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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ПРАЗНИКЪТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВСКО
ПРАЗНУВАНЕТО НА ТРИФОН ЗАРЕЗАН

В ЛЯСКОВЕЦ ВСЯКА ГОДИНА ЗАПОЧВА С
ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС „НАЙ-
ХУБАВОДОМАШНОВИНО”, в който се отли-
чават най-добрите производители на напит-
ката. Всяка година организаторите подгот-
вят проявата в самото навечерие на празни-
ка - ден преди тържествения ритуал по за-
рязването на лозите. Целта е чрез конкурса
да се запази приемствеността между поко-
ленията в отглеждането на лозята и пригот-
вянето на винената напитка. От години мяс-
тото за провеждане на конкурса е Музея на
градинарството - символ на трудолюбието
на лясковските градинари. Първоначално в
конкурса са се включвали само майстори на
червената напитка. От седем години насам в
съревнованието участват както червени, та-
ка и бели вина. През годините, в историята
на конкурса организаторите наблюдават
още една важна подробност - освен пред-
ставители на силния пол, в надпреварата се
втурват имайсторки налясковски вина.Оказ-
ва се, дамите успешно усвояват рецептите
на своите бащи в приготвянето на вината,
особено на белите, които се смятат за дам-
ско питие. Дамите отглеждат грозде и правят
вино - доказателство за това е представяне-

то на проби от жени,
участници в конкурса.
Наблюденията сочат
също, че те не само
предоставят своите ви-
на, но и печелят призови
награди. Например най-
силно дамско при-
съствие във винарското
съревнование имаше
миналата 2012 година,
когато 12 жени показаха
продукцията си и също
през 2010 година, когато
9 жени се надпреварва-
ха наравно с мъжете.
Организаторите отчитат
също, че в историята на
конкурса като призьори
са записани имената на
няколко фамилии ляс-
ковски винари - Банови,
Дермишкови, Качамако-
ви, като често в конкур-
са са се включвали всич-
ки членове на тези семе-
йства - всеки със свое ви-
но. От по-младото поколение често призьо-
ри са ставали Пламен Георгиев и Петър Тах-
рилов.

И тази година право на участие, според
регламента на конкурса, имаха всички
пълнолетни жители на община Лясковец.
През годините в съревнованието са се
състезавали от 30 до около 60 проби - все ка-
чествени напитки от различни сортове гроз-
де, направени с много любов и грижа. Голе-

мият брой хубави домашни напитки, с висо-
ко качество, добър вкус и цвят, които пред-
ставятжителите наЛясковец, доста често за-
трудняват оценяващата комисия, тъй като
по статут конкурсът предвижда награди са-
мо за шест най-добри проби - първо, второ и
трето място в двете категории червено и бя-
ло вино.

Комисията от дегустатори, които оценя-
ваха вината тази година, беше в състав инж.
Димитър Димов - председател и членове
Свилен Георгиев иИванКожухаров.

Дегустацията започна с празнична про-
грама, която поднесоха певците от вокален
състав „Бели ружи”. Те изпяха за публиката
тематични песни, свързани с празника Заре-
зан и така бе даден старт на виненото сърев-
нование. За дошлите да наблюдават дегус-
тирането на лясковските напитки, читалище
„Напредък-1870” бе подготвило празнична
изложба-базардекорация набутилки наляс-
ковчанина Хараламби Евтимов. Освен да
разгледат експозицията, жители и гости има-
ха възможност и да си купят от пъстрите пле-
тенибутилки.

В миналогодишното издание на конкурса
за най-хубаво вино, приготвено в домашни
условия, се състезаваха 58 вина - 42 черве-

ни и 16 - бели.
Тази година в

н а д п р е в а р а т а
участваха общо 48
вина. Червените
бяха 34, а белите
14, като от тях две
бяха розе. Титлата
„Най-добър май-
стор-винар” за
2013 година в кате-
горията за черве-
ни вина спечели
Татяна Маркова с
проба№20.На вто-
ро място е черве-
ното вино на Сте-
фан Дермишков -
проба№24.На тре-
то място в сърев-

нованието се
класира чер-
веното вино
н а Е н ч о
Енчев с про-
ба№4.

Първото
м я с т о з а
най-хубаво
бяло домаш-
но вино бе
присъдено
на Пламен
Георгиев -
проба №9.
На второмяс-
то е бялото
вино на Ди-
митър Бай-
чев - проба
№ 8. Трета
позиция в
класирането
на бели вина
журито от-
съди за вино-
то на Петър
Тахрилов -
проба№3.

Грамоти
и награди на победителите от конкурса
връчи кметът на община Лясковец д-р Иве-
лина Гецова на празничния концерт в чита-
лище „Напредък-1870”, гр. Лясковец, който
се състоя в навечерието на празника. В кон-
церта, посветен на Зарезан участваха чита-
лищните формации, а именно: балет
„Ритъм” с ръководител Валя Атанасова, во-
кална група „Бели ружи”, ръководена от Ди-
митърРусев, вокална група „Мелъди” смузи-

кален педагог Мария Петрова и танцов
състав „Лудомладо” с худ. ръководителЙор-
данЗангов. Концертната импрограмабе под-
крепена от силното присътвие на известния
шоуменДимитърТуджаров -Шкумбата и оби-
чания певец Жоро Любимеца, който бе под-
брал и изпя най-хубавото от репертоара си
залясковската публика.

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА
ПРАЗНИКА БЕ НА 14 ФЕВРУАРИ И СЕ
СЪСТОЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПЛОЩАД. Чес-
тването започна с водосвет за здраве ибере-
кет, който отслужиха свещениците от Ляско-
вец.

