
Зад гърба ни е една изклю-
чително важна заБългария годи-
на. Година донесла ни много
надежди и очаквания за благо-
получието и по-доброто бъде-
ще на всички българи. Тя беше
и важна, и богата на събития, но
и изпълнена смного трудности.

Точно преди една година
България стана член на Голямо-
то европейско семейство. Без
съмнение 1 януари 2007 г. е из-
ключително важна дата. Дата,

която ще дели място с най-значимите в националната ни
история.

През 2007 г. влязохме в Европейския съюз с нашия
език и азбука, с нашата вековна история и традиции, с на-
шите постижения, надежди и опасения. Нека си дадем
сметка, че успехите ни занапред ще зависят не толкова
от европейските фондове и ресурси, а най-вече от наша-
та собствена работа, от упоритостта и съзидателния ни
труд.

Защото ако искаме да опазим децата си от насилие-

то и агресията, ако искамепо-чисти селища, по-добраин-
фраструктура и социална среда, трябва да се вгледаме
първо в себе си и в нашите отношения. И да не забравя-
ме, че толерантността и добротата са неразривна част от
националната ни традиция. Нека си дадем сметка, че ще
успеем само ако укрепим доверието помежду си, и дове-
рието в нас самите.

От отколешни времена посрещаме Новата година с
надеждата тя да ни донесе много късмет, радост и успе-
хи. В тази празнична атмосфера вграждаме не само на-
шите житейски грижи и въжделения за това, което ни
предстои, но и вярата в благополучието на род и семе-
йство, на домиродина.

Нека Новата година донесе повече шанс на талан-
тливата ни младост и достойни старини на нашите роди-
тели. И повече грижи, топлота и сърдечност, и към едни-
те, и към другите - защото това е най-скъпият подарък,
койтоможемдаподнесемнаблизките си.

Нека си пожелаем благополучие за всеки от нас, за
да бъде годината мирна, спорна и плодородна, за да се
сбъднатмечтите.

д-р Ивелина ГЕЦОВА,
Кмет на Община Лясковец
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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКA

За Новата 2008 година от-
ново си пожелаваме най-
хубави ижадувани неща. Неми
се иска и този път да става като
при изборите. Много ни се обе-
щава и по-малко се получава. У
нас имало двадесет и две хиля-
ди неправителствени органи-
зации, във Франция две хиля-
ди, в Белгия - сто. Eдин милион
и триста хилядифирми, голяма
част, от които фантоми. Прав-
ната реформа е на буксир,
здравната на келепир, благотворителността на принци-
па дайте да дадем . Едно разбиване на общественото
пространство по римскатамаксима “Разделяйи владей”.

Постоянно ни се втълпява ръст на вътрешен брутен
продукт, нафинансова стабилност, на икономическо раз-
витие. А държавата ни е на последномясто от страните в
Европейския съюз. Разминаването не е случайно, поля-
ризираното общество - също. У нас всеки първи мечтае
да бъде водач, всеки втори – да бъде “в играта”, а трети-
те са като в третия свят. Сега каквото да захванете, намо-
да са проектите и програмите. Дори в схемата попадна и
момчето останало сирак, от Вазовия “Спомен за Батак”.
Крайно време е да се свестим, да се вземем в ръце, да
станем истински и да имаме една цел – а тя да бъде чис-
та и святаБългария.

Бъдете живи и здрави, и в това време трудно и тре-
вожно–щастливи, колкото е възможно!

Петър СЛАВЧЕВ,
Председател на ОбС - Лясковец
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За пореден път мнозина
лясковчани посрещнаха новата
година заедно – на площад
„Възраждане”. Тази година за-
едно с тях бяха и младежи от
пет европейски страни, учас-
тници в проекта „Театърът –
сбъдната мечта” на горнооря-
ховския младежки театър
„Алтернатива”. Малко сред по-
лунощте първи сурвакаха на се-
дем европейски езика кмета д-р
Ивелина Гецова. Всеки на своя
език нарече благословии и по-

желания, които бяха от-
правени, както къмнея, та-
ка и към всички лясковча-
ни. Д-р Гецова ги дари с традиционни
български сувенири за здраве и за спо-
мен отЛясковец.

Малко преди да настъпи Новата
2008-ма, самодейците на горнооряхов-
ския младежки театър „Алтернатива” се
погрижиха задоброто настроение нажи-
телите на Лясковец със своята забавна
програма. Сред тях бе и нашумяващата
все повече и повече лясковска звезда –
Никола Чочев. Той пя за своите съграж-

дани и сподели, че за него това е огром-
но удоволствие и чест.

