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Протокол от среща на ГСС
Населено място: с. Узунджово, община Хасково

Дата: 14.02.2016 год.

Дискутиран проблем/тема: Трифон Зарезан

Описание на проблема: Един от най-устойчивите, но и най-противоречиви по своята същност обичаи в българския
народен календар и църковно-православен канон е празникът на Св. Трифон. Това е трудов обичай, свързан с
първия стопански процес в годишния цикъл на обработка на лозата, а именно пролетното зарязване. Единствено
образът на Свети Трифон стои пряко свързан с резитбата на лозите.
Обсъждане и коментари в групата, идеи и предложения за справяне с проблема: Трифон Зарезан е един от
най-почитаните празници в Узунджово. Поради тази причина ГСС реши да се включи активно в отбелязването му.
Членове на групата предложиха да подготвят и представят песни и обичаи за празника.
Взето общо решение за разрешаване на проблема/ планирани действия: Да се организира отбелязването на
Трифон Зарезан, да се поканят всички лозари и кмета на селото.
Ангажирани лица: Танка Краева и Станка Ковачева
Предприети действия: ГСС организира отбелязването на Трифон Зарезан, поканени бяха всички лозари и
жители на селото.
Постигнти резултати: На 14.02.2016г. сутринта в центъра на селото се събраха всички лозари. Всички заедно
отидохме до лозовите масиви. На ритуалното зарязване присъстваха кмета на селото Деян Ванчев и отец Петър. В
празника взеха участие две фолклорни групи, облечени в народни носии. Поднесени бяха пита и бъклица с
червено вино. На полето се извиха кръшни хора, водени от лозари с бъклици в ръка. Празникът продължи в едно
от заведенията в Узунджово, където ГСС представи подготвената музикално-художествена програма.

Дата:15.02.2016 г.
Изготвил: Танка Краева

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Х &Д Джендър
перспективи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“
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