Гости на тържеството бяха вицеконсулът
на Генералното консулство на Русия в Русе

г-н Василий Коля-
сев, кметът на об-
щ и н а В ел и к о
Търново Даниел
Панов и предсе-
дателя Николай
Ашиков, предсе-
дателя на общин-
ски съвет Злата-
рица Таня Лазаро-
ва, зам. кмета на
СтражицаСтефан
Иванов, също и
много директори
на институции и
управители на
фирми, почетни и
заслужили граж-
дани на общината
и др. Кметът д-р
Ивелина Гецова поздрави лозарите и вина-
рите по повод Трифон Зарезан и приветства
гостите, дошли да почетат празника на вино-
то в Лясковец. Като домакин на общината, в
приветственото си слово, тя припомни, че
Лясковец е с утвърдени традиции в лоза-
рството и винопроизводството, че ритуалът
ни връща към светостта на обреда и лясков-
чани са длъжни да пазят завещаното от де-
дите ни.

След официалната церемония на пло-
щада се изви кръшно хоро, което поведоха
танцьорите от ФА „Сидер войвода”, като се
включиха ижелаещи граждани. 300литра пе-
лин, подарък за жители и гости от лясков-
ския винпром „ЛясковецООД” бе почерпката
за вдигане градуса на настроението. Съор-
ганизатор на празника бяха също „Тотал-
Вини” и читалище „Напредък-1870”

След като се извиха зарезанските хора,
общинското ръководство, жители и гости, в
празнично шествие, съпроводено от музи-
кантите, се отправи към лозята за ритуално-
то зарязване. Отец Богдан и отец Валентин
благословиха и осветиха лозовите насажде-
ния, а д-р Гецова първа заряза лозите и си
свилозов венец, като така символично поже-
ла от сърце берекет и плодородна да е 2013
година залясковските лозари.

Наричания произнесе и Царят на лозето
Димитър Ангелов, който прикани гостите,
преливайки корените налозите с бъклица ви-
но, да отчупят и по къшей от българската по-
гача, символ на плодородието и изобилието.
„Лозята да нямат обиране, вината да нямат
изпиване! Да бъде!” - тези звучни слова про-
изнесе Царят в лозето на стопанина Петю
Хрулев.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В КОЗАРЕВЕЦ
Традиционно козаревчани отбелязаха

празника на виното ТрифонЗарезан. На сел-
ския площад, долозницата беизвършенооб-
редното ритуално зарязване от първенеца в
миналогодишния конкурс за вино - Георги Ки-
нов.Извиха се кръшни хора.

На празника
присъстваха кме-
та на селото Па-
рашкев Парашке-
вов и агрономът г-
жа ГеоргинаНеде-
ва. Трифон Заре-
зан събра над 60
любителина вино-
то и винопроизво-
дители пред сгра-
дата на пенсио-
нерския клуб.

След литера-
турно-музикал-
ната композиция,
представена от
Певческа група за
обработен фол-
клор, бяха обяве-

ни резултатите от конкурса „Най-добро до-
машновино - реколта 2012 година”.

Конкурсът се реализира от местното чи-
талище „Земеделец-1899”, пенсионерския
клуб „Здравец” в Козаревец, с подкрепата на
община Лясковец. На 13 февруари 2013 го-
дина професионални дегустатори окачес-
твиха вината в трите категории: червено, бя-
ло и розе. В конкурса за най-хубаво козарев-
ско вино се съревноваваха общо 22 проби в
трите категории.

След над едночасова работа, сомелие-
рите отредиха кои ще бъдат призьорите.
Първа награда за „Най-добро домашно чер-
вено вино” грабна безапелационно Добрин
Дачев. В категорията „Най-добро бяло вино”
комисията избра виното на Русан Иванов
Стефанов. За майстор в третата категория
„розе” бе обявенИвайлоИлиевПървев.

Празникът Трифон Зарезан продължи с
общоселска забава в залата на културния
клуб на пенсионера.

ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ДРАГИЖЕВО
По стар местен обичай на 14 февруари

всяка година вДрагижево се отбелязва праз-
никът Трифон Зарезан. Честването на този
ден е свързано с поминъка на местните хо-
ра.

.
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Европейски съюз Европейски социален
фонд

