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БАБА МАРТА НИ ЗАКИЧИ ЗА ЗДРАВЕ

120-МЕТРОВО ВЪЖЕ С МАРТЕНИЧКИ
СВЪРЗА НА ПЪРВИ МАРТ ПО СЪСЕДСКИ
НАШАТА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ОБЩИНА
ГОРНА ОРЯХОВИЦА.
В деня на Баба Марта двамата кметове
д-р Ивелина Гецова и инж. Добромир Добрев се срещнаха на граничната точка между
двете входни табели на общините за символично посрещане на Баба Марта. Инициативата е в рамките на кампанията в подкрепа
кандидатурата на регион Велико Търново за
Европейска столица на културата.
Всичките 10 общини в нашата област подеха инициативата и се включиха в кампанията като символично закичиха административните си сгради, възлови места в градове
и села, дръвчета и др.
С първомартенския символ бяха накичени и важни институции в партньорските на В.
Търново общини в много държави. Емблематичните обекти, които приеха българския
символ бяха в над 65 града от цял свят.
Двамата кметове д-р Гецова и инж. Добрев също
подкрепиха тази инициатива, като се срещнаха
между двата града, които
от години са свързани помежду си с обща тротоарна алея. Между двете табели бе опънато свързващо
въже със 120 червенобели символи. Мартениците, които община Горна
О ря хо в и ц а с л ож и н а
свързващото градовете
въже, са изработени от потребителите на Дневния

център за деца с увреждания, Дневния
център за възрастни с увреждания и Дома за
възрастни хора с умствена изостаналост в с.
Драганово. Лясковските мартенички пък изработиха децата от всички градски детски заведения, напътствани от своите учители и родители.
Освен мартеници, с които взаимно се закичиха, двамата кметове си размениха и под-

аръци, емблематични за
двата града. Д-р Гецова
подари лясковски напитки,
производство на местния
Винпром – бяло и червено
вино, а горнооряховския
градоначалник бе подготвил питка и суджук, местно
производство.
Баба Марта, с хурка и
къделя, дойде за срещата
на алеята, за да закичи
всички присъстващи.
ДЕЦА ОТ ЦДГ
„СЛАВЕЙЧЕ” поднесоха
празнична програма в чест
на празничната среща,
свързваща символично
двата града. В ролята на
Баба Марта влезе Елка
Йорданова, директор на лясковската детска
градина „Славейче”. Няколко дечица от подготвителна група „Червената шапчица”, облечени в червено-бели традиционни носии, рецитираха стихчета и пяха за двамата кметове. Баба Марта закичи и благослови кметовете със специални наричания за здраве.
Инж. Добрев благодари на лясковските дечица и лично ги закичи с мартенички, а д-р Гецова пожела на всички събрали се общински
служители и граждани здраве и пролетно
свежо настроение.
НА 1 МАРТ В ЦДГ „ПЧЕЛИЦА” учители,
деца и родители заедно отпразнуваха самобитния български празник - закичването с
мартеница. Желанието на учителския колектив бе да се представи символиката на обичая, самобитността и националното му значение за нас като българи, наследници на
древни родове. С помощта на родителите и
учителите в детската градина бе организиран първомартенски празник за малки и го-

леми. За веселите усмивки и празничното настроение на децата, педагогическия екип представи куклен театър „Мартенски неволи”. Децата изпяха найхубавите песни и казаха
най-вдъхновените стихотворения пред своята гостенка - Баба Марта.
По стар български обичай Баба Марта закичи децата. С много майсторство
и усет учителките от детската градина украсиха целия вход на „Пчелица”, като бе оформено и красиво пано за здраве и
радост на всички.
ПЪРВИ МАРТ В ЦДГ „РАДОСТ”
По стар български обичай празникът Баба Марта е възникнал от изворите на нашето
родословие. Тази само българска традиция
прелетя държави и континенти като усмивка, като ласка, като заклинание: Нека бъде
мирен, да бъде щастлив този ден за бълга-

рите.С тези думи директорът Габриела Иванова приветства гостите на първи март в
ЦДГ „Радост”. Децата посрещнаха Баба Марта под красиво украсеното с мартеници

