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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЛЯСКОВЕЦ БЕШЕ ДОМАКИН НА ПЪРВИЯ ПО РОДА СИ СЪБОР НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ

МЛАДИТЕ ЛЯСКОВЧАНИ БЯХА НА ГОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Уникално и първо по рода си изложение
се състоя в околностите на Петропавлов-
ския манастир по повод един от най-
популярните християнски празници – Гер-
гьовден. Първият национален събор на
овцевъдите избра територията на град Ляс-
ковец за домакин, за да представи по зрели-
щен начин един чисто български празник,
внушителен със своята обредност.
Над450 агнета, кочове и овце, над 150 ку-

чета от различни породи, както и коне, пони-
та и т.н., видяха посетителите на първия у
нас събор на овцевъдите в България. Орга-
низацията направиха Националната асоци-
ация за развъждане на синтетична попула-
ция на българска млечна овца, която е най-
голямата овцевъдна организация в страната
ни и има седалище във Велико Търново. Тя
обединява повече от 400 членове от цяла
България и неин председател е Симеон Ка-
раколев. Бюджетно събитието естественно
бе обезпечено от Министерството на земе-
делието и храните и от спонсори като „Бо-
лярка”, „Горна баня”, „Пепси”. Със съде-
йствието и на община Лясковец като дома-
кин на терена и с помощта на община В.
Търново, в двата дни поляните на Петропав-
ловския манастир се превърнаха в пищно и
пъстроцветномясто за развлечения, като бя-
ха показани аспектите от живота на българи-
на, представени от обичаите, нравите, уме-
нията на животновъдите, традиционните по-
хвати на майсторите-занаятчии, автентич-
ните български ритми и типичното нашенско
кулинарно приготвяне на гергьовските че-
вермета, приготвяне на вкусен български
кашкавалидомашни сирена.
Съборът бе открит отминистъра на земе-

делието Мирослав Найденов, от домакина -
кмета на общинаЛясковецд-рИвелина Гецо-
ва, а тържественият молебен направи Него-
во високопреосвещенство великотърнов-

скиямитрополит Григорий.Официалнилица
на празника бяха и зам. министърът на земе-
делието Цветан Димитров, депутати, облас-
тния управител доц. д-р Пенчо Пенчев, кме-
товете на В. Търново и Г. Оряховица, пред-
седатели на общински съвети и др. Първия
събор на животновъдите уважи и румънски-
ят председател на синдикатите на овцевъ-
дите Джордже Люнго. Лентата на събора,
символично даваща неговия старт преряза-
ха Мирослав Найденов, Симеон Караколев
и Десислава Танева – председател на земе-
делската постоянна комисия в Народното
събрание.
В 40 шатри посетителите имаха възмож-

ност да опитат и да си закупят продукти от
овче мляко. Изложени
бяха народни носии от
различните краища на
страната, чанове,
звънци, хлопки, ножо-
ве, овчи и агнешки ко-
жи, козяци, черги, ките-
ници, конски амуниции
и сувенири. Гостите на
събора видяха на жи-
во как се доят и стри-
жат овцете, а в специ-
ално разположена ми-
нимандра проследиха
пътя за направата на
сиренето. Организато-
рите бяха предвидили
и състезания по доене
и стрижене на овце.
Най-любопитната и
съблазнителна гледка
за всички бяха 30-те
въртящисе на огън и през дватаднина събо-
ра чевермета Допълнителнаатракция за по-
сетителите бяха и демонстрациите на пра-
българската школа за оцеляване „Багатур”,

която представи характерни бойни похвати,
оръжия, исторически и фолклорни сюжети,
елементи от игрите и ритуалите на предците
ни.

Хората, дошли да
се насладят на събора
чуха и видяха известни
български овчарски пес-
ни и танци. Уникалнибя-
ха и гайдарите от Кало-
фер, с чиито изпълне-
ния бе открит събора.
Гвоздей на програмата
естествено бяха фол-
клорните изпълнения
на оркестър „Канари-
те”, народната певица
Ана Борисова, Север-
няшкият ансамбъл,
поп-фолк дивата Ива-
на, както и забавното
шоу на актьорите Краси
Радков иВикторКалев.
Организаторите се

надяват, ч е след
успешно реализираното първо издание на
събора, тойще допринесе за съхраняването
и утвърждаването на автентичния български
фолклор, на автентичните занаяти и праз-
ничната поредица от обреди, с които се
свързва един от най-тачените ни християн-
ски празници– Гергьовден.
Чрез събития като този събор, всички

участници получават обществено призна-
ние и доказват, че и сега, когато вече сме мо-
дерни европейци, нашият народ продължа-
ва да отпива от живата вода на извора. Ние,
българитедобре знаем, че там са скрити нра-
вствените ценности и това нидава силаи на-
ционална гордост.
И през двата дни атмосферата бе заре-

дена с достолепие и неповторимост, което е
знак, че добрите културни традиции, са наме-
рили своя естествен продължител в лицето
на съвременниците, на хората, които създа-
ват подобниизяви.