Точно в дванадесет часа зимното
небе се изпълни с красиви фойерверки.
Българският химн и Химна на вропа
възвестиха настъпването на Новата го-
дина.

Разбира се, за да е празникът ис-
тински имаше и кебапчета, бял пелин и
кръшни хора, виещи се на площада до
рано сутринта.

Младежи от пет страни посрещнаха
2008 на площад „Възраждане”

Новите общински съветници започ-
наха мандата си с промени в структурата
както наОбС, така и на общинската адми-
нистрация. Приет бе и нов правилник за
работа на Общинския съвет. Вместо пет,
както бяха досега, постоянните комисии в
ОбСвече са седем.

Д-р Людмил Гецов оглави коми-
сията по “Икономическа политика,
земеделие, еврофондове, привати-
зация и концесии”. Сергей Добрев
председателства комисията "Здра-
веопазване, социални дейности,
младеж, спорт и туризъм”. Даниела
Арабаджиева получи комисията по
образование, култура и вероизпове-
дание, а РуменСтойков - по инфрас-
труктурно развитие, благоустро-
йство и околна среда. Бившият кмет
инж. Димитър Дервишев председа-
телства комисията по “Бюджет и фи-
нанси”. Представителят на ЗС „Ал.
Стамболийски” Николай Гърмидо-
лов, оглавява “Ред, законност и безопас-
ност на движението”, а на Петър Славчев
се падна честта да ръководи комисията
по етика и контролна решенията.

От края на миналата година с нова
структура е и общинска администрация.
Тамсъщобяха наложени значителни про-
мени. Досега съществуващите дирекции
бяха закрити, а съветниците одобриха об-
щата численост и структура на админис-
трацията. Така тя вече включва кмет, два-
ма заместник-кметове, секретар на общи-
ната, петима кметове на кметства по насе-
лените места, вътрешен одитор, обща и
специализиранаадминистрация.

Общата администрация е предста-
вена от дирекция “Бюджет, финансово-
стопански дейности, правно и информа-
ционно обслужване” и обхваща 14 броя
специалисти. Две дирекции със съответ-
но 23-ма и 7 броя служители представля-
ват специализираната администрация -

дирекция “Изграждане на жизнената сре-
да, общинска собственост, общинска
охрана и проекти” и дирекция “Икономи-
ческа политика, хуманитарни дейности и
европейска интеграция”. Втората дирек-
ция включва отдел “Гражданска регис-
трация и административно обслужване”.

В структурата влизат и други местни дей-
ности на издръжка на общинския бюджет
- “Управление, контрол и регулиране на
дейностите по жилищно строителство и
териториално развитие”, “Озеленяване”,
“Чистота”, “Други дейности по жилищно
строителство, БКС и регионално разви-
тие”, “Радиотранслационни възли”,
“Спортни бази за спорт за всички”, “Други
дейности по селското и горско стопа-
нство, лов и риболов” и “Служби и дей-
ности по поддържане, ремонт и изграж-
дане на пътища”. В общата численост
влизат също така и дейностите “Домашен
и социален патронаж, трапезарии и други
социални услуги”, “Клубове на пенсионе-
ри и инвалиди”, както и “Дейности по здра-
веопазването” и “Центрове за социална
рехабилитация и интеграция на инвали-
ди”. Структурата бе приета сравнително
гладко от ОбС. От 17 съветника 9 гласу-
ваха „за”, 2 - „против” и 6 - „въздържал се”.

ОбС и Общината с нови структуриПри мен най-важен е въпросът за правдата
П. Славчев, председател на ОбС - Лясковец:

- КойеПетърСлавчев?

- Какво Ви доведе в Общината, „
…на попрището жизнено след среда-
та…”?

-Виесте кореняклясковчанин, как-
вихорасасъгражданитени?

- Как стоиприВасвъпросът за три-
единствотомеждуминало, настояще и
бъдеще?

- Аз съм един съвсем обикновен чо-
век на средно социално ниво. Към подчи-
нените си винаги съм бил внимателен,
къмначалниците си – взискателен.Мразя
агресивността, посредствеността, уважа-
вампринципните иблагородните.

Виновен съмбил, че съм казвалисти-
ната. Но нея всеки я знае и често я пре-
мълчава. При мен най-важен е въпросът
за правдата, която е нашето отношение
към тази истина. Убеден съм, че всеки чо-
век може да бъдеморален и социален ка-
питал за обществото, но за това е потреб-
но дабъде свободенидостоен.