От първия ден на
месец февруари в об-
щинаЛясковец започ-
на реализацията на
нов проект с наимено-
вание „Протегната
ръка за по-достоенжи-
вот”. Той се изпълня-
ва сфинансовата под-
крепа на Оперативна
програма „Развитие
на човешките ресур-
си”, съфинансирана
от Европейския соци-
аленфонд. Стойност-
та му е в размер на
169 568,39 лв. Про-
ектът е по схема за
безвъзмездна финан-
с о ва п омощ BG
051PO001-5.4.01 „По-
мощ в дома”, по при-
оритетна ос 5: „Социално включване и на-
сърчаване на социалната икономика”, об-
ласт на интервенция 5.1. „Подкрепа на соци-
алната икономика”. Продължителността на
проекта е 16 месеца - от 1 февруари 2013 г.
до 31 май 2014 г. и включва предоставяне на
почасовите социални услуги в домашна сре-
да за 12 месеца. Териториалният му обхват
е град Лясковец и съставните на общината
пет села - Драгижево, Мерданя, Козаревец,
ДобридялиДжулюница.Целевите групи, ко-
итомогат да се възползват от почасовите со-
циални услуги са лица с трайни увреждания
с ограничения или невъзможност за самооб-
служване, в т.ч. и деца, както и възрастни хо-
ра с увреждания и невъзможност за самооб-
служване. Общата цел на проекта е да се
създадат условия за подобряване качество-
то на живот на хора с трайни увреждания с
ограничения или невъзможност за самооб-
служване и възрастни хора, чрез създаване
на звено за услуги в домашна среда към До-
машен социален патронаж. Това звено ще
предлага почасови социални услуги и ще
способства за усъвършенстване и интегри-
ране на предлаганите социални услуги ли-
чен асистент, социален асистент и домашен
помощник като форми на социални услуги в
общността за независимост и социално
включване и намаляване риска от зависи-
мост от институционален тип грижа. Специ-
фичната цел на проекта е да се усъвърше-
нстват тези три услуги за хората, нуждаещи
се от постоянно обслужване в ежедневието
си, чрез гъвкавото им почасово прилагане.
Важна цел, която трябва да бъде постигната
е и намаляване на риска от институциона-
лен тип грижа на хора, нуждаещи се от по-
мощ, също създаване на реална възмож-
ност на хората с различни видове уврежда-
ния, за дабъдат активни идаимсеоказва по-
мощ в организирането на ежедневието им.
Чрез прилагането на социалните услуги
също трябва да се разшири обхвата им, като
бъдат включени повече потребителиот всич-
ки населени места в общината. С изпълне-
нието на проекта ще се повишат и професи-
оналните умения имотивацията на изпълни-
телите на услугите, чрез надграждащи об-
учения.

Почасовите социални услуги, от коитомо-
гат да се възползват горе изброените целеви
групи са дейности за лична помощ, в т.ч. и
дейности с медико-социална насоченост -
помощ при хранене, помощ за поддържане
на личната хигиена - подпомагане при обли-
чане, къпане, ресане, поставяне в инвалид-
на количка; оказване на помощ при вземане-
то на лекарства предписани от лекар, по-
мощ при рехабилитационни или други спе-
циализирани услуги; придружаване до дет-
ско, учебно, болнично заведение. Към поча-
совите социални услуги, които ще се пред-
лагат се включват същодейности по социал-
на подкрепа и социално включване - помощ
при общуване; придружаване при посеще-
ние на театър, кино, помощ при подаване на
заявления до различни институции; третият
вид услуги са комунално-битови - пазарува-
не, поддържане на хигиената в жилищните
помещения, обитавани от потребителя,
съдействие за извършване на дребни бито-

ви ремонти, приготвяне на храна с продукти
на потребителя, помощ при ползване на ад-
министративни услуги, плащанена сметки.

За изпълнението на проекта е необходи-
мо първо да бъде сформиран екип за управ-
лението му, да се изгради звено за услуги в
домашна среда, да се направи оценка и под-
бор на потребители на почасови социални
услуги - 52 лица, както и да се подберат из-
пълнители на почасови социални услуги - 24
домашни санитари. Следващата стъпка е
провеждане на обучения /въвеждащи и над-
граждащи/ и супервизия на изпълнителите
на почасовите социални услуги. Чак след об-
учителния период започва същинското пред-
оставяне на почасовите услуги от 24 домаш-
ни санитари в рамките на 12 месеца.
Съпътстващи дейности по време на реали-
зацията на проекта са индивидуалнаили гру-
пова работа с психолог и популяризиране на
проекта.

В началото на месецфевруари екипът за
управление на проекта проведе информа-
ционни срещив5-те състави на общината се-
ла, с цел запознаване обществеността с про-
екта, с продължителността на проектните
дейности, с приноса на Европейския социа-
ленфонд за реализирането му, с целеви гру-
пи от населението, които могат да се възпол-
зват от услугите и с лицата, които ще бъдат
наети да ги предоставят. На проведените ин-
формационни срещи участниците бяха ин-
формирани за периода на прием на доку-
ментите от потенциалните потребители и за
приема на документи от потенциални лица,
желаещидабъдат наети като домашни сани-
тари. Периодът за прием на документи бе от
18 февруари до 26 февруари 2013 г. /включ/
в информационния център на община Ляс-
ковец. Оказа се, че особено силен е инте-
ресът на обществеността към проекта, тъй
като нуждата от предоставяне на почасови
социални услуги е преголяма.

Очакваните резултати след реализация-
та на проекта са предоставяне на социални
услуги в семейна среда на 52-ма потребите-
ли от община Лясковец; повишаване качес-
твото на живот на потребителите чрез пред-
оставяне на възможности за достъп до соци-
ални услуги; усъвършенстване на почасови-
те социални услуги в домашна среда за лич-
на помощ, социална подкрепа и за комунал-
но-битовидейности на територията на общи-
на Лясковец; разкриване на 26 работни мес-
та в сферата на социалните услуги и пови-
шаване на квалификацията на наетите ли-
ца; осигуряване на равни възможности на хо-
рата с увреждания и преодоляване на дис-
криминационните практики; пълноценно
участие в обществения живот и социално
включване на потребителите; повишаване
информираността налицата от целевата гру-
па за предоставяните им възможности за по-
лзване на социални услуги в общността; по-
добряване на междуинституционалното
сътрудничество при реализиране на проек-
ти и предоставяне на социални услуги в об-
щността.

,

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Евро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенцията за социално подпомагане.