,
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Eдна от най-големите
мечти на нашите ученици
от Младежкия парламент
при СОУ „Максим Райко-
вич”, да посетят Народно-
то събрание на Република
България най-сетне се
сбъдна. 14 ученици, заед-
но с техния координатор
МаринаКостадинова, има-
ха тази възможност, благо-
дарение съдействието на
д-р Ивелина Гецова кмет
на община Лясковец. Д-р
Гецова, заедно с предсе-
дателя на общински съвет
Даниела Арабаджиева и
директора на СОУ „М. Рай-
кович” Николай Кожухаров
организираха образова-
телно посещение на Младежкия парламент.
Младежите имаха възможност да научат за
историята и дейността на Народното събра-
ние, да разгледат пленарната зала, да се
срещнат с народни представители. Учени-
ците бяха посрещнати в зала „Изток“ на НС
от търновския депутат от групата на ПП
ГЕРБ Христо Христов. В непринуден разго-
вор, нашите будни млади хора отправиха
своите въпроси към него, като се поинтере-
суваха най-вече от проблемите в сферата на
образованието. В същата тази зала Николай
Кожухаров им изнесе лекция за историята и
дейността набългарския парламент.
Момичетата и момчетата имаха възмож-

ност да разгледат сградата на парламента,
да проследят работата на депутатите в пле-
нарната зала и да разговарят със заместник-
председателя на политическа партия ГЕРБ,
министър на вътрешните работи и вицепре-

миер Цветан Цветанов. За спомен от посе-
щението симладите хора получиха картички
от Парламента и конституцията на Републи-
каБългария.
След завръщането си отСофия ученици-

те, заредени с много впечатления и положи-
телни емоции споделиха, че са много раз-
вълнувани от преживяното.
„Никога не съмсимислила, чемога да на-

блюдавамнаживо заседанието на депутати-
те, само съм си мечтала за това”, разказа
Ивена Бъчварова – председател на младеж-
кия парламент, а останалите младежи обяс-
ниха, че са били впечатлени от обстановката
и възможността да фотографират всеки мо-
мент от посещението си.
„Едно голямо Благодаря на д-р Ивелина

Гецова, която ни придружаваше през цялото
време и сбъдна мечтата ни!” – единодушни
са всички нашимладежи.
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С голямо общоградско тържество
на открито бе отбелязан 9 май – Денят
на Европа. Празникът се състоя на цен-
тралната сцена в града и протече под
наслов „Европа и ние”. Тържеството бе
посветено на петата годишнина от вли-
зането на България в Европейския
съюз. Лясковчани видяха изпълненията
на най-малките европейци. Малчугани-
те от трите детски градини „Пчелица”,
„Радост” и „Славейче” изнесоха кон-
церт, подкрепени от по-големите каки и
батковци от ба-
лет „Ритъм” иТан-
цов състав „Лудо
младо” при чита-
лище „Напредък-
1870”.
Организато-

рите на празника,
община Лясковец
и Европейският
информационен
ц е н т ъ р - В .
Търново, се бяха
погрижили праз-
ничната атмос-
ферадаимаевро-
пейски модерен
облик. Балони и знаменца на всичките стра-
ни-членки на Европейския съюз украсяваха
сцената. След като звучаха „Ода на радост-
та” и „Мила, Родино”, деца и публика бяха
приветствани от кмета на общината д-р Гецо-
ва. „Чрез включването си в празника, децата
дават израз на своята представа за това, как
искат да изглежда съвременния Лясковец -
като една малка частица от територията, на-
речена обединена Европа, в която живеят
щастливи деца – спортуващи, пеещи, танцу-

ващи”, каза в слово-
то сид-р Гецова.
Пъстрите костю-

ми и усмихнатите
лица допринесоха
за доброто настрое-
ние и веселието на
всичкижители.Мал-
ко преди концерта,
се състоя и спор-
тния празник на де-
цата, посветен на
деня на Европа.

Игрите и спортните състезания се проведоха
в новоизградения комплекс в квартал „Чер-
никова бара”. След като приветства децата с
празника, д-р Гецова награди участниците в
спортната надпревара. Награди получиха ка-
питаните на отборите от четирите училища –
СОУ „М. Райкович”, ОУ „П. Р. Славейков”, НУ
„Н. Козлев” и НУ „Ц. Гинчев”. За палавниците,
участвали в празничната програма, органи-
заторите бяха подготвили изненади - награди
и подаръци, играчки, книжки илакомства.

В ДЕНЯ НА ЕВРОПА ДЕЦАТА СПОРТУВАХА, ПЯХА, ТАНЦУВАХА
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В джулюнското основно училище „П.Р.Славейков” при-
ключва реализацията на проект „Заедно да преоткрием на-
шето училище”,финансиран отЦентър за образователнаин-
теграция на децата и учениците от етническите малцинства
и Ромски образователен фонд на обща стойност 11 650.37
лв., в това число собствени средства от община Лясковец -
500.00 лв. Партньори на училището бяха община Лясковец и
джулюнското читалище „Пробуждане-1896”. В рамките на
проекта се формирa Клуб за изучаване и пресъздаване на
българските и ромски традиции, като средство за съхраня-
ване и развиване на културната идентичност на учениците,
както и родителски клуб, който участвашеиподпомагашере-
ализацията на заложените дейности. Реализацията на про-
екта обхвана времето от 1 октомври2011г. до 31май2012 г.
Участниците в клуб „Заедно” бяха разпределени в 2 гру-

пи: малка - „Знайко” - с ученици от 1, 2 и 3-ти клас и ръководи-
тел Марияна Дончева, която е начален учител в същото учи-
лище и голяма - „Мечтатели” - с ученици от 4, 5, 6, 7 и 8-ми
клас с ръководител Даниела Христова - директор на учили-
щето. Двамата педагози работиха с учениците от клуба за
осъщестяването на предвидените задачи и изпълнение це-
лите на проекта. 30-те деца от различните класове, обедине-
ни в двете групи, изучаваха основите на фотографското из-
куство и прилагаха наученото в практически занимания сфо-
тоапарати, като бяха групирани в няколко тематични кръга:
„Представи се в 7 снимки”, „Покажиродния край през твоя по-
глед”, „Празници в къщи и в училище”, „Какво не бива да пра-
вим”, „Моето село през сезоните” и др. Друга насока от рабо-
тата на учениците бе изработването на кукли в традиционни
ромски и български облекла и изработване на костюми на
приказни герои, както и първи стъпки към опознаването на
ромскияфолклор - запознаване с традициите ифолклора на
ромския и българския етнос в търсене на общото и споделя-
не на различното. За целта бяха закупени 2 фотоапарата,
лаптоп и много материали за изработване на куклите и кар-
навалните костюми. Оборудвана бе специална клубна зала,
къдетода се провеждат заниманията.
Целите, които си постави училище „П.Р.Славейков” при