дърво в двора на детската
градина.Там те пяха и танцуваха, лудуваха и се забавляваха. Баба Марта завърза на ръчичките им мартеници, за да са живи и
здрави, да се противопоставят на злото и болестите. Всички те знаят, че белия конец е символ на душевна чистота, невинност
и дълголетие, а червения
символизира здраве и плодородие. Усукани заедно,
тези два цвята са силата и
вярата, които са крепили
българския народ през вековете. Празникът
завърши с представление на малките артисти от град Лясковец - Куклено театрално студио.
НА ХОРЦЕ С БАБА МАРТА В
КОЗАРЕВЕЦ
Пролетното слънце на първия мартенски
ден огря с лъчите си чудно дърво. Дрянът в
парка на козаревското кметство се засмя окичен с бели и червени конци, в чест на Баба
Марта.
Грейналите очи на малчуганите, бяха награда за
сръчните майчини ръце,
които изплетоха мартенички за първомартенското дърво. Материалите за
тяхната изработка бяха
осигурени от община Лясковец.
В ролята на Баба Марта се превъплъти чудесно
самодейката Дочка Габровка, която е председател на ККП „Здравец” в село Козаревец. На празника жените от третата
възраст подариха мартенички за здраве на всички
козаревски дечица и на
персонала в детското заведение. Представители на кметство Козаревец също закичиха децата с най-българския
символ, изобразяващ стремежа ни за здраве – мартеницата.
Пролетни песни и стихове огласиха детското заведение в пъромартенското утро. Накиченото с мартенички дърво получи голямо
внимание – кръшно хорце извиха всички
възпитаници на ЦДГ „Детелина” около украсения с бяло-червена премяна дрян.
МАРТЕНИЧКИ БЕЛИ И ЧЕРВЕНИ И В
ДРАГИЖЕВО
Мартеницата е благословия за здраве и
живот. Първият ден от месец март е натоварен с много обредни практики, сред които
най-жизнената и вечна, останала от времето

на нашите баби - закичването с мартенички.
В подготовката и организацията на този
чисто български празник се включиха кметството, ЦДГ „Вълшебство” и Клубът на пенсионера в село Драгижево.
Рано сутринта, заедно
с топлещите слънчеви
лъчи в градинката между
кметството и читалището,
за изненада на всички, пролетта сякаш беше дошла.
Тук бяха предвесниците на
пролетта-щъркелите. Срамежливо в тревата се показваха кокичета и теменужки, а около тях имаше
много мартеници. Беше
дошла и Баба Марта. Тя беше изпратила Пижо и Пен-

да на обиколка из селото, за да възвестят
добрата вест, че пролетта идва и за да закичат всеки срещнат с мартеница. „С бяло и
червено днес се нагиздете! Баба Марта посрещнете! Здрави и усмихнати бъдете!”, наричаха те. Драгижевчани ги посрещаха с
усмивка, но най-голям интерес те предизвикаха у малчуганите от ЦДГ „Вълшебство”, които се бяха запътили към цветната градинка, за да посрещнат Баба Марта. Добрата

старица, заедно със своите помощници Пижо и Пенда, беше приготвила за тях сладка
пита с мед. Тя закичи всяко дете с мартеничка и пожела на всички да са бели и червени,
румени и засмени, здрави и послушни.
С песни и стихове малките палавници
благодариха за топлото посрещане и подариха на всички, които им помогнаха за този
хубав празник изработени от тях картички и
мартеници. И когато празникът сякаш беше
към своя край, Баба Марта извади една много дълга мартеница, за която се хванаха
всички деца. Заедно с нея, Пижо и Пенда,
както подобава на всеки български празник,
поведоха дълго първомартенско хоро.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
www.bgregio.eu
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010
„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”

Приключиремонтътнаначалнитеучилищаидетскатаясла
Община Лясковец приключва
най-мащабния проект за подобряване на енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура, включваща двете начални училища
„Цани Гинчев” и „Никола Козлев”
и детска ясла „Мир”. В резултат
на реализацията на проекта са
създадени условия за прилагане
на мерки за енергийна ефективност, допринасящи за устойчиво
интегрирано развитие, конкурентност на жизнената среда и подобро ниво на учебния процес в
общинската образователна инфраструктура на град Лясковец.
В резултат на изпълнението на проекта е повишена енергийна ефективност на сградите
на НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и
детска ясла „Мир”. Подобрени са енергийните характеристики на три сгради от общинската образователна инфраструктура на община Лясковец. Така се подобрява и качеството на образователния процес и се създава съвременна среда за начално образование в община Лясковец. По този начин се
спестяват 91.81 t/год. емисии на въглероден
диоксид в резултат на подобрените енергийни характеристики на общинските образователни институции на територията на град Лясковец. С реализирането на проекта се прави
и икономия на енергия от 327 278 kwh/год. в
резултат на внедряване на мерките за енергийна ефективност в трите образователни обекта.
От спечеления и реализиран проект на община Лясковец са облагодетелствани общо
244 деца и ученици.
По проекта бяха извършени следните
строително-монтажни работи - подмяна на
прозорци и врати с PVC, полагане на топлоизолация на фасади, подове и покриви, ремонт на отводнителна система и покривна конструкция, автоматично регулиране на ото-