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ „ПОМОЩ В ДОМА”
За четвърта поредна година читалище

„Пробуждане-1896” с. Джулюница организи-
ра единствена по рода си „Любимка на спор-
та” след 15 годишно прекъсване. Историята
на джулюнската „Любимка” започва още
през 30-те години на минали век и е съхра-
нена чак до наши дни. Под формата на сел-
ска забава, в миналото джулюнчани са из-
брали уникален на-
чин за набиране на
средства за развитие
и подпомагане на
спортната дейност в
селото. И до сега тра-
дицията се спазва и
всички приходи от то-
ва събитие се даря-
ват на двата спортни
клуба по футбол и
хандбал, а Джулюни-
ца се гордее със своя-
та спортна слава, как-
то в миналото, така и
сега.

За да разнообра-
зи формата и да отго-
вори на съвре-
менните потреб-
ности на младо-
то поколение, чи-
талищното на-
с т о я т е л с т в о
организира и
подготви за мно-
гобройната пуб-
лика невероятно
светлинно шоу в
съчетание с ма-
жоретен състав
и рокендрол-
танцьори. В про-
грамата взеха
участие и мла-
дите надежди от
школата по бор-
ба Васил Бого-
милов, Стефан
Чолаков, Екрам
Мюмюнов, Ма-
рин Йорданов,
Енчо Христов и
Марин Тенчев.
Те демострира-
ха хватки от този
вид спорт, а след
това се проведе
и турнир за из-
лъчване на победител, като съдия на сре-
щите бе големият борец на Джулюница и
майстор на спорта от 1975 г. Димитър Стоя-
нов Маринов. Шоуто продължи с хора и ин-
дийски танци от два състава към клуб „Па-
литра” с ръководител Марияна Любенова.
Забавленията тази година включваха и ат-
рактивно състезание за по-възрастната

част от населението „Предене с хурка и къде-
ля”, като целта беше да се произведе най-
дълга жица, която бе измерена с джулюнска
„мотовилка”. Най-бърза в преденето с 13,5
мотовилки се оказа Марийка Станчева и взе
приза за „Ретро-любимка на спорта”. След
близо тричасовата програма, населението
на Джулюница започна избора за съвремен-

на „Любимка на спор-
та 2013”. В състеза-
телните танци по рег-
ламент участват са-
мо девойки, на които
публиката подарява
предварително под-
готвени „розички”, а
тази която събере
най-голямброй - ста-
ва „Любимка”. След
продължителен тан-
цов маратон с 2700
рози, публиката кате-
горично реши спора
и избра Александра
Дончева за „Любим-
ка на спорта за 2013
година”. Александра
е на 17 години, като
миналата есен имен-
но тя стана „Кралица
на бала” по време на
Карвинг-фестивала
вЛясковец.

На емблематич-
ното събитие в Джу-

люница присъстваха и гости от община Ляс-
ковец - Даниела Арабаджиева - председа-
тел на Общинския съвет, зам. кмета Георги
Петров и общинския секретар Мариян Пас-
калев. Читалищното ръководство благода-
ри на всички спонсори и дейци, които учас-
тваха и организираха тази мащабна за село-
то културна проява.

-

Нашите момчета и моми-
чета от спортен клуб „Браун
тим” показаха силно предста-
вяне на държавното първе-
нство по ски-ориентиране,
проведено на язовир Широка
поляна и в околностите на Ро-
допите в началото на месец
февруари.

Младите надежди на клу-
ба от тази зима вземат учас-
тие и в състезанията по ски-
ориентиране. Въпреки недоб-
рите условия за практикуване
на този вид спорт в нашия ре-
гион, състезателите ни се ка-
чиха на ските, успяха да се
подготвят отлично и да събе-
рат куража да се явят на

В ДЖУЛЮНИЦА СИ ИЗБРАХА
ПОРЕДНАТА ЛЮБИМКА НА СПОРТА

„БРАУН ТИМ” С ДВА СРЕБЪРНИ
МЕДАЛА НА СКИ-ОРИЕНТИРАНЕ

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект „Протегната ръка за по-достоен живот”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0099-С0001
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Инвестира във вашето бъдеще!

на стр. 4
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ОТБЕЛЯЗАХМЕ 140 ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ
Община Лясковец и

общински комитет „Ва-
сил Левски” организи-
раха поклонение по по-
вод 140 години от ги-
белта на Апостола на
Свободата Васил Лев-
ски. Ритуалът по отда-
ване почит към делото
на Апостола се състоя
пред барелефа му, на-
миращ се в град Ляско-
вец.

Панихида в памет
на загиналия велик син
наБългария отслужиот-
ец Богдан. Поетично-
музикална програма
поднесоха вокална гру-
па „Бели ружи”, из-
пълнявайки одата
„Обесването на Васил
Левски”, а ученичката
Виктория Бончева от
СОУ „М. Райкович” и Га-
лина Москова изпълни-
ха песента „Къде си вярна ти, любов народ-
на”. Десислава Георгиева представи есето
си „Левски”, а учителката ГалинаМоскова из-
пълни песента „Тебе поем” и авторското сти-
хотворение „На Дякона”. Програмата бе
съпътствана и от възпоменателно слово за
личността и делото на Апостола, което про-
изнесе Димитър Байчев, председател на об-
щински комитет „ВасилЛевски”.

Ритуалното честване на кръглата годиш-
нина приключи с поднасяне на венци и цве-
тя, в знак на признателност към личността и
делото на Левски. Под звуците на фанфар-
ните изпълнения на възпитаниците на гим-
назията, ученици от трите градски училища,
общинското ръководство и администрация-
та, представители на политически форма-

ции, организации, клу-
бове, сдружения и
граждани, се стекоха
да отдадат почит на
Левски и да сведат че-
ла в деня на кръглата
140-та годишнина от
гибелтаму.