реализацията на дейностите по проекта бяха да внедри и на-
сърчи една различна, позитивна практика за преодоляване
на предразсъдъци и интегриране на ромиските деца в учи-
лище с преобладаващ брой български ученици, да пред-
остави на ромските ученици възможност да общуват и тво-
рят със своите връстници, да им представят своя фолклор и
култура, както и да обогатят своите художествени умения, да
получат нови компетентности и да изградят навици за рабо-
та в екип. За втора година в училището се обучават ученици
и от други населении места, затова бе много важно пре-
връщането на ОУ „П.Р.Славейков” в привлекателно приемно
училище за деца от ромски произход, а също така и подобря-
ването на училищната среда, тъй като учениците са включе-
ни в целодневен учебен процес и прекарват по-голяма част
от времето си в училище. Проекът даде възможност за об-
учение на учителите от ОУ „П.Р.Славейков” за работа в мул-
тиетническа и мултикултурна среда и създаде условия за
опознаване и разбирателство между различните етнически
групи, а чрез проведените тренинги за толерантност сред
учениците допринасе в голяма степен за възпитаване на
младото поколение в дух на толерантност, зачитане на раз-
личията, взаимноразбирателство и уважение.
В края на обучението участниците в клуб „Заедно” могат

да се похвалят с 20макета на кукли от картон, плат и прежди;
6 обемни кукли от плат, прежда и конци, множество фотог-

рафски снимки и 20декоративни пана нацветя.
На 4 май 2012 г. в ОУ „П.Р.Славейков” в Джулюница бе от-

крита изложба на учениците. Изложбата включваше 12 фо-
тографии, направени през едногодищния период на обуче-
ние. Обективът на бъдещите фотографи улови моменти от
преживяванията в заниманията по тематичните направле-
ния. Със стиховете наПетя Дубарова и с танците на момиче-
тата от група „Мечтатели” започна празничната програма, с
която участниците в клуб „Заедно” откриха първата от поре-
дицата изложби, с които искаха да представят резултатите
от обучението си по проекта - умения по фотография и деко-
ративно-приложни изкуства. Малките участници от група
„Знайко” представиха своята колекция от декоративни пана
„Цветя”, изработени от прежди, маниста и хартия, както имо-
дели на кукли от картон и плат в традиционни ромски и
български облекла. По-голямата група „Мечтатели” участва-
ха в изложбата с оригинално изработени кукли от плат, пре-
жда и конци. Мирослава Дончева и Гергана Янкова показаха
своите умения за работа с трудното и оригинално изкуство
квилинг в 10 цветни картички.
На 10 май в сградата на Регионалния инспекторат по об-

разование във В. Търново учениците откриха втората си из-
ложба отфотографии, които са запечатали най-интересните
моменти от заниманията им пофотография в клуб „Заедно” -
„Сред природата с фотоапарат”, „Покажи родния край през
твоя поглед”, „Представи се в 7 снимки” и мн. други, както и
декоративни пана на цветя, изработени от малките участни-
ци с помощта на цветни листи, прежди и мъниста, макети на
кукли в традиционни ромски и български облекла, квилинг-
картички, интересни и оригинални парцалени кукли, които са
направени с много фантазия и сръчност по време на едного-
дишния период на обучение. Бъдещите фотографи и худож-
ници бяха посрещнати смного внимание лично от началника
на РИО инж. Розалия Личева, която ги поздрави за чудесна-
та експозицияиимпожеламного бъдещиуспехи.
Поредната си трета изложба децата откриха в сградата

на читалището в село Джулюница, което е партньор по про-
екта. Експозицията бе подготвена от тях специално за праз-
ника на славянската писменост 24май, който съвпада с праз-
ника на родното имселоДжулюница.
На 18 май, пак във връзка с изпълнението на дейностите

по проекта децата, участници в клуб „Заедно”, както и техни-
те родители, бяха на екскурзия в Трявна, където имаха
възможност да приложат наученото по фотография през го-
дината. Средствата за екскурзията бяха предоставени от
кмета на общинаЛясковецд-рИвелина Гецова.
С изпълнението на този проект се създадоха условия и

предпоставки децата от ромски произход и техните родите-
ли да са по-силномотивирани за продължаване и завършва-
не на образователна степен, както и за развитие на творчес-
ките им заложби по един нетрадиционен начин. Създаване-
то на благоприятна обстановка за общуване в клас и извън
клас между децата от ромски и неромски произход в ОУ
„П.Р.Славейков” е основа за привличане на все повече деца
и младежи, които да се обучават и възпитават в училището и
до превръщане на учебното заведение в приемно за ромски-
те деца от община Лясковец. Така се изпълняват и основни-
те цели на Стратегията за образователна интеграция на де-
цата и учениците от етническите малцинства и Десетилетие-
то на ромското включване 2005-2015 г.

Проектътсе осъществява сфинансовата подкрепа наЦентър за образовател-
на интеграция на децата и учениците отетническитемалцинства иРомски образо-
вателенфонд.