плителна инсталация, подмяна на котли, радиатори с панели, тръбна мрежа и циркулационни помпи, изграждане на нова електрическа инсталация, подмяна на осветление с
луминисцентни лампи.
В детска ясла „Мир” бе извършена подмяна на отоплителен котел, радиатори и тръбна
мрежа, автоматично регулиране на отоплителната инсталация, монтиране на слънчеви
колектори и изграждане на слънчева инсталация за битова гореща вода, подмяна на
осветление с луминисцентни тела.
Внедряването на енергоспестяващи мерки върху трите общински сгради с обща застроена площ от 3 416 кв. м. е извършено от
Консорциум „Образователна инфраструктура”, включващ четири фирми - „Хидроизомат” АД, „Телекомплект”, „Топлик” ООД и „Стима”. Независимият строителен надзор изпълни ЕТ „Кини - Петко Ангелов” гр. Велико
Търново, а авторсикят надзор е на „Еневита”
ЕООД. Общата стойност на проекта е 1 551
793.11 лв, от които 1 272 038.55 лв. безвъзмездна помощ, 85 % от Европейския
фонд за регионално развитие и 15 % национално съфинансиране. Собственото финансиране по проекта, с което община Лясковец
участва е 279 754.56 лв.

Този документ е създаден в рамките на проект “ Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура
в НУ „Цани Гинчев”, НУ„Никола Козлев” и детска ясла „Мир”, гр.Лясковец” който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Лясковец и при никакви
обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган”
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133 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО
НА ЛЯСКОВЕЦ ЗА ГРАД
На 15 март 1880 година с решение на Княжеската канцелария в свободна България селището Лясковец се провъзгласява за град.
Тази година се навършиха 133 години откакто Лясковец става град - едно от първите обявени малки селища за административна единица с по-висок статут на градски ареал.
Лясковец е обявен за град през 1880 година с „предписание” на Търновския окръжен
началник, No. 1034 от 15 март. По това време
кмет е Вълчо Бързаков и с него и други видни
граждани е свързана историята по обявяването на Лясковец за град. Според нея учителя Ганчо Лавдов бил натоварен да се погрижи за това. Той изтрил буквите „ело” от думата „село” на общинския печат, а буквата „с”
преработил на „г”. Това според историята било забелязано от управата в Търново, която
потърсила сметка на кмета, но все пак станало причина да се вземе решения за преименуването на Лясковец в град.
По онова време в Лясковец са живеели
около 6 500 жители, имало е седем училища
и 1400 ученици в тях, но очевидно не това било определящо за решението на българското правителство тогава да приеме промяната в статута на Лясковец, пише един от изследователите на Лясковец и наш съгражданин проф. Христо Глушков. Очевидно управниците са оценили най-вече ролята на лясковчани в националното ни Възраждане, приносът им за усъвършенстване на градинарството и лозарството, както и патриотизмът
на дедите ни, проявен в националноосвободителното движение и в борбата за политическа и духовна независимост.
В десетилетията на утвърждаване на
българската нация през периода на Възраждането и след Освобождението, лясковчани
показват удивителна привързаност към православната си вяра и пословично родолюбие, което им отрежда челни позиции в епичния конфликт за национална книжнина и
църква. С делата си те допринасят не само
за утвърждаването на своя град, но и за формирането на свободна България.
В такъв план Лясковец се родее със селищата от подбалканската долина, които в периода на Възраждането се превръщат в истински крепости на българската нация, в които трайно се съхраняват народните традиции, език и вяра - казва още проф. Глушков.