По случай кръгла-
та годишнина от тра-
гичната смърт на Лев-
ски бе организирана и
радиовикторина, коя-
то протече в няколко
последователни дни.
Въпроси към слуша-
телите, свързани с
л и ч н о с т т а н а
Апостола, зададе ис-
торикът Марийка Да-

видова. Радиослушателите, обадили се
първи с най-точен отговор, получиха награ-
ди, които общинаЛясковецосигури.

Също в памет на Апостола, на 19 февру-
ари вНУ „Никола Козлев” за пета поредна го-
дина се проведе традиционното лекоатлети-
ческо състезание „По стъпките на Левски с
лъвски скок”. Ученици от всич-
ки класове на школото взеха
участие в него, като преди то-
ва упорито тренираха, подгот-
вяха се и дадоха всичко от се-
бе си, за да стигнат до финал-
ния кръг на състезанието.
Естествено, след усилената
подготовка, победата бе доста
оспорвана. Николай Попкири-
лов от ІІІ клас надскочи всички
свои съперници и се класира
първи.Момчето обаче призна,
че никак не е лесно да напра-
виш „лъвски скок”. Втори, с
малка разлика, се класира

Явор Яворов,
също от трети
клас, а на трето
място гордо се
нареди по-малък ученик - Вен-
циславЙорданов от ІІ клас.

За първа година в състеза-
нието взеха участие и учени-
ците от първи клас. Първола-
ците Радослав Десиславов и
Пламен Красимиров се пред-
ставиха блестящо и засрами-
ха доста батковци. Затова жу-
рито единодушно реши да им
даде поощрителни награди за
куража им да мерят сили с го-
лемите. Директорът на учили-
щето връчи подаръци и грамо-
ти на най-добрите ученици в
лъвския скок.

ВДобридял всяка година заДеня наЛев-
ски читалищното ръководство изготвя па-
метни таблаи ги поставя в библиотеката и на

видно място в центъра на селото. „На табло-
то написваме годината от онзи трагичен ден,
когато на 19 февруари 1873 година Левски е
увиснал на бесилото. Вписваме и важни не-

гови мисли,факти от живота му, от делото на
Левски, подкрепени със снимков материал.
На този ден така засвидетелстваме своята
признателност към личността на Апостола.
Хората се спират и прочитат заветите му, а
по-малките жители научават по този начин
нещо от биографиятаму”, това каза секрета-
рят на читалището Веселина Събева, която
е инициатор за поставянето на възпомена-
телните табла, преди всичко с цел да се на-
учатмладите поколения кой еЛевски.

Предвид това, че в училище малко се го-
вори за Апостола на българската свобода,
нужно е днес да се пише все повече за него,
за да знаят и помнят децата ни делото на
най-великия син на България. И тъй като за
тази голяма личност е твърде трудно да се
напише всичко, ето накратко това, което все-
ки българин трябвада знае.

В а с и л
И в а н о в
Кунчев е ро-
ден на 6/18
юли 1837
година в
Карлово .
През 1855
година Ва-
сил става
послушник
в Хилен-
д а р с к и я
манс тир .
На 7 де-
к е м в р и
1858 годи-
на в Сопот-
с к и я ма-

настир „Св. Спас” Васил приема монашес-
твото под името Игнатий. Година по-късно е
ръкоположен за йеродякон в църквата „Све-
та Богородица”, гр. Карлово отПловдивския
митрополитПаисий.Март 1862 година зами-
нава за Сърбия и взема участие в Първата
българска легия на Раковски. Именно тук
Васил получава името Левски, с което оста-
ва в историята. Според легендата то се
дължи на направен от него лъвски скок по
време на военни учения. В Сърбия Левски
започва да опознава българската емигра-
ция. Най-голямо влияние върху възгледите
му от този период оказваРаковски чрез иде-
ите си за организиране на въстание, чрез
малки чети, които да навлязат в България и
да вдигнат народа на въстание. Легията е
разпусната и Левски се присъединява към
четата на дядоИльо войвода. След нейното
разпускане се завръща в България. През
пролетта на 1864 година, навръх Великден,
в Сопот, в присъствието на най-близките си
приятели, Васил отрязва дългите си мона-
шески коси.

През 1866 година Левски заминава за
Влашко, където се движи в средите на
българската емиграция. Следващата годи-
на по предложение на Раковски е обявен за
знаменосец на четата на Панайот Хитов, с
която преживява всички трудности по похо-
да и вБългария. Заедно с четата преминава
в Сърбия и се записва в организираната от
Раковски Втора българска легия. Съмнени-
ята му в целесъобразността на четническа-
та практика се превръщат в убеждение, че
трябва да се търси нов път за постигане на

крайната цел - освобождаването на Бълга-
рия. Достига до извода, че трябва предва-
рителна подготовка на народа за организи-
ране на въстание. В писмо до Панайот Хи-
тов загатва за своите идеи, като му съобща-
ва, че има намерение да извърши нещо го-
лямо за отечеството, „в което, ако спечеля,
печеля за цял народ, ако загубя, губя само
мене си”. Левски разбира, че другите бал-
кански народи имат собствени интереси и е
убеден, че за своето освобождение бълга-
рите трябва да разчитат само на себе си, а
не на външни сили. Гибелта на четата на
Хаджи Димитър и Стефан Караджа оконча-
телно го убеждава, че предварителната под-
готовка вътре в страната е необходимо усло-
вие за победа на българската революция.
През 1868 година Левски заминава за Буку-
рещ, където се среща сИван Касабов и дей-
ците на „Българското общество”. По това
време се запознава с Христо Ботев, с когото
прекарват зимата в изоставена мелница
край града.