След стартиране дейността на Общинско предприятие
„Благоустройство, озеленяване и почистване” презмесецап-
рил, хората от целевите групи по проекта, наети като служи-
тели на предприятието на база изготвен план за действие
(почистване и облагородяване на зелени площи по график),
започнаха приоритетно поддържането на зелените площи в
двете реновираниместа за отдих за гражданите наЛясковец
– голям и малък градски парк. Служителите на общинското
предприятие вече използват и поливните системи, изграде-
ни вдвата парка за поддържане на свежарастителност.
В подкрепа на своите колеги за опазване и поддържане

на зелените площи на територията на градския ареал, стар-
тираха дейността си и охранителите от общинското пред-
приятие, които имат задължението и правоспособността да
съставят предупредителни протоколи, да налагат глоби по
фиш и актове за нарушители на наредбите, приети от
Общински съвет Лясковец, свързани с изграждане и опазва-
не на зелената система, осигуряване и поддържане на об-
ществения ред, опазване на околната среда, за притежание
и отглеждане на кучета и други, имащи отношение към чис-
тотата и приветливия видна градЛясковец.
Нова инициатива на община Лясковец, чрез която да се

стимулира гражданската ангажираност към опазването на
новоизградените паркове и зони за отдих, е разкриването на
„Зелен телефон”, на който гражданите ще могат да подават

сигнали за нарушения и нередности по обществените зони
за отдих. Сигнали могат да се подават и в Информационния
център на общинаЛясковец, като целта е гражданите да ста-
нат съпричастни към усилията на местната власт да под-
държа в добър вид зелените площи и открити градски тери-
тории. Отново в рамките на проекта се предвижда да започ-
не мащабно зацветяване с различни видове цветя на цен-
тралните части на град Лясковец и в селата на територията
на общината.След завършване на проекта за цялостна реко-
нструкция и обновяване на обществени пространства в град
Лясковец, реализиран с финансиране в размер на 4,5 мили-
оналева отОперативна програма „Регионалноразвитие”, об-
щина Лясковец се изправи пред сериозното предизвикате-
лство да поддържа новоизградените обекти в добър вид. За
тази цел общинската администрация разработи проект за
създаване на общинско социално предприятие, като дългос-
рочната цел на проекта е да се създаде ефективна организа-
ция и структура за поддържане и озеленяване на зелените
площи на територията на община Лясковец, както и да се
оптимизират разходите наместната власт.
Зеленият телефон на община Лясковец за подаване сиг-

нали за нарушенияе 2 20 85и0889 002 662.
Настоящиятдокументе изготвен сфинансовата помощнаЕвропейския социа-

лен фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоя-
щия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална
позиция наЕвропейския съюзили Агенция за социално подпомагане.

С ИНСПЕКТОРИ И „ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” ПАЗИМ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

Проект

„Заедно да преоткрием нашето училище”

Договор № БС/РОФ 33.8-2011/ 013

ЗНАЙКОВЦИ И МЕЧТАТЕЛИ РЕАЛИЗИРАХА СВОЯ ПРОЕКТ

Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”, проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.
Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален
фонд

С ритуално честване беше отбелязан празника на храб-
ростта и българската армия в Лясковец. По повод 6-ти май
община Лясковец организира тържествено честване на пло-
щад „Възраждане”. Празникът започна с издигане на знаме-
ната, благодарственмолебен, отслуженот отецБогдан и при-
ветствия. Заместник-кметът на общината ГеоргиПетров под-
несе празнично приветствие пред събралата се обществе-
ност. За големите завоевания и войнска слава на нашите
сънародници, загинали по бойните полета, говори и предсе-
дателят намладежкия парламентИвенаБъчварова. На важ-
ната дата, в която цяла България се прекланя пред героизма
на българската армия, бе отбелязана и кръглата 100-
годишнина от началото на Балканската война. На паметника
на загиналите именно в тази, в междусъюзническата и
първата световна война, бяха положени цветята и венците,
които признателните поколения-лясковчани поднесоха,
свеждайки чела. Пред костите на убитите наши съграждани
в тези три войни се поклониха общинското ръководство, уче-
ници, партии, организации, сдруженияиинституции.
В своето слово за признателността към дедите, зам.

кметът призова: „На този паметник, пред който днес подна-
сяме своите цветя, са изписани 218 имена на наши герои, за-
това нека сторим поклон в тяхна памет и в памет на всички
знайни и незнайни българи, бранили родната ни земя. Вечна
слава на онези наши бойци, които точно преди сто години,
влязоха в битки за защита набалканските територии. Тази го-
дина честваме 100 години от началото на Балканската вой-
на. Поклон пред жертвите и героите, погубили живота си в
нея. Дълбок поклон пред достойните и храбри синове на
България!”

И тази година жителите на Добри дял се събраха край
Кюфлюшката чешма, за да сторят традиционния оброк за
здраве и берекет, който по традиция се прави всяка година в
първия понеделник след Гергьовден. Ритуалното действие
за берекет и здраве започна с водосвет, отслужен от селския
свещеник отец Христо. На оброка присъстваха мало и голя-
мо - от 6 до90 годишнидобридялчани.
Всяка година за хората, които организират традиционния

ритуал, става все по-труднода се сдобият смъжко агне. Тази
година то бе осигурено от местния арендатор Киро Киров и
със средства, събрани от самите съселяни. Своя принос да-
де и настоятелството към местната църква „Успение Богоро-
дично”, с главен представител Марийка Атанасова. Помощ
оказа идейната селска кметицаВиолетаРайкова.
След като касапитеТодорТодоров иВеликоВеликов доб-

ре си свършиха работата, дойде ред и на приготвянето на
вкусната чорба. От ранни зори край трите казана с курбан се
въртяха майсторките Стойка Донева и Пенка Ненова. Пома-
гаха им Живка Иванова, Боянка Цинева, Марияна Радева,
Надка Бойчева и Стоянка Пенева. Всички вкупом обясниха,
че тайната на хубавата добродялска агнешка чорба са под-
правките. Набляга се на джоджена имагданоза. Друга тайна,
която издадоха добридялчанки са сушената люта чушка и
специалната запръжка с брашно.След като не скриха рецеп-
тата си, майсторките разсипаха от вкусната гозба на всички.
От нея похапнаха от най-малкия Ивайло на 6 годинки до 90-
годишната бабаМарийка.