- Доведе ме развитието на събития-
та. В тази предизборна вакханалия на ни-
ска политическа култура и първични
страсти, ПП „Атака” вървеше скромно,
убеденои праволинейно.И хората ни вяр-

ваха. И беше трудно и напрегнато, но се
получи така, че чистите ръце и доброто
сърце, предвариха парите и арогантност-
та. Попаднахме в необичайна ситуация –
сред обран бостан, който трябва да нато-
ряваме, разораваме, насаждаме, за да
имарезултати.

- Хората на всяко селище имат своя
характеристика, с която битуват в общес-
твеното пространство. Лясковчани от
своя страна влизат в характеристиката
на българската народност по стандарти-
те на Ив. Хаджийски, а напоследък по те-
зи въпроси писа и М. Семов. Но ако тряб-
ва да бъдем конкретни, те са предприем-
чиви, ревниви, любознателни, работливи
и акуратни, но същевременно сложни и
противоречиви хора. Когато става дума
за общи дела, често пъти са несъгласни
помежду си. Освен това са силно полити-
зирани. За последните години големият и
истински диалог и сговор, от който се нуж-
дае всяко добро дело, още не се е състо-
ял. Днес те искат по-добра икономика,
по-съдържателна култура и поне малко
достойнство.

- Има хора, които много държат да
представят нещата така, сякашсветът за-
почва от тях, сякаш всичко зависи от тях.
Но най-лошото е когато решат, че той
трябва да свърши с тях. Те стремително
рушат култура, морал, идентичност, при-
родни и обществени закони. Те за-
тръшват вратата на миналото, за да няма
настояще. И тук ще добавя думите на го-
лемия немски поет Хайнрих Хайне от
преди 160 години, че „миналото е лампа,
запалена на прага набъдещето”.

Петър Иванов Славчев е кореняк лясковчанин.
Завършил средното си образование в гр. Лясковец и
Г. Оряховица. По-късно завършва СУ “Кл. Охридски”,
специалност история.Натоваренедаорганизирафи-
лиала на Археологическия институт към БАН във В.
Търново. Там работи по проблемите на средновеков-
ната столица - стратиграфия и хронология, урбаниза-
ция, материална култура и социална структура. Учас-
тва вмеждународни конгреси вБратислава, Киев,Со-
фия,Пловдиви вмного националниирегионални кон-
ференции, симпозиуми и чествания. Награден отМи-
нистерски съвет за 1300 години България. Има пуб-
ликувани 80 научни и научно-популярни разработки.
Бил е секретар на Окръжното историческо дружес-
тво. От 1991 до 1995 г. е председател на Общински
съвет – Лясковец като независим от листата на СДС.
През следващия мандат 1995/99 г. е бил общински
съветник. Учредител и пръв председател на комите-
та “Васил Левски”. Понастоящем председател на об-
щинска организациянаПП “Атака”.
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

П Р Е Д С Т О Я Щ И

Тази година се навършват
. На 22 януари

1873 г. турският султан подписва ферман, по-
твърждаващ смъртната му присъда. Съдът го
осъжда на смърт чрез обесване. На 19 февруари
1873 г., в покрайнините на София, Левски увисва на
бесилото. България губи най-достойния си син.

По случай 135-тата годишнинаот неговата геро-
ична смърт, Община Лясковец организира честване,
което ще се състои на 19 февруари пред бюст-
паметника на Левски. Ще бъдат поднесени венци и
цветя, в знак на преклонение пред личността и дело-
то наАпостола.

По случай
, Община

Лясковец организира научна конференция, която ще
се проведе на 22февруари 2008 г. В неяще участват
проф. д-р Д. Дойнов – Председател на Общобългар-
ския комитет иФондация “ВасилЛевски”, преподава-
телиотВТУ “Св. св. КирилиМетодий” и краеведи.

Побългарските земи се тачи ка-
то покровител на лозарите, кръчмарите и градинари-
те. Наречен е Зарезан, защото се празнува в начало-
то на пролетния сезон, когато се започва резитбата
на лозята. Според българския обичай в празничния
ден стопаните излизат на полето и зарязват няколко
пръчки, поливат корените на лозата с вино, за да се
роди обилен плод. Eтнографите откриват основата
на празника в древния култ къмДионисий - бога, кого-
то в древността почитали като покровител на виното,
веселието илозята.