11 декември 1868 година, Васил Левски
заминава с параход до Цариград и оттам
предприема първата си обиколка из
българските земи. Тя е с цел на място да се
запознае с условията за революционнадей-
ност и възможностите за подготовка на
въстание. В началото на януари 1869 годи-
на напуска турската столица и преминава
през Пловдив, Карлово, Сопот, Казанлък,
Сливен, Велико Търново, Ловеч, Плевен и
Никопол. Навсякъде разговаря с доверени
хора, на които в бъдещеще разчита за орга-
низирането на комитети. Левски приключва
своята обиколка и на 24 февруари се за-
връщавРумъния.

На 1 май 1869 година от Никопол започ-
ва втората си обиколка в българските земи.
Снабден е с революционна прокламация и
пълномощно, получени от д-р Иван Каса-
бов. Документите удостоверяват, че Левски
изразява мнението на българската полити-
ческа организация в Румъния и са подпеча-
тани с печат на Привременното правите-
лство на Балкана. При тази обиколка Лев-
ски започва изграждането на вътрешна ре-
волюционна организация (ВРО). Първият
комитет е основан в Плевен с препоръките
и помощта на Данаил Попов. Революцион-
ни комитети са изградени вЛовеч, Троян, Ка-
занлък, Карлово, Сопот, Пловдив и др. По
време на тази обиколка Левски променя
мнението си, че въстанието може да бъде

вдигнато скоро, както е смятал няколко ме-
сеца по-рано. Разбира необходимостта от
много по-голяма подготовка на народа, коя-
то да се осъществи от революционни коми-
тети, организационно свързани помежду си.
Август 1869 година Левски се завръща в
румънската столица. Заедно с Любен Кара-
велов, в края на 1869 г., участват в създава-
нето на Български централен революцио-
нен комитет. През май 1870 г. Левски се за-
връща в България и се заема да изгражда
комитетска мрежа. До края на 1871 г. създа-
ва гъста мрежа от революционни комитети,
обединени въвВРО. За столицанаВРОеоб-
явен Ловеч, а комитетът в този град е из-
бран за БРЦК, наричан още Привременно
правителство на България. Създаването на
ЦК в България е изключително важна
стъпка в укрепването на вътрешната орга-
низация.

Така Левски прекосил страната ни над-
лъж и нашир. На тайни събрания просто и
ясно разяснявал на родолюбивите българи,
че е нужно да сплотят силите си. За няколко
години Левски създал множество револю-
ционни комитети из цялата страна, които да
подготвят народа за общо въстание. Затова
народът го нарекълАпостола на свободата.

Апостолът мечтаел за пълна свобода и
равенство между всички хора в поробената
родина и за народно управление. Веднъж
селяни го запитали: „Бай Василе, като се
освободи България, кого ще турим цар?”.
Левски отговорил: „Ако се биемс турците са-
мо за цар, то ние сме глупаци - и сега си има-
ме султан. Нам трябва не господар, а свобо-
да и човешко равенство. На нашето знаме
щепише „чиста и свята република”. И се раз-
несла навредизБългариялегендата за сме-
лия Апостол на Свободата. Неговото име
вдъхвало вяра на трудовите хора в скорош-
ното им избавление. Сред поробителите то
всявало страх.

Към края на 1871 г. комитетите започват
активна работа за привличане на хора,
събиране на средства и закупуване на
оръжие. Поради увеличения обем работа,
през втората половина на 1871 г. БРЦК из-
праща двама помощници на Левски - Ди-
митър Общи и Ангел Кънчев. В края на юни
1872 г. Левски напуска Букурещ и започва
преустройство на Вътрешната революци-
онна организация, като създава окръжни ко-
митети.

На 27 декември 1872 г. Левски е заловен

от турската полиция до Къкринското ханче
(източно от Ловеч). И до днес мнозина смя-
тат, че причината за неговото залавяне е
предателство. Спори се за името на преда-
теля - поп Кръстю (съучредител на комитета
в Ловеч) или Марин Поплуканов (председа-
тел на комитета). Според други Левски не е
предаден, а е жертва на дълга верига от по-
лицейски разкрития. В подкрепа на тази те-
за е фактът, че до последно османците не
знаят кого са заловили и той е откаран в
Търново за разпознаване. Чак там става яс-
но кой е всъщност. За залавянето му при
Къкрина отиват няколко заптиета, а в слу-
чай, че са знаели кого залавят, подобна ма-
лочисленост не бибилалогична.Също така
е доказано, че поп Кръстю не е имал точна
информация за плановете на Левски. Има-
ло е планове Левски да бъде освободен от
съмишлениците си по време на пътя си от
Търново до София, но те не се осъществя-
ват. Левски е отведен в София, където е
съден.