-

ОТБЕЛЯЗАХМЕ ДЕНЯ НА ХРАБРОСТТА

И ТАЗИ ГОДИНА СГОТВИХА
КУРБАН В ДОБРИ ДЯЛ
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За сезон 2012 г. трупата работи в про-
дължение на 4 месеца по комедията „Мили-
онерът” на Йовков. Постановката и сценог-
рафията са на Стефка Петрова. В реализа-
цията на спектакъла участваха 17 актьори-
самодейци и помощен пер-
сонал. „Милионерът” е ед-
на от ярките български кла-
сически комедии, написа-
на през 1930 г. Тя е с изклю-
чително съвременно зву-
чене, защото разкрива на-
ивния стремежна българи-
на към пари и власт -
страст, която и днес е не-
утолима. Трупата и тази го-
дина постави едно пред-
ставление, подготвяно с
много любов към зрителя.
На ІV-тия Национален

преглед на селските люби-
телски читалищни театри -
Драганово 2012, постанов-
ката на козаревските теат-
рали грабна безапелаци-
онно Първата награда за най-добър спек-
такъл. Авторитетното жури беше в състав:
председател - театроведът Крум Гергицов и
членове актьорите Васил Банов и Любомир
Бъчваров. В надпреварата участваха 14 са-
модейни читалищни състава от областите
Бургас, Ловеч,СтараЗагора, Търговище,Па-

зарджик, Велико Търново. Сред над 200 са-
модейци фурор предизвика изпълнението
на Дарина Димитрова - възпитаник на коза-
ревската театрална школа. Тя пресъздаде
блестящо като истински професионалист об-
раза на г-жа Масларска - властна и еманци-
пиранажена, за което ибе връченаПърва на-
града за женска роля. Така първите награди
за Театралната трупа на Козаревец станаха
две. Това нареди комедията „Милионерът”
сред най-добрите в историята на козарев-
ското театрално самодейно изкуство. След
високата оценка на журито за професионал-
ната игра на нашата трупа, съставът и ръко-
водството на читалището обмислят участие
на театралнифоруми от по-голяма величина
и на международно ниво. На 13 май трупата
изигра две представления - на сцената на
драгановското читалище, а вечерта зарадва
и своята най-вярна козаревска публика. Са-
лонът на НЧ „Земедлец-1899” побра над 200
жители и гости на селото, чиито бурни апло-
дисменти, поздравления и цветя бяха най-
голямата награда за театралите. „Настояте-
лството изказва благодарност към община
Лясковец за подкрепата при реализацията
на премиерата, както и на кмета на Козарвец
П.Парашкевов задуха на сплотеност имоти-
вацията на състава. Благодарности към ре-
жисьора на спектакълаСтефкаПетрова, без

чията професионална работа, съставът не
би бил това, което е. Благодарим и на актьо-
рите за самоотвержения труди старание”, то-
ва сподели след успешното представяне на
спектакъла Йорданка Андреева, админис-
тративен секретар на козаревското читали-
ще.

В областния кръг на състезанието „Защи-
та при бедствия, пожари и извънредни ситу-
ации 2012”, провело се във В. Търново, от-
борът на нашите млади спасители зае по-
четното второ място. Четири момичета от
СОУ „Максим Райкович” представиха учили-
щето си и общината в престижното съревно-
вание. Благодарение на финансовата под-
крепа на община Лясковец, децата се вклю-
чиха в състезанието, провело се в търнов-
ското училище „Емилиян Станев”. Капи-
танът на отряда Пламена Иванова, както и
нейните съотборничкиМиленаТодорова, Ка-
мелия Минчева и Павлина Петрова са от VІІ
„Б” клас на гимназията ни и бяха водени от

своя ръководител Мария Хай-
дутова. Ученичките показаха
отлични познания и умения по
оказване на първа медицин-
ска помощ и за това несъмне-
но принос има и медицинско-
то лице Мариета Банова, под
чието ръководство момичета-
та бяха обучени. Познанията
им за поведение при пожари,
земетресения и произво-
дствени аварии, също бяха на
много високо ниво. Затова на-
шите седмокласнички бяха
класирани на престижното
второ място от участвали об-
шошест отбора.Смалка пред-
нина ги победи отрядът на ве-
ликотърновци, но ръководи-

телката им М. Хайдутова, доволна от резул-
тата сподели, че в състезанието право на
участие имат освен седмокласници, също и
осмокласници и това е един много хубав ре-
зултат за нашите по-малки средношколки.
Ръководителят им се надява, че в бъдеще
момичетата ще стават все по-добри и това
би ги отвело в предстоящи състезания на
още по-високо ниво. Мария Хайдутова изра-
зи надежда, че отрядът на СОУ „М. Райко-
вич” може да победи и търновските отбори
на следващото състезание през 2013 г., кога-
то момичетатаще бъдат вече в VІІІ клас ище
имат право да се състезават, да победят и да
се класират за участие на национално ниво.

ДВЕ ПЪРВИ НАГРАДИ ЗА КОЗАРЕВСКИТЕ ТЕАТРАЛИ

ЧЕТИРИ СЕДМОКЛАСНИЧКИ СПЕЧЕЛИХА
ВТОРО МЯСТО В ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ

Комедията „Женско царство” поставиха
самодейците приНЧ „П.Р.Славейков-1903” и
КП „Национал”-Добри дял в началото на ме-
сеца. Ентусиазирани, те възродиха една от-
давнашна традиция и ето, че отново има те-
атрална трупа на добридялската читалищна
сцена.Ощепрез далечната 1883г. местни са-
модейци поставят пиесата „Многострадална
Геновева”. Нищо, че дрехи и аксесоари били
взети назаемот еленското читалище.

