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ТРУДСКИ ВЕСТИ
новини

„ЗАБЪДВАНЕ“ И „КОЛЕДУВАНЕ“
ДВА СВЯТИ БЪЛГАРСКИ РИТУАЛА В
НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРАЗНИЦИТЕ > СТР. 3
ВОДЕЩИ НОВИНИ
ВСИЧКО ЗА С. ТРУД В НЯКОЛКО СТРАНИЦИ
ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ТРУДИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ЗА 2017 > стр.2
ДЕПУТАТИ за казуса с централа в Труд > стр.2
Предстоящи събития и време > стр. 4

СДРУЖЕНИЕ ЩЕ РАБОТИ ЗА БЛАГОТО НА С. ТРУД
Членовете на сдружението
са дългогодишни жители на
селото. В ядрото на
сдружението има хора,
които активно бранят
гражданските права и
взимат участие в
обществено значими
въпроси и инициативи.

20 СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

„БЪДЕЩЕ ЗА С. ТРУД“
Сдружение с нестопанска цел
регистрираха преди дни
будни граждани на с. Труд.
Целите и основните
приоритети на сдружението
ще бъдат по-добрия и
спокоен живот в селото.
Всеки член на сдружението
ще работи безвъзмездно и ще
полага усилия в различни
сфери на обществения живот
на селото, като основна
задача е търсене и
предприемане на действя за
подобряване на
инфраструктура, управление,
екология, обществен живот,
транспорт и др.
Сдружението ще взима
участие в различни
инициативи и ще помага на
населението на село Труд. Е
дна от инициативите на
сдружението е издаването и
разпространението на първия
по рода си вестник „Трудски
вести“. В изданието ще
намирате интересни и важни
за селото новини.

За връзка със сдружение
„Бъдеще за село Труд“
използвайте следните
координати:
komitetrud@gmail.com

Кметство с. Труд черпи предпразнично
Чудесна инициатива организира кметството по случай
Коледните и Новогодишните празници. На 22 Декември
от 10 часа кмета Красимир Минков очаква всички
желаещи на празнично барбекю пред кметството.
Мероприятие от този тип се организира за първи път и се
очаква да събере много любители на скарата на открито.
Мероприятието се организира дни след украсяването на
.
огромното коледно дърво, което кмета Минков лично
избра, за да краси централната част на селото.
За дейността на кметството четете в следващите
страници на това издание.
"В навечерието на светлите празници – Рождество Христово и настъпването на Новата
2018 година, отправям сърдечни пожелания за много здраве, любов и благоденствие във
Вашите домове! Нека Новата година бъде успешно начало за едно по-добро бъдеще,
благополучие и просперитет за нашето село!"
кмет на с. Труд Краси Минков

КУПОНЪТ НА НОВА ГОДИНА ЩЕ Е В STATION
Екипът ще Ви очаква с празнична атмосфера и обещание за
страхотен купон. Вкусно и авторско новогодишно меню и
атрактивен куверт. Новогодишната томбола може да изпрати
двама щастливци на Спа ваканция!
Богата трапеза и добро настроение ще ви очакват в
новогодишната нощ, а настроението ще е гарантирано от
DJ MIROMIXA.

Всичко за с. Труд в няколко страници
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ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ С. ТРУД

иновативно училище за южна България
„Образованието е най-мощното средство, което може да бъде
Нелсън Мандела
използвано, за да се промени светът“

През всичките години на своето съществуване училище ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ с. Труд е търсило и продължава да търси верните
посоки, за да се превърне в желано място за развитие и изява.
От тази година училището има възможност да работи иноваторски и
да отговори на желанието на родителите за НОВО, модерно и
отговарящо на времето, в което живеем училище.
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ е сред петте училища в Пловдивска
област, обявено за Иновативно училище с решение №391 на
Министерски съвет от 17.07.2017г.
В иновативния процес са включени 18 ученици от II-ри Б клас с класен ръководител Ивелина Маджарова.
През първата учебна 2017-2018 година фокусът на иновацията ще бъде върху усъвършенстването на
обучението и образователната среда. Ще бъде проследено развитието и резултатите по математика до
приключване на етапа на образование на избраният по програмата клас.
Ще бъде приложен технологизиран процес на самостоятелно учене и преподаване, задаване на домашна
работа,проекти и състезателни седмични задания чрез виртуален облак, виртуална класна стая,
осъществяване на всекидневна две-минутна обратна връзка в края на часа, организиране на „Иновативни
родителски срещи“. Учебният процес ще носи удоволствие за всяко дете, ще насърчава работата му и ще
утвърждава вярата му в собствените възможности и постижения.
"ЕФЕКТИВНИ, ВДЪХНОВЕНИ, ИНОВАТИВНИ, ДИНАМИЧНИ И ОТГОВОРНИ-ТОВА Е НАШАТА ЦЕЛ!"

НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕ ЗАСТЪПИХА ЗА ТРУДЧАНИ В ПАРЛАМЕНТА
Във връзка с нашумелия проблем на няколко квартала свързан с
негативите от дейността на централата за преработка на
биологични отпадъци, която се намира на метри от последните
къщи, представители на Инициативния Комитет посетиха
парламента предприеха поредните стъпки и се срещнаха с
председателите на парламентарните комисии на министерство на
Околната среда и здравеопазването.
На тези срещи присъстващите бяха запознати детайлно със
ситуацията в село Труд, което доведе и до поставянето на
конкретни въпроси от страна на народни представители на
различни партии по време на блиц, към министъра на околната
среда и водите Нено Димов.
Тази активност доведе до проверки в следствие на които до дни
очакваме да се гледа делото на Община Марица, като сезирана
страна срещу решението на РИОСВ Пловдив - да допусне нови
отпадъци да бъдат извозвани в с. Труд .
За изхода от делото ще прочетете в следващия брой.
Ще продължаваме да Ви информираме по темата, какво
дишаме, с какво се храним и каква вода пием ние жителите на
село Труд...
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От ляво на дясно: Станимир Тончев
член на Инициативен Комитет,
Красимир Минков кмет на с. Труд, Анка
Марлакова- председател на ИК
и сътрудник експерт биолог

Всичко за с. Труд в няколко страници

www.zatrud.net

КОЛЕДУВАНЕ- ОТВАРЯМЕ ДОМОВЕТЕ СИ ЗА ЗДРАВЕ И БЕРЕКЕТ
В навечрието на Бъдни вечер един млад човек, родолюбец, възражда един от найкрасивите български обичаи-Коледуване!
Имаме удоволствието да ви запознаем с Цецо Йошев. Той е от с. Строево, но това,
което иска да направи може да привлече хора от всички краища на България. От
известно време той събира данни и спомени за Коледуването и вече е събрал около
себе си мъже, с които в нощта на Бъдни вечер облечени с ямурлуци и носии. С
дрянови тояги в ръце и с песни на уста ще се опитат да достигнат до максимално
много хора, за да внесат в домовете им благословия за здраве и берекет. Ще
тръгнат от къщата на кмета, през тази на свещеника и на изток. Ако в с. Труд
има желаещи да възродят тази традиция, могат чрез редакцията на нашият
вестник да обменят с Цецо идеи и опит.

Коледуване е зимен обичай за плодородие, здраве и щастие. Обичаят Коледуване започва още в нощта на Бъдни вечер. В
него участниците са само мъже - ергени, годеници и по-млади, скоро женени мъже. Всички носят едно общо име, което в
различните говори е в различни форми - коледари, коладници, коледаре, коледници и пр. Подготовката на коледарите
започва от Игнажден (20 декември). Тогава разучават коледните песни, създават се коледарските групи от по 10-15 човека,
определя се водача на групата, който е по-възрастен и женен. В групата има и по-малки момчета, наречени котки, които
обикновено се движат пред коледарите и известяват стопаните за тяхното идване. Избира се и цар, или станеник — млад
мъж, който знае коледарските песни, има артистична душа, щедра ръка и добро сърце. Водачът е посредник както между
мъртвите и живите, тъй и между старата и новата година.
Коледарите са в традиционно празнично облекло и с накичени с китки калпаци, а в ръцете си носят „шарени тояги“.
Обхождат домовете на групи, като тръгват винаги в източна посока. Първо се тръгва от къщата на най-личния човек в
селището — кмета, попа, също и даскала. Във всеки дом изпълняват песни за прослава на стопаните и благопожелание.
Стопанинът кани около трапезата младите мъже и ги черпи с вино и ракия, а после момата ги дарява с вит кравай. Времето
за коледуване е строго определено от традицията — от полунощ до изгрев слънце на Коледа.

РИТУАЛА ЗАБЪДВАНЕ В с. ТРУД - ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ
КОЛЕДА! Съвременното й празнуване приемаме като новото духовно
Възкресение на българския дух.
Тази тайнствена, изпълнена с мистика и очарование вечер предизвиква
усещане за топлина , уют, светлина, надежда и очакване да се случи
Чудото – раждането на Спасителя.
Коледата на село е приказна, автентична, богата, изпълнена с много
обичаи, обреди, наричания и символика. Всички те са своеобразна
препратка от битието на предците ни към нас – съвременниците.
Като ръководител на колектив за обичаи в продължение на 15 години
Цвети Киркова споделя за съвместната си работа с ръководството
на читалището и жените от фолклорната група за техните сърцати
усилия по възкресяването на много обичаи, един от които е Коледа...