Удивителен факт е, че шестхилядният Лясковец отгледа и възпита над 40 учители и книжовници с изключителен принос за обогатяването на духовната култура на нацията. Никола Козлев, Цани Гинчев, Петър Калянджи,
Петър Оджаков, Пеньо Давидов, Тодор Хрулев, д-р Иван Касабов, Петър Кьорчев, Недю
Жеков, Петър Генчев, Димо Хранов, Коста
Коев, Манол Стателов - едва ли е възможно
да се изброят имената на хората, прославили града ни. Десетки са книгите и учебниците, написани и редактирани от лясковчани,
многобройни са речниците, преводните издания, вестниците и научните списания, в които участват и издават наши съграждани.
Към тази заслужена гордост на Лясковец
трябва да отбележим и активното участие на
лясковчани в революционните акции, чети и
завери срещу чуждото политическо господство. Няма политическа акция от национален мащаб, в която лясковчани да не са се
включили, да не са я подкрепили финансово
и морално.
И още - Лясковец е сред българските селища, които дават най-много участници в
българското опълчение - 39 души. Този факт
също не е случаен, а е резултат на родолюбието и стремежът към свобода, които се култивират у лясковчани. Те участват в борбите
срещу кърджалии, в Браилските бунтове, в
Кримската война, в четата на дядо Никола и
хаджи Ставревата буна. Всичко това им отрежда едно от първите места и те заслужено, а не даром, получават правото да бъдат
жители на град, жители на едно от найпървите малки по население и територия селища в България, но жители с амбицията на
достойни граждани на родното си място. Градинари, лозари, дребни търговци, чиновници, занаятчии се отзовават на българското
правителство за отстояване на справедливите национални интереси - какво подостойно от това, да работиш за доброто на
своя роден град, за своята Родина.
Бележити дати и годишнини като 15 март
1880 година са винаги хубав повод за размисъл и преклонение пред лясковчани пред хората, които утвърждават положителните традиции от епохата на Възраждането,
доказвайки своето родолюбие, вярност към
корена и обичаите на предците, и отдавайки
се на неизменна любов към България.

И МАРТ ЗАПОЧНА С НОВ ЕКО-АВТОБУС УЧИ ДЕЦАТА НИ
ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ КАК ДА СЪБИРАТ РАЗДЕЛНО
Община Лясковец спечели проект „Чрез
обучение към модерна и ефективна общинска администрация Лясковец”, по Оперативна програма „Административен капацитет”,
бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, по
подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна
държавна администрация”. Основната цел
на схемата е да повиши квалификацията на
служителите на местно ниво за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса. Общата
цел на проекта е свързана с повишаване капацитета и подобряване на компетенциите
на общинските служители в община Лясковец за модерно, ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения.
Основните дейности по проектното предложение предвиждат провеждането на редица обучения, чрез които ще бъдат обучени
общо 49 служителя на общинска администрация Лясковец, в това число кметове на населени места.
С финансиране от Европейския социален фонд се предвижда да бъдат проведени
три обучения в Института по публична администрация /ИПА/ по различни теми като:
„Умения за набиране и подбор на служители
в държавната администрация”, „Връзки с обществеността” и „Система за управление на
информационната сигурност на административното звено”. Ключова дейност по проекта е провеждането на обучения, с цел повишаване компетенциите на 40 общински слу-

жители по лидерски умения и екипна ефективност” и повишаване познанията на 30 общински служители в рамките на обучение
„Етика в администрацията, социални отношения, ефективни преговори и справяне с
конфликти”. Също така в рамките на проекта
10 общински служители ще подобрят компютърните си умения, а други 10 ще придобият
опит в електронното управление. Поради нарастващата нужда от чуждоезиково обучение 15 общински служители ще бъдат включени в обучение за придобиване на ниво А1
по английски език. Общата стойност на проекта е в размер на 85 544,39 лв, като продължителността е 12 месеца.
Към настоящия момент община Лясковец участва в изпълнението на два проекта
по Оперативна програма „Административен
капацитет” заедно с общините Елена и Тетевен. Първият партньорски проект се
осъществява от страна на община Елена и е
свързан с оптимизиране на общинското
управление и повишаване ефективността,
чрез преструктуриране на административните структури и звена и подобряване на работните процеси. Вторият партньорски проект се осъществява съвместно с община Тетевен и е насочен към обмяна на опит и внедряване на добри практики за ефективно
управление на човешките ресурси в малките
населени места, като се предвижда организирането на обучителни пътувания до две общини в Унгария и Италия.