„За Коледните празници, а не рядко и за
Йордановден или Ивановден давахме теат-
рално представление”, споделя читалищния
секретар Веселина Събева. „Как трудно мо-
жеше да убедим някое момиче да дойде да
играе, та затова много от ролите на жени се
играеха от мъже - такива бяха времената и
разбиранията тогава”. При построяването
на новото училище през 1927, ръководство-
то и всички членове на учреденото през 1903
година читалище, вземат живо участие при
направата и подреждането на сцената, дос-
тавят всичкидекори и костюми, столове, пей-
ки имаси за подрежданетому, пишеИванМи-
лев в Културно-историческите си бележки за
село Добри дял. Последват много постанов-
ки като „Иванко, убиеца на Асена”, „Борис-
лав”, „Към пропаст”, „Когато гръм удари, как
ехото заглъхва”, „Наймичка”, „Лятна буря” и
десетки други. И този салон в училището ста-
ва тесен зашироката душа на актьорите. Би-
ло невъзможно читалището да бъде вечен
гост наОсновното училище при постоянното
изнасяне на театрални постановки.
С много настояване от страна на чита-

лищното настоятелство, с подкрепата на
местната управа, а накрая и с решението на
Общински съвет гр. Лясковец, се построява
новата читалищна сграда през 1966 година,

със салон с 360 места. Творческите изяви и
най-високите постижения в самодейността
започват от тази година - съществуващия ве-
че самодеен театрален колектив, създават
се и две вокални групи – женска и мъжка, са-
модейни формации и др. Всички културно-
масови инициативи тръгват от точното мяс-
то, от читалищната светиня, с подкрепата на
много хора, работещи с трескаво желание и
бодърдух. Така билодооколо 1992-1993г.

През последните 20 години
има застой в театралните изяви
на добридялските самодейци. Не
са поставяни пиеси, тъй като има-
ло трудности в намирането на же-
лаещи за такава отговорна и за-
дължаваща работа. „Проблемът
е, че младите излизат да работят
настрани от селои такаживота ко-
ренно се промени дори и в чита-
лищната дейност. Винаги се при-
държахме къммалки, кратки сцен-
ки и скечове, не им сещешемного
на самодейците с по-голяма пие-
са да се заемат, пък и то не се от-
дава на всеки да ръководи такава
трупа. Трудно е да убедиш хора-
та, да повярват, че ще се получи.

В миналото сами са идвали”, разказва още
В.Събева.
„Осъществи се една отколешна мечта на

работещите в нашето читалище. За нашара-
дост, новоизбраният председател Иванка
Костова, която стана главен режисьор-
постановчик на пиесата, педагог по профе-
сия, се зае и с много настояване от нейна
страна, с желанието и отговорността на це-
лия колектив, сформирахме трупа.През теж-
ката зима, която премина започнахме репе-
тициите. Смятаме, че успяхме, разбираме го
по отзивите на хората. Зарадвахме публика-
та, виждахме го по реакцията им по време на
представлението, раздвижихме атмосфера-
та с приятни емоции, разнообразихме сиво-
то ежедневие. Около 120 души публика ни
уважиха с присъствието си. Чува се, че я ха-
ресали и втори път искат да я поставим. Рад-
ваме се и благодарим на всички, които поло-
жиха усилие, за да оживее отново сцената
на долбридялското читалище. Благодарнос-
ти на режисьора, на артистите, особено на
младите, някои от които за пръв път играят,
благодарности и към суфльорите. Дано има-
ме и други постановки, за да продължим на-
пред!”, споделя вълнението си след първата
постановка административния секретар В.
Събева.

В ДОБРИ ДЯЛ ВЪЗРОДИХА ТЕАТЪРА
Театралнататрупа къмНЧ „Земеде-

лец-1899”с.Козаревец е с над 120 годиш-
на история и до днес всекитворчески се-
зон тя радва своята публика. През годи-
нитеепресъздала на сцена десеткипро-
изведения от българската и световна
драматургия. Постановчик на състава
от 2007г. е актрисата от Велико-
търновския театър Стефка Петрова.
С комедията на Любен Каравелов
„Българи отстаро време”трупатапече-
ли Първа награда за цялостен спек-
такълнаНационалнитепрегледи на сел-
ските любителски театри в Кортен
през 2011г. и две индивидуални отличия
за актьорско майсторство. През 2011г.,
заради дългогодишната си и ползотвор-
на театрална дейност, трупата към
НЧ „Земеделец-1899” бе удостоена с Го-
дишната награда на Община Лясковец
за изключителен принос в областта на
културата, с Диплом и почетния знак на
общината.

Преди седем години в община Лясковец
бе учреден конкурс за детска и ученическа
рисунка по мотиви от творчеството на джу-
люнския поет Цоньо Калчев. Цоньо Калчев е
български детски писател и поет, един от
първите автори, които утвърждават селския
бит и ценности в българската детска литера-
тура. Повече от 30 години Калчев работи ка-
то учител в родната си Джулюница, където
разкрива вечерно училище за възрастни и во-
ди активна читалищна дейност. Животът му
е тежък, обременен от недоимък и грижи по
многолюдното му семейство. Цоньо Калчев
е автор на текста на една от най-
популярните български детски песни „Слад-
копойна чучулига”. По други негови стихот-
ворения като „Пей ми, славею, чудесни”
също са направени детски песни. Произве-
дениятаму са събрани в книгите „Детски при-
ятел”, „Песни и картинки”, „Зимни вечери”,
„Весело другарче”, „Покрай баба на колело”,
„Пълен сборник на детски утра и вечеринки”
и други.
Конкурсът „Цоньо Калчев” се провежда

