Община Кюстендил Ви кани да вземете участие в
ПРАЗНИКА НА ЧЕРЕШАТА
23-24 юни 2018 г.
Културният живот в Община Кюстендил е съчетание от българската традиция и
новите тенденции от съвременното общество.Своеобразният синтез от тях, пречупен през
мирогледа на кюстендилските творчески гилдии, създават една местна ендемична културна
среда.
В град Кюстендил има традиционни ежегодни празници, които са уникални за страната и
характеризират манталитета на местното население, те са израз на приемственост и развитие
на традициите в региона. Основният смисъл и съдържание в четирите най-характерни за
града празници са свързани с термалните извори, светлината и плодородната земя.
Това са и трите елемента, които даряват живота и благоденствието на населението в
Кюстендил от дълбока древност.

Празник на черешата
23-24 юни 2018 г.
Два поредни дни от месец юни се посвещават
на “Празника на черешата”, който се свързва със
славата на кюстендилския край като Овощната градина
на България.
Изложението на плодовете на овощния труд за
страната започва от гр.Кюстендил през 1896 г., когато
е учредена Първата национална овощарска изложба и
градът получава званието “Майка на българското
овощарство”.
Представя се изложба от разнообразни сортове череши,
създадени в Института по земеделие в Кюстендил, и
отглежданите от земеделските производители в региона.
Избрани от Бога, обичани от самодивите, белязани със
знака за сакралност, черешите са символ на доброто. Те са
предвестници на лятото, вратата през която се отваря берекета и
успеха на кюстендилския овощен край. Тук черешата е присадена
в бита и културата на населението; тя е пазена и обгрижвана с
обич, с надежда за добруване, оградена е от ритуали и самородна
поетичност; за кюстендилеца тя е “Черешчица род родила”...

Още Плиний Стари съобщава, че римските градинари опитвали да присадят череша на
лаврово дърво, за да го увенчаят. Това говори за
царствеността на черешата, с което дори славният
пълководец Луций Лициний увенчавал радостта от
победите си.
Естетиката на цъфналия черешов цвят, обърнат
към слънцето, е наситен с мистична дълбочина,
черешата е символ и украса за аристокрацията и
дипломацията във всички общества. Черешата е и един
от знаковите символи за Кюстеднил.
На “Празника на черешата” животът се
превръща просто в купа с череши.
Целта на събитието е да се запазят
българските традиции, да се демонстрира креативността и изобретателността на участниците
и да се представи близката връзка между изкуството и земеделието в народната памет.
Десетки занаятчии от цялата страна подреждат свои изделия в Градската градина. Излагат се
произведения на изкуството, посветени на черешата - кукли, бижута, пластики, икони и различни
автентични произведения, майсторски изработени от сръчните ръце на художници и занаятчии.
В
празника
участват
читалища,
сдружения,
училища,
институции,
които
подреждат художествено аранжирани маси
покрити с този ярък и вкусен плод.
Редят се майсторски изплетени вешала от
разноцветни череши.
Провежда се конкурс за най-едра череша,
най-атрактивно вешало, най-красив черешов
щанд.
Празникът включва в себе си фолклорната
програма “Черешчица род родила”. В богата
художествена програма състави, танцови формации
и индивидуални певци представят магията на
черешата и въздействието й върху българския фолклор.
Вторият ден може да се насладите на кулинарното изложение Кулинарна надпревара
„Череши в кухнята”. В трудолюбивите ръце на кюстендилските кулинари този плод намира
широко приложение - кървинг изкуство, торти и сладкиши, красиви пити, сладка, компоти и сиропи
от череши красят конкурсните маси, а кюстендилци и гостите на града с изумление откриват
многообразието на черешовия свят.
Всяка година партньор на Общината е
Институтът по земеделие – Кюстендил, който
представя
разнообразието
и
новостите
в
черешопроизводството на Кюстендилския регион.
Директор на института е проф. д-р Димитър
Домозетов, председател на комисията по оценяване на
участниците в изложението.
Двудневните черешови празненства завършват
с богата художествена програма. Накрая се определят
победителите на изложението за най-добро и
атрактивно представяне, а гостите могат да вкусят и да
се насладят на този божествен плод.

