъжно, защото чух
отстрани реплики "Ех, ако
и училището съществува-
ше, празникът щеше да е
още по-хубав!". Сърцето
ми се сви, защото не мо-
жех да им отговоря нищо.

Най-нетърпеливите да
започне празникът бяха де-
цата от ЦДГ "Радост"
с.Стражица, пременени ка-
то малки слънца в нацио-
нални добруджански но-
сии. Те бяха подкрепяни в
изпълнението на великден-
ските песнички от Флора

Начева /дългогодишен ди-
ректор/, детската учителка
Д. Вълчева и Валентина Же-
лева /учителка в ЦДГ "Дъ-
га" с.Гурково/. Като орли-
ци около тях бяха пом.-въз-
питателките.

Отец Георги Петков из-
върши Великденски водос-
вет, за здраве на всички.
След него Димитричка Ган-
чева, секретар на НЧ
"Ст.Караджа" приветства
дошлите на празника и на
направената празнична сце-
на се изявиха: Детска фолк-
лорна група "Изворче", с
ръководител Мина Галино-
ва; Женската фолклорна
група към читалището с ръ-
ководител Димитричка
Ганчева, с музикален съп-
ровод от оркестър към чи-
талището с ръководител Га-
лин Ганчев.

Гостите на празника бяха
представители от клуб

"Хинап" гр.Балчик, с ръко-
водител Димка Малева.
Пенка Димитрова, облече-
на в добруджанска носия,
много увлекателно, нали си
е учителка, разказа за пра-
зника Лазаровден и Цвет-
ница. Д.Малева, с красива
кошница, пълна с писани яй-
ца и сладкиши, поднесе на
малчуганите радостта на
възрастните от спомена за
шареното им великденско
детство. Ученикът Ивайло
Тодор Енев рецитира за
празника. Децата запяха пе-
сента по стихотворението на
Дора Габе:" Чук, чук, яй-
чице

имаш ли си сърчице?
Чуло ли си блага вест -
Бог Исус възкръсна

днес."
Настъпиха големите му-

зикални изненади. По пока-
на на читалището Алексан-
дър Танев от Балчик, учас-

тник в конкурса "Големите
надежди" по Нова ТВ, за-
радва поклонниците на рок
музиката, а ние, които го ха-
ресваме, призоваваме вси-
чки да гласуват за него на 7
май от 20 ч.в полуфинала на
конкурса.

С възгласи :"Още, още"
публиката възнагради и Не-
вена Димитрова, участнич-
ка в конкурса "Гласът на Бъл-
гария", класирала се на едно
от първите места.

Най-възрастният певец от
селото - бай Ангел изпя две
народни песни. Деца, роди-
тели и гости, се хванаха на
кръшно българско хоро, ес-
тествен завършек на този
мил празник. Знам, че ще
има още такива празници и
ще е все така весело и инте-
ресно, за да го има българ-
ският дух и култура.

Стела ДАКОВА
СТОЯНОВА

“Ãëàñúò íà Áúëãàðèÿ” -
Íåâåíà Äèìèòðîâà îò Áàë÷èê

Детска фолклорна група “Изворче” - село Стражица,
с ръководител Мина Галинова.

Женска фолклорна група към НЧ “Стефан Караджа”
с ръководител Димитричка Ганчева

Ñåëî Ñòðàæèöà ïåå è ñå âåñåëè

Двамата гайдари Мариян Костадинов и Велин
Великов засвириха и всички присъстващи на
празника извиха кръшно българско хоро.