всяка година в края на месец май и темата
му се променя ежегодно. Тази година децата
твориха на тема „Да полетим заедно”, а
освен различна тематика, тази година право
да участват имаха и деца и учащи се от дру-
ги общини. За пръв път организаторите – об-
щинаЛясковециджулюнското читалище, да-
доха поле за изява на млади художници от
областта. До сега наградите осигуряваше са-
мо общината, а този път областна админис-
трация като трети организатор на творческо-
то съревнование, излъчи и своя награда –
Специална награда на областния управи-
тел.Освен произведения от лясковско, коми-

сията оцени и рисунки от още четири общи-
ни – от Полски Тръмбеш, Павликени, В.
Търново и Г. Оряховица. Тази година бяха
представени 52 на брой произведения, за
разлика от 37-те творби вминалото издание.
Най-много са рисунките на ученици от

средната възрастова група V–VІІІ клас. СОУ
„М. Райкович” - Лясковец се представи с най-
много творби - 31, а от Джулюница се вклю-
чиха предимно деца от творческата рабо-
тилница към НЧ „Пробуждане-1896”, с ръко-
водителДаниелаХристова. Рисунки бяха по-
лучени и от СОУ „Ц. Церковски” - гр. Полски
Тръмбеш, от павликенското читалище „Бра-
тство-1884”, от ОУ „Отец Паисий” при горно-
оряховското село Писарево, от ОУ „Бачо Ки-
ро” – В. Търново и от джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков”.Журиращата комисиябешемно-
го прецизна иимаше за председател г-жаМа-
риета Гъркова – експерт от областна адми-
нистрация.
След като бяха оценени и класирани,

всичките 52 творби бяха експонирани в из-
ложба. На тържественото й откриване гости-
те бяха поздравени с песни по творчеството
на детския поет, в изпълнение на ДВГ „Сла-
вейчета” при читалище „Пробуждане-1896”.
На авторите на отличените творби бяха
връчени награди и грамоти за първо, второ и
трето място в трите възрастови категории –
начален курс 1-4 клас, 5-8 клас и 9–12 клас.
Журито присъди и една поощрителна награ-
да, както и най-престижните две отличия за
най-оригинални творби – Специалните на-
гради на областния управител и на кмета на
община Лясковец. Абитуриентката Даница
Влахова от Лясковец и седмокласничката

СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ ПО РЕД КОНКУРС „ЦОНЬО КАЛЧЕВ”
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СЪСТОЯ СЕ ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА
ПЕСЕННИЯ ФЕСТ В ДРАГИЖЕВО

В ПРАЗНИЧНИЯ 24 МАЙ
Община Лясковец и СОУ „М. Райкович”

град Лясковец организираха изпращане на
абитуриентите, което се състоя на откритата
сцена пред читалището в град Лясковец. 53-
ма абитуриенти от две паралелки с класни
ръководители Здравка Манева и Галина
Москова напуснаха родното училище. За тре-
та година в града ни по холивудски младите
хора дефилират пред събралото се множес-
твожители и гости наЛясковец. Първи с тази
идея бяха випускниците през 2009, които
сложиха началото на зрелищния празник.
Официалното откриване на празника, по-
светен на завършването на Випуск 2012 за-
почна с пристигане на всички зрелостници.
Колона от красиви возила спря движението
по улица „Манастирска” и площада на праз-
ничнияЛясковец.
Д-р Гецова посрещнана сцената пред чи-

талище „Напредък-1870” красиво облечени-
те млади хора, като им поднасяше рози, ба-
лони и плакети. Преди да напуснат града и
да поемат по необятните пътища на зрелия
живот, кметът
п р и в ет с т в а
младежите с
у с п е ш н о т о
приключване
на учебния
процес и за-
вършването
на средното
им образова-
ние. Последни
на пъ т с т в и я
към тях отпра-
ви и директо-
ра на учили-
щето Николай
Кож у ха р о в .
Училищнапро-
грама на уче-
ници от гимна-
зията, решили с песни и танци да изпратят
зрелостниците, изненада събралата се об-

щ е с т в е-
ност. След
приключ-
ването на
ш о у -
програма-
та, преди
да потег-
л я т към
„Лесопар-
ка” за своя-
та тържес-
твена бал-
на вечер,
випускни-
ците поло-
жиха цве-

тя предПаметника на загиналите във войни-
те лясковчани.

На 20 май в Драги-
жево се състоя третия
Общински преглед на
песенното самодейно
изкуство. Песенният
фест се организира от
местното читалище
„Развитие-1894”, с фи-
нансовата подкрепа на
община Лясковец .
Общинският празник
на песента дава нача-
лото на традиционния
за селото празник, кой-
то се отбелязва в Деня
на Светците Констан-
тин и Елена, каквото
име носи и църковният
храмвДрагижево.
Преди да започне

песенният фестивал, домакините откриха
събитието с изложба под наслов „Храмът
Св. св. Константин и Елена в живота на дра-
гижевчани”, като в изложбата експонатите
бяха предимно църковни одежди още от на-
чалото на миналия век, около 10 красиви
икони, гоблени с църковна тематика идр. Во-
досвет отслужи селският свещеник отец Да-
наил, който пожела успешен старт на трето-
то издание на празника на песента.
Концертът се състоя в читалищния са-

лон и неговото начало даде председателят
на културната светиня Мария Петрова.
Кметът на селото Цоньо Трънков също по-
здрави участниците.
На сцена се изявиха над 140 изпълните-

ли от различните състави, действащи към
читалищата и пенсионерските клубове вляс-
ковска община - от гр. Лясковец и от селата
Джулюница, Мерданя, Козаревец, Добри
дял и домакините от Драгижево. В богатата
концертна програма бяха включени, както
индивидуални изпълнители, така и дуети и