Днес се водят доста спорове дали сре-
щу Левски е имало процес и дали той изо-
бщо е бил съден, дори според нормите на
тогавашните османски закони. Твърди се,
че Левски не е бил изправен пред съд, а
пред специална комисия, която е ималараз-
следващифункциии не еималаправодаиз-
дава присъда. Единственият юрист от тази
комисия, българинът Хаджипенчович, не е
подписал протокола и т.н. Каквато и да е ис-
тината, фактите са следните: пред „съда”
Левски твърди, че е търсил законни пътища
за изменение на живота на българите в
Османската империя. За да избегне крими-
нални обвинения, се разграничава от дей-
ността наДимитърОбщи. Комисията за про-
цеса е : АлиСаидпаша,Шакир бей иИванчо
Хаджипенчович. Левски е съден за подбу-
дителство за въоръжен бунт и за предумиш-
лено убийство /става въпрос за убийството
на слугатаСтойчо, извършено в дома на ло-
вешкия търговец Денчо Халача на 14 август
1872 г./ Смъртната присъда е издадена на
14 и е потвърдена на 21 януари 1873 г. 60
подсъдими са осъдени на затвор и заточе-
ние и двама са обесени - Димитър Общи и
Васил Левски. Присъдите са потвърдени от
султана поцелесъобразност иЛевски е обе-
сен в околностите наСофия.Мястото на об-
есването на Васил Левски се намира в це-
нтъра на днешна София, където се издига
сега неговият паметник.
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Основният
обичай, праз-
ничното шес-
твиедолозовия
масив и заряз-
ването там, е за-
дъ лж и т ел н а
част от празни-
ка, независимо
от метеороло-
гичните усло-
вия.И тази годи-
на ритуалът бе
изпълнен в ло-
зето на Марий-
ка Дюлгярова.
До там шестви-
ето се водеше
о т к а р у ц а ,
пълна с бурета
с вино. Работ-
ната стопанка ги очакваше с богато подреде-
на трапеза. Първи в ритуалното зарязване
се включиха кметътЦоньоТрънков иТрифон
Трифонов. С пожелания за по-голямо плодо-
родие и както повелява традицията, бе раз-
пръсната пепел от огнището на Бъдни вечер,
а лозите обичайнобяха поляти с вино.

След изпълнението на ритуала, множес-
твото от зарязващи драгижевчани се отпра-
ви към читалището, където за доброто на-
строение на всички се погрижиха оркестър
„Детелини” и народната певица Стефка Чер-
нева. Там ги очакваше също и огромна маса,

пълна с домашни ви-
на, ракии и отбрани
мезета. Върху съдо-
вете с напитките бяха
разлепени надписи с
най-различни сентен-
ции, като за втора по-
редна година сред тях
се мъдреше все по-
актуалното изрече-
ние: „Лозето неще по-
литика, искамотика”.

Майсторството на
драгижевчани да пра-
вят вина иракии за по-
реден път бе доказа-
но, чрез конкурс за
най-добро вино и ра-
кия. Безпристрастна-
та комисия в състав
Димитър Митев, Сте-
фан Михайлов и ан-

гличанинаПитърКартрайт се зае с тази неле-
ка задача. В категорията за най-добро чер-
вено вино първо място зае Димитър Иванов,
а второ и трето бе определено за Николай
Стефанов и Иван Коев. В раздела за най-
добро бяло вино първо и второ място взеха
Марийка Дюлгярова и ТодорДюлгяров - май-
ка и син, всеки със собствено вино, а трето
място - Димитранка Енева. За баш майстор
на ракия бе определен Васил Андонов, а Ни-
колай Стефанов и Милен Христов заеха вто-
ро и третомясто.

Така млади и стари в Драгижево се весе-

лиха до късно вечерта, вдигайки наздравици
и славейки виното и любовта. Всяка година в
задружното общоселско тържество, посве-
тено на Зарезан се включват и английските
семейства, според които това несъмнено е
най-веселият български празник.

ЗАРЕЗАН В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР ЗА
ВЪЗРАСТНИ ХОРА

В деня на Зарезан основното занимание
на възрастните хора в Центъра бе свързано
с популяризиране не на винената напитка, а
с показване на кулинарните умения на жени-
те. За празника те се развихриха в кухнята и
показаха своя кулинарен талант. Всички чле-

нове на дневния център в Лясковец са раз-
пределени в групи по интереси - компютърни
умения, спортни занимания, цветарски, пев-
чески, музикални и кулинарни. Деня на Три-
фон Зарезан бе изпълнен с празнично-
кулинарна еуфория. Дамите от центъра за

стари хора запретнаха
ръкави и се посветиха из-
цяло на празничните при-
готовления за трапезата.
Кухненското помещение
им се видя тясно и някои
от жените въртяха точилки
даже в трапезарията. Катя
Иванова, Йорданка Момъ-
кова и Емилия Милева то-
чеха тънки кори за баници,
други приготвяха плънки, а
трети следяха за изпича-
нето. Тъй като продуктите
им бяха в повече и за да не
ги похабяват в трудното
днешно време, сръчните
възрастни дами решиха да
ги оползотворят рацио-
нално. Омесиха и питки и
милинки, а после вкусно

похапнаха от всичко, коментирайки коя кули-
нарна продукция е най-добра. Перфектно
приготвените кулинарни изкушения внесоха
радост и чувство за пълноценност у възрас-
тните хора. Пожелаха си все така пълна да е
трапезата им, по-често да се събират всички
заедно на подобни празнициищастиеда спо-
хождадните на старческия имживот.

ПРАЗНИКЪТ ТРИФОН ЗАРЕЗАН В ЛЯСКОВСКО
от стр. 1

Учениците от І клас при Начално учили-
ще „Никола Козлев”, участници в клуб
Откриватели по проект УСПЕХ на МОМН с
ръководител Кремена Енчева, посетиха Му-
зея на Гурбетчийското градинарство. Децата
имаха възможност да видят оригиналните
предмети, включени в експозицията, голяма
част от които са дарениe от местните жители
на град Лясковец. Разгледаха с голям инте-
рес подредените документи и снимки. Най-
голямо впечатление им направи експозици-
ята с включен гипсов макет на бахча, която
дава най-точна представа за организиране-
то, оборудването и начина на работа и раз-
пределение на дейностите в една зеленчу-
кова градина.