Тази традиция, да се празнува наТрифонЗаре-
зан, се пази ревностно в нашия град. Още в минало-
то лясковчани са познавали добре не само градина-
рството, но и лозарството. Празникът е въплътил в
себе си човешката радост от плодовете на упорит
труд и любов към щедрата ни земя. Ето защо израз
на тази любов прозира в ритуалите, които лясковча-
ни изпълняват с толкова веселие всяка година.

Ежегодните тържества в деня на Трифон Заре-
зан и този пътщебъдат съпътствани с празнична про-
грама, народно веселие, зарязване на лозовия ма-
сив и надпревара в конкурс за най-добре приготвено
домашновино.

135 години от ги-
белта на Апостола на Свободата

130-та годишнина от Освобожде-
нието на България от турско робство

СветиТрифон

�

�

Юбилейната 2007г. 170 години от рождението на В. Левски (18 юли 1837г.) рубрика на клуб “Родолюбие”, с ръководител М. Давидова

250 000 лева отпуска за ремонта на
детска ясла „Мир” Социално-инвес-
тиционния фонд на Мининстерството на
труда и социалната политика. Проектът
на Община Лясковец бе одобрен от Упра-
вителния съвет на фонда в края на мина-
лата година и обектът е включен в инвес-
тиционнатаму програма за 2008 година.

Детска ясла „Мир” има капацитет от
120 деца. Целта на проекта е изпълнение
на строително-ремонтни работи, с което
ще се подобрят топлотехническите пара-
метри. Проектът предвижда подмяна на
дограмата, реконструкция на отоплител-
ната система и подмяна на котела, из-
кърпване на външната мазилка, топлои-
золация, боядисване със силиконови бои

идр.
Сградата е строена преди 35 години

и естествено се нуждае от много подо-
брения. Преди около две години тя е гази-
фицирана, асфалтиран е и покрива. С из-
пълнението на проектаще се подобри об-
щото състояние на единствената детска
ясла в града ни.Ще се намали енергопот-
реблението, а оттам и разходите за ото-
пление. Условията в сградата ще станат
по-добри.

Според директорката на яслата Не-
вянка Козлева това е най-хубавият ново-
годишен подарък, който са получили, тъй
като решението за одобряването на про-
екта се получи в навечерието на празни-
ците.

От близо три месеца в община Ляс-
ковец е разкрита нова социална услуга.
Обществената трапезария за лица и се-
мейства в социален риск функционира
благодарение на спечелен от Общината
проект, с който тя кандидатства пред соци-
алнотоминистерство.

Обществената трапезария има за
цел да облекчи живота на хората в нерав-
ностойно положение. Идеята е да се по-
могне на нуждаещите се от социална под-
крепа граждани, като им се осигури топла
храна. Продължителността на проекта е
5 месеца, а обхватът му - територията на
град Лясковец. Партньори на проекта са
ДирекцияСоциално подпомагане - Г.Оря-
ховица, областен съвет наБЧК -В. Търно-
во и Общинска организация към Съюза
на инвалидите – Лясковец. Общата стой-
ност на проекта е в размерна5366лв.Су-
мата от 3 888лв се осигурява отфонд “Со-
циално подпомагане”, София към МТСП.
Това са средства за хранене на 30 лица
за продължителност от 5 месеца. 1 478
лв. са осигурени от община Лясковец и
включват средства за консумативи –
електроенергия за приготвяне на храна-
та, вода и почистващи дезинфекционни
препарати. Посудата за разсипване на
храната е безвъзмездно осигурена от об-
ластния съвет наБЧК.

Проектът се управлява от експерти
от община Лясковец и представител на
Домашния социален патронаж. Според
правилника за дейността на трапезария-
та, изготвен и приет от специалистите, са
определени и ползвателите. След раз-
глеждане на подадените молби, управля-
ващият екип е взел решение кои лица да
се ползват от новата социална услуга. А
това са лица с над 70% загуба на трудос-
пособност, самотнилицабез доходи, мно-
гочислени семейства и самотни родите-
ли, също и лица, навършили пенсионна
възраст, без право на пенсия. Всички пра-
воимащи до 31 март 2008 г. ще получават
топълобяд.

Горнооряховска и лясковска общи-
ни станаха официално собственици на
пречиствателната станция, след като в
средата на месеца кметовете им получи-
ха от Министерството на околната среда
и водите удостоверението за пускането й
в експлоатация. На практика това е
първото подобно съоръжение в Бълга-
рия, построено и пуснато в действие с
финансовата помощ на програма ИСПА.
Среализирането на проекта двете общи-
ни се наредиха сред първите в страната,
които отговарят на изискването на ЕС до
2010 година всички отпадни води да ми-
нават през пречистващисъоръжения.