певчески колективи на народнии стари град-
ски песни. Пяха и млади, и стари, и огласяха
драгижевската сцена в продължение на ча-
сове. Най-малкият участник, седемгодиш-
ната Мелиса Ахмедова, за втора година пя
за гостите и жителите на родното Драгиже-
во.
Основна цел наОбщинския песенен пре-

глед е да се съхрани и популяризира мес-
тната художествено-творческа самодей-
ност. И това несъмнено е постигнато, защо-
то в три поредни издания фестивалът освен
че стана традиция, в него участниците не
престават да се включват с все по-голям ин-
терес. В своето поздравително слово къмса-
модейците д-р Гецова, кмет на общината, се
обърна с благодарност към всички изпълни-
тели, включили се в прегледа на песента, ка-
то поздрави най-вече младите, които за вто-
ра година активно участват, редом до по-
възрастните самодейци.
За ценителите на българския фолклор,

това бе единистински празник за душата.

На24май2012 го-
дина тържествата в
Лясковец, посветени
на празник а на
българската просве-
та и култура и на сла-
вянската писменост
започнаха с праз-
нично шествие на
учениците от трите
училища в града.
Под звуците на фан-
фарнатамузика има-
жоретките на СОУ
„М. Райкович” шес-
твието премина през
града по улица „Тре-
ти март” и площад
„Възраждане”. С хим-
на „Върви народе,
възродени” деца и
учители, общинско-
то ръководство и граждани се отправиха от
централния площад към културната светиня
в града. В читалище „Напредък-1870” се
състоя празничния концерт, посветен на 24
май с участието на учениците от лясковски-
те училища и читалищните състави. Танци,
рецитация на стихове за Солунските братя,
песни и пиески представи младото поколе-
ние за празника на писмеността. В програ-
мата се включиха училищния хор при СОУ
„М. Райкович” с ръководител Кремена Дене-
ва, мажоретния състав, воден от Вася Нико-
лова и Марина Костадинова, Спортен клуб
„Ани” на учителката Анелия Недялкова, Мо-
дерен балет при НУ „Н. Коз-
лев” с ръководител Петя Яко-
ва, сценки от училищния жи-
вот и танц „Въртележка” на
ученици от НУ „Н. Козлев”с
ръководители Стефка Язад-
жиева и КинкаШубракова, ре-
цитал на ученици от НУ „Ц.
Гинчев” - „Слава вам, творци
велики”, ръководени от педа-
гозите Евгения Коева и Ди-
митринка Качамакова. Свои
изпълнения представиха и чи-
талищните творчески колек-
тиви – вокалните групи
„Звънчета” и „Мелъди”, с ръко-
водител Мария Петрова, ба-
лет „Ритъм” с
художествен
педагог Валя
Атанасова и
танцов състав
„Лудо младо”,
ръководен от
Йордан Зан-
г о в . Г о с т -
изпълнител
на празника
на буквите в
нашия град бе
и горнооря-
ховският ба-
лет „Етна” на
НадеждаСтой-
чева.
В начало-

то на празнич-
ния концерт д-р Гецова поздрави всички уче-
ници, учители и читалищни дейци. Точно на
24 май тя връчи и поздравителни адреси на
изявилата се в дните преди празника Коза-
ревска театрална трупа. За отличното си
представяне на Четвъртия национален пре-
глед на любителските театри в Драганово и
спечелването на две първи награди, театра-

лите бяха лично поздравени от кмета на об-
щината.
В навечерието на 24 май се състоя голям

концерт и в село Джулюница. Около 40 гра-
моти бяха връчени на ученици и културни
дейци от директора на училището и предсе-
дателя на читалището. ДаниелаХристова на-
гради децата, които завършват учебната го-
дина с отличен успех и за заслуги в областта
на математиката, изобразителното изкус-
тво, спорта и т.н. Екатерина Москова, пред-
седател на читалището, връчи благода-
рствени адреси на заслужили културни дей-
ци. Такъв адрес получи и д-р Гецова. Праз-

ничната про-
грама беше
много богата
и естествено
започна с из-
пълнения на
първоклас-
ниците, кои-
то пяха пес-
нички за бук-
вите. Пред-
ставени бяха
рецитал на
учениците от
о сновното
у ч и л и щ е ,
също и пие-

сата „Три медведя”, заслужила първа награ-
да на областния фестивал на детско-
юношеския театър на руски език, както и из-
пълнения на танцьорите от читалищния
клуб „Палитра”. Гости на празника в Джулю-
ница бяха и момичетата от балет „Ритъм” и
горнооряховският танцов състав „Балкани-
ка”.

СимонаКолева отДжулюница садвете носи-
телки на най-престижните награди, съответ-
но първата печели Специалната награда на
областна администрация, а втората на кме-
та на общината.
Д-р Гецова връчи грамоти и награди на

победителите в трите възрастови групи. В
най-малката съответно на първо, второ и тре-
то място са Димитринка Иванова от Джулю-
ница, Ивелин Атанасов от Павликени и Вик-

тория Цано-
ва – също от
Павликени.

От групата на средношколците първи еИван
Денев, втора е Пламена Ангелова - и двама-
та са от СОУ „М. Райкович”, а трета се класи-
ра Ангелина Ангелова от джулюнската твор-
ческа работилница – и тримата от средния
курс са седмокласници. Поощрение в тази
най-многобройна група участници получи
Йоанна Бастиянова – петокласничка от ОУ
„Бачо Киро” – В. Търново. При най-големите
бяха присъдени само първо и второ място –
десетокласничката Милена Емилова грабна
първата награда, а Ива Стоянова от XІ клас
е на почетното второ място – и двете моми-
чета са възпитанички наСОУ „М.Райкович”.

от стр. 3

СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ ПО РЕД КОНКУРС „ЦОНЬО КАЛЧЕВ”