Първокласниците гостуваха и на кмета д-
р Ивелина Гецова и на общинска админис-
трация, като посещението имбе част от рабо-
тата по проекта, а темата по която децата
трябваше да натрупат познания беше „Кой
управлява моя роден град”. Д-р Гецова по-
срещнамалчуганите първо в кабинета си, за-
позна ги на достъпен за тях език със за-
дълженията на кмета, представи им нашата
община и символите на града, а след това в
залата на общинския съветник, посетители-
те имаха възможност да чуят и химнана град
Лясковец. За да подкрепи с пример разказа-
ното за функциите на институцията, за орга-
ните на изпълнителната и законодателната
власт, кметът запозна малките си гости лич-
но с председателя на общинския съвет г-жа
Арабаджиева, със своя заместник г-н Георги
Петров и със секретаря на общината г-нПас-
калев. Служителите обясниха на децата как-
ви са задълженията им и с какви проблеми

се сблъскват всеки ден, колко важна и отго-
ворна е работата на администрацията.

Оказа се, че малките откриватели са дос-
та добреосведомении компетентни по реди-
ца въпроси, а от време на време дори не из-
чакваха отговора, който им е вече известен и
бързахада зададат следващия си въпрос.

Напускайки административната сграда
си обещаха пак да дойдат, а някои дори вед-
нага заявиха, че мислят да станат кметове,
когато пораснат. Учителят на децата Креме-
наЕнчева имподсказа, че за да заемат ръко-
водни постове непременно трябва да учат
много и упорито. В тази връзка д-р Гецова за-
позна малките откриватели със стажуващи-
те в общинатамладежи, които са учили годи-
ни наред, докато натрупат знания, а сега при-
добиват опит по специалността си. Кметът

разказа на гостите си, че все-
ки ден стажантите имат зада-
чи и се налага да ги изпитвада-
ли са ги свършили. Д-р Гецова
пожела на първолаците да
бъдат отлични ученици, да
опознават родния край, да се
грижат за опазването му и да
бъдат достойни граждани на
общината и родината ни.

Младите фотографи от
клуб „Аз -фотографът” приНУ
„Никола Козлев”, които също
работят по проектУСПЕХ, про-

дължават да преоткриват красотите на гра-
да, хората и природата около тях през обек-
тива на фотоапарата. Теми на последните

им творби са взаимоотношенията, взаимо-
действията и емоциите на работното място
и извън него. За целта децата, въоръжени с
фотоапарати и с голяма доза настроение,
надникнаха през обективите в необичайни
за тях места - в офиса на МИГ „Лясковец-
Стражица”, където се запознаха с екипа и
какво точно се прави в този офис, в стомато-
логичния кабинет на д-р Бозгунова, където
се убедиха, че не е толкова страшно да сед-
неш на зъболекарския стол, щом срещу теб
стои усмихната и приветлива зъболекарка, в
кварталния магазин, където те познават и ти
познаваш хората, на детската площадка,

където намираш нови прияте-
ли и се забавлявате заедно, по
време на училищно състеза-
ние, в което можеш да вземеш
участие и ако си достатъчно
добър, да победиш конкурен-
цията, или да заснемешнезаб-
равими моменти на обществе-
но събитие, където се събират
хора от различни възрасти и с
различни възгледи, но обеди-
нени от едно - да се преклонят
пред подвига на предците ни,
или да празнуват заедно и т. н.
След като добре свършиха ра-
ботата си по проекта, запеча-
таните мигове ще бъдат вни-
мателно подбрани и обработе-
ни от младите фотографи, за
да могат да бъдат показани

във фотографска изложба - това сподели
със задоволство ръководителката на проек-
та и учителка надецатаМариелаТерзиева.

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ УСПЕХ

„БРАУН ТИМ” С ДВА СРЕБЪРНИ МЕДАЛА НА СКИ-ОРИЕНТИРАНЕ
Държавно първенство, където мериха сили
с клубове, за които това е традиционна дис-
циплина. Състезанието премина през някол-
ко етапа - спринт, средна дистанция, дълга
дистанцияищафети. В първите три етапа на-
шите скиори се представиха достойно, като
завоюваха едни добри позиции и натрупаха
доста опит и кураж. През последния ден се
състояха щафетите - най-интересния мо-
мент от състезанието. Въпреки сериозната
конкуренция от страна наСК „Узана”, гр. Габ-
рово, НСА „Сивен”, гр. София, „Карлък”, гр.

Смолян и други, младежите и девойките от
нашия клуб се пребориха за сребърните ме-
дали в дебюта си на държавно първенство в
ски-ориентирането. Примладежите до 20 го-
дини в щафетата Димитър Дамянов, Петко
Милев и Николай Стоев станаха първи под-
гласници на НСА „Сивен”. Във възрастова
група девойки до 18 години Велина Терзие-
ва, Цветомила Кадиева и Кристиана Гецова
същосеокичиха със сребърнимедали.Шам-
пион е щафетата на габровския клуб „Уза-
на”.

С това си участие състезателите от СК

„Браун тим” доказват за поре-
ден път, че няма невъзможни
неща и всички успехи се по-
стигат с упорит труд и много
тренировки.Стига да имашку-
ража, амбицията и желанието
да го направиш, можеш да по-
стигнеш всичко. Да им поже-
лаем успех в започващия на 3
март сезон с първата за годи-
ната традиционна Купа „Трети
март”, която се провежда в
околностите наПлевен.

от стр. 2