Тепърва двете общинище имат дос-
та проблеми за решаване около пречис-
твателната станция.На първомястофор-
мата на управление. В следващите сед-
мици предстои двете общини да се дого-
ворят с „Ви”Йовковци” по какъв начинще
се стопанисва скъпото съоръжение.
Трябвада се направи калкулацияи наце-
ната, която граждани и фирми ще пла-
щат за пречистване на отпадните води и
тази цена трябвада се одобриотДКЕВР.

Другият голям проблем, стоящ пред
Лясковец и ГорнаОряховица,ще е как да
намерят начин да натоварят пречиства-
телната станциямаксимално.

Все ощесъоръженията самного сла-
бо натоварени, трябва да вложите много
усилия за довършване на канализацията
и вкарването на всички води в пречиства-
телната, обърна се към кметовете Лора
Денева – експерт от дирекция “Фондове
на ЕС” къмМОСВ, която е и координатор
за ПСОВ Горна Оряховица, Лясковец и
Д.Оряховица. Тя връчиофициалнитедо-
кументи за собственост на общините и га-
рантира, че скоро ще бъдат подписани и
договорите за усвояване на икономиите
от строителството на водното съоръже-
ние. ИСПА финансира изграждането на
ПСОВ с 16,4 милиона евро. Над 3 милио-
на евро бяха икономисани и бе решено
те да се вложат в закупуване на техника
и оборудване за водния сектор в двете
общини, както и за изграждане на хидро-
модел, който да даде реална представа
за състоянието на ВиК инфраструктура-
та.

СИФ ОТПУСНА 250 000 лв.
ЗА РЕМОНТ НА ДЕТСКА ЯСЛА „МИР”

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ВЕЧЕ Е СОБСТВЕНОСТ
НА ЛЯСКОВЕЦ И ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С
НОВА СОЦИАЛНА УСЛУГА

Става дума
за една годишни-
на на знакова фи-
гура от пантеона
на българското
възраждане -
Христо Ботев. А,
за хора като него,
когато става ду-
ма, ще си послу-

жа с думите на известния български писа-
тел Йордан Радичков - най-малкото, кое-
то трябва да направим е да станем прави
ида замълчим, защото тях ги имаше зара-
ди нас.

Неговото творчество, появило се без
особени предпоставки в българското ду-
ховно наследство, се оказва обществе-
но-политически феномен с колосални
влиянияи последици. Завладяващиса по-
Hлета намисълта, силата на изразните сре-
дства, духовната мащабност. Едно срав-
нително малко по обем, но голямо по зна-
чимост съзидание.

В 1871 година (едва 23-годишен), Бо-
тев започнал да издава в Браила вестник
“Дума на българските емигранти”, в който
за първи път показва своя забележите-
лен талант на публицист. През 1872 годи-
на той се преместил в Букурещ и станал
съредактор на Каравелов в издаването
на вестник “Свобода”, а по-късно и на вес-
тник “Независимост”. Същевременно е
редактирал и сатиричния вестник “Будил-
ник”. Тук, той проявява качествата на об-
щественик и политик, надживял своето
време. Неговото творчество бичува не-
дъзите на обществото, жестокостта на ти-
раните, лекува раните на онеправдания
народи чертае победаи възход.

Някои Ботеви изследователи посоч-
ват в творчеството му, идейни и стилови
заемки от унгарския революционер и по-
ет Шандор Петьофи, който с малко пред-

шества Ботев. В това отношение, сега ще
се позова на един съществен фрагмент
от поезията наПетьофи:

Приликата на това четиристишие с
“Моята молитва”, “На прощаване”, “Май-
це си”, “До моето първо либе” е в силата
на израза и градацията на чувствата, но
не и показател с отрицателен знак. Крити-
ците пропускат, че тук става дума за твор-
чеството на двама велики по дух и на де-
ло, което се явява прелюдия към тяхното
политическо ижитейско кредои съдба.

Щосеотнасядодругия вариант - вли-
янието на народната песен - това е черпе-
не от извора, израз на непосредствения
контакт с живата природа, с конкретната
реалност, с чувството за справедливост,
заедно с присъщата му всеотдайност, не-
покорност, образност и оригиналност.
Творчество, без което нашата литература
нямаше да бъде това, което представля-
ва днес.