"Стаята е украсена с черги върху миндерите, сплитове чесън, царевица, лук, сухи червени чушки по стените. На пода се постила
слама /символ на яслата/. Отгоре - домашен месална него се нареждат нечетен брой постни ястия: обредна пита с паричка,
украсена със символи от бита на семейството – кози, жито, пчелички и др, тиквеник, зелеви сърми, пълнени червени чушки, боб,
ушав от домашни сушени плодове /имишлик/, плодове, орехи, вино и др. Пали се кандило, а на питата се слага свещ.
Събрано около огнището семейството чака стопанина да донесе обредния пън – бъдника, който да поддържа огъня до сутринта.
Стопанинът се посреща с благослов и бъдника се слага в огъня. Стопанинът е донесъл от полето и дрянови клонки, които дава на
децата за сурвакане. В огнището се хвърлят пъпки от дряна и по това как ще се разпъпят се гадае за бъдещето на семейството.
Трапезата се прикадява с тамян, сложен върху палешник, за да се изгонят злите сили. Най-възрастния мъж казва молитвата „Отче
наш”. След това разчупва питата, като първия залък се слага за Богородица, за дома, за животните, а след това на всички по
старшинство.
По време на вечерята се спазват различни обреди и наричания, които носят различна символика – не се става от трапезата да не се
навежда житото, не се ползва нож, да не се отреже берекетът и късмета . Чупят се орехи и по тях се гадае за здравето. По броя на
семките в ябълките също се гадае за берекет. Трохите се събират за кокошките, а трапезата не се вдига, за да се нагостят и
мъртвите. След това всички с притаен дъх и вълнение очакват коледарите. Стопанката слага в дармон /сито/ орехи, ябълки,
колаци, наденички, пари. Коледарите идват и пеят песни, в които има послания за всеки от дома – за стопанина, за момите, за
момък и т.н. Дарени от стопанката те продължават коледуването в следващия дом.
Вечерта е изпълнена с много радост и надежда за добро... "
Източник: Ц. Киркова
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ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ ЯНУАРИ
Музикалнотеатрално

Богоявление Йордановден

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

06 Януари 2018

Групите по интереси към
училище ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ подготвят
зимно музикалнотеатрално представление
по приказката
„Вълшебникът от
изумрудения град“ под
ръководството на г-жа
Марияна Панаьотова и гжа Нели Атанасова.
Декорите за
представлението се
изработват от „Групата на
талантите“ с ръководител
Тодор Нихтянов.
В подготовката и
провеждането на
представлението се
включват целия колектив
на училището и родители
на деца участници.
„Вълшебникът от
изумрудения град“ ще
оживее на сцената на
читалище "Светлина 1929"
след Коледните празници.

На 06.01.2017 г. по традиция
Православен храм "Света
Троица", Кметство с. Труд и
НЧ "Светлина-1929г." с. Труд
съвместно ще отбележим
големия Християнски
празник Богоявление.

Свещеник Кирил Тошев председател на
Православен храм "Света
Троица" с. Труд ще
отслужи Света Литургия в
храма. Стотици миряни ще
изслушат с благоговение и
Великия водосвет, след
който всеки ще има
възможност да вземе от
Светената вода за здраве.
Ще последва
традиционното хвърляне
на кръста, което ще се
състои в басейна пред
чешмата. Много млади
момчета ще се хвърлят за
здраве като разбира се
най-пъргавия от тях , ще
получи благословия от
свещ. Кирил Тошев и
награда от Кмета на

селото - г-н Красимир
Минков. Всяка година
Колективът за
автентичен и обработен
фолклор при НЧ
"Светлина-1929г." с. Труд
с ръководител:
Димитричка Шопова се
грижи за доброто
настроение на жителите
и гостите на село Труд.
Талантливите и
лъчезарни певици от
колектива не се плашат
от минусовите
температури и мъглата
ще изпълнят с усмивки
няколко тематични
песни под звуците на
съпровод на гъдулка на
Атанас Шопов.
Ще пием по чашка
сгряващо червено вино,
предоставено от кмета
на селото - г-н Красимир
Минков и ще си
пожелаем здрава и
мирна година на нас и
на нашите близки и все
така заедно да
посрещаме и
отбелязваме големите
Християнски празници.

Бабин Ден
посветен на "бабите"

21 Януари 2018
С много весели и
хумористични песни,
танци и скечове ще
премине честването по
повод Деня на
родилната помощ или
Бабинден.
Ще поздравим всички
зрители и гости, но найвече хората, отдали се
на тази благородна
професия. Ще си
пожелаем
благодарността и
доброто отношение да
бъдат отплата за
тяхната грижа. А на
нашите любими баби
ще сторим дълбок
поклон, ще благодарим
за безценната помощ в
отглеждането и
възпитаването на
нашите деца, за това,
че с цялата си любов ги
учат на трудолюбие и
уважение и най-вече че им предават нашите
изконни традиции.

ЩЕ ИМА ЛИ СНЯГ ПО КОЛЕДА? ПОДРОБНА ПРАЗНИЧНА ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО
През втора деседневка на месец декември времето ще е сухо, но студено. Минималните
температури ще се движат между минус 7 и минус 4 градуса. Дневните стойности ще достигат
до 5-7 градуса. Около 23 декември от северозапад ще нахлуе по-студен въздух и ще завали
сняг, който е вероятно да направи трайна снежна покривка. Температурите по Коледа ще паднат
до минус 8 градуса. Времето около Нова година също ще бъде студено с превалявания от сняг.
Ще има снежна покривка в по-голямата част от страната.
Данните са предоставени от accuweader.com

4