В своя кратъкживот и в апогея на сво-
ята дейност, Ботев се вписва в
Априлското въстание - най-голямата и
съдбоносна изява на българското нацио-
нално-освободително движение. Той е не
самонай-значимиябългарски поет от епо-
хата до Освобождението, но и изтъкнат
идеолог на българската демократична ре-
волюция.

Около средата на месец май 1876 го-
дина, когато все още догарят огнищата на
Априлското въстание, в Букурещ, той със
свои привърженици подготвя чета от 200
души, която на 17 май се качва на
австрийския дунавски кораб “Радецки”,
пленява го и слиза на родния ни бряг при
Козлодуй.От тук започва и последният ге-

“Две неща ми трябват на земята -
Любовта и Свободата.
Бих си дал живота безвъзвратно за любов,
Любовта да дам за Свободата съм готов…”

роичен поход на българската бунтовна
пролет.

От “Радецки”, Ботев изпратил писмо
до своите другари в Букурещ, в което зая-
вява с радост, че неговата молитва се
сбъдва. От тук, той изпраща и две съоб-
щения до френски и швейцарски вестни-
ци, в които пише за четата, за целта й, за
себе си. Либералният европейски печат
отбелязва в няколко материала подвига
на Ботевата чета. По това време той е ре-
дактор на вестник “Знаме”.

Ботевата чета води ожесточени сра-
жения с турските потери отДунавадоВра-
чанския балкан - връх Вола, височините
“Околчица”, “Купена” и “Камарата”, къде-
то той е убит от вражески куршум.

Това е велико временанадеждиипо-
громи, през дългото и тежко робство и
един блестящо изпълнен дълг към Роди-
ната от плеяда нейни верни синове. Тях-
ната изключителност е, че направиха по-
вече, отколкото бяха длъжни и вярваха
по-силно,, отколкото им бяха възможнос-
тите.

От Лясковец в Ботевата чета загива
Христо Стоянов от Махалата “Св. Нико-
ла”, а Никола Узунов е участвал в четата
на Сидер Грънчаров (от Горна Оряхови-
ца), която от към Сърбия се стреми да се
присъедини към четата на Ботев. Той до-
живял Освобождението (според споме-
ните наИванДокторов).

НАВЪРШИХА СЕ 160 ГОДИНИ
ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО БОТЕВ

Връщаме се назад към събитията, за
да направим мост към миналото, което е
необходимо, за да бъде настоящето жиз-
нено и живо - с дълбоки корени и добри
плодове.И с едноискрено иистинско при-
знание към хора и събития - защото тях ги
имаше зарадинас.

Петър Славчев

IM MEMORIAM
С дълбоко прискърбие Община Ляс-

ковец съобщава на гражданите, че на 18
януари 2008 година си отиде завинаги
от нас - една от най-
значимите фигури в обществения жи-
вот на град ни. Името муще остане за-
винаги в летописа на лясковския живот
ислава, кактои в нашитесърца.

Завърши своя земен път една ярка,
забележителна личност на нашето
съвремие – обичаният от всички поко-
ления, високоуважаван гражданин и об-
щественик, деец и историк, дългогоди-
шен председател на Съюза на ветера-
ните от войните – достойният човек -
Иван Кондев. Отиде си, но на младите
остави завета за изграждане на един ду-
ховно извисен, по-справедлив и хуманен
свят.

Историятана градЛясковецще за-
пише неговото име с ярки букви, ще
свърже делатаму с каузата на доброто
в света, с усилията за диалог и разбира-
телство между поколенията и полити-
ческите сили, с усилията му за пости-
гане на справедливост и утвърждава-
нето на високоморални личности в
съвременнияживотнародния ни град.

С голяматасилична харизмаинеиз-
тощима енергия в живота, той не се
боеше от трудните пътища и в изяви-
те си решително и страстно влагаше
своя голям авторитет и своя силен дух
- в името на просперитета на Ляско-
вец, като години наред изграждаше
мост между славното минало на града
и светлото му бъдеще. В своите слова
и с многолистните си доклади за па-
метнитесъбития,ИванКондев ни заве-
ща обичта си към Родината и разпали в
сърцата ни силно чувство на призна-
телност към саможертватана българ-
ските во&ини. Със своята изключителна
ерудираност и вродена ораторска дар-
ба, той беше живата памет, връзката
с нашето историческоминало.

Иван Кондев

Поклон пред паметта на един
човек с голямо сърце…