Учениците от 1 до 4 клас на четирите общински училища в Лясковец и подготвителните групи на всички детски градини в лясковска община имаха възможност да се
включат в Информационно-образова телната инициатива „Зеленият 3D екоавтобус - „Летяща еко- класна стая”. На 13 и
14 март зеленият 3D автобус „Летяща екокласна стая” спря и в нашата община. Екоавтобусът е с 50 места и има два 3D екрана.
Нагледните материали дават възможност по
интерактивен начин да бъде представена информация за опазване на околната среда, за
разделното събиране и рециклиране на отпадъците.
Посещението на зеления автобус в нашата община премина по специално изработен
график, съобразен с броя на паралелките и
децата. „Летящата еко-класна стая” бе оборудвана със съвременна презентационна
техника. На 3D телевизори малчуганите се
запознаха с героите от специално създаден
за целта 3D филм - Харти, Пластика и Стък,
проверявайки знанията си за разделното
събиране на отпадъци от опаковки и опазване на околната среда с интерактивната игра
„Стани еко-герой”. Обучението в автобуса бе
с времетраене 40 минути - един учебен час.
Всяко от децата, посетило зелените часове
на ЕКОПАК, получи подарък - семенца от
дървета - бял бор или акация, които можеше
да засади само. Децата имаха възможност
също да се регистрират за участие в томбо-

ла за голямата награда - дигитален фотоапарат или една от 20-те поощрителни награди - силиконов часовник. Турнето се осъществява, освен със съдействието на общините
- партньори на ЕКОПАК, също и с подкрепата на МОМН, чрез инспекторатите на образованието и с помощта на екоминистерството. Обиколката из градове и села цели насърчаване на отговорно отношение към околната среда и конкретно към разделното събиране на отпадъци сред децата от началния
курс. Досега „Летяща еко-класна стая” е спирала в десетки по-големи и по-малки градове на страната, като проектът предвижда да
обхване повече от 400 училища в 95 общини
и да продължи до средата на 2013 година.
В нашата община децата, които се информираха в зелената класна стая бяха близо 450, от които 400 ученика от начален курс
и 50 деца от подготвителните групи на детските заведения.
Кампанията на Екопак цели образоване и
мотивиране на подрастващите да участват
активно в системите за разделно събиране
на отпадъците и да се работи за още почиста и приветлива община, за по-чиста
България. В рамките на тази инициатива е и
провеждането на еко-часове на класа, като
за целта ЕКОПАК предоставя на училищата
информационно-образователни материали
- плакати, указания за учители и определен
брой книжки „Повелителите на рециклирането”.
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НА ТРЕТИ МАРТ ПОЧЕТОХМЕ ПАМЕТТА НА БОРЦИТЕ ЗА СВОБОДА

В ЛЯСКОВЕЦ празникът на всички
българи Трети март започна на централния
площад с възрожденски песни и слънчево
настроение и под звуците на националния
химн и „Одата на радостта”. Благодарствен
молебен в памет на загиналите герои отслужи отец Богдан. Десетки жители и гости на
града се събраха на площада, за да почетат
падналите в борбата за българската свобода герои. Председателят на общинския
съвет Даниела Арабаджиева произнесе
празнично слово за паметната дата и подвига на героите. По време на тържествения ритуал прозвуча и празничното поздравително

писмо, което изпрати до кмета д-р Гецова и
жителите на общината генералният консул
на Руската Федерация в Русе г-н Владимир
Климанов. Венци и цветя в знак на признателност пред паметника на загиналите лясковчани поднесоха кметът на града и председателят на общинския съвет, народният
представител и почетен гражданин на общината ни Спас Панчев, общинските организации на ветераните и офицерите и сержантите от запаса и резерва, политически партии,
сдружения, училища и детски градини, представители на обществени организации и много граждани. Събралите се по повод честването на 135-тата годишнина от Освобождението на България десетки лясковчани, почетоха борците и тяхната саможертва на колене с едноминутно мълчание.
В Д О Б Р И Д Я Л Н А 3 - Т И М А РТ
ДОБРИДЯЛЧАНИ ПОДНЕСОХА ЦВЕТЯ И
СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД ПАМЕТТА НА
ГЕРОИТЕ. В Деня на 3-ти
март, националния празник,
родолюбивите жители на селото засвидетелстваха своята
почит към съселяните си и към
всички знайни и незнайни герои, дали живота си за свободата на България. Деца и
възрастни участваха в заупокойната литургия, отслужена
в тяхна памет. На централния
площад звучаха вечните
български възрожденски песни. В поетичния рецитал
„Българийо, за тебе те умряха!” бяха изпълнени стихове
за възхвала на героите. Точно
на този ден, тази традиция,
събира много родолюбиви

съселяни на площада в селото, пред паметника на загиналите в Балканските войни добридялчани. Така съвременниците тачат героите си и се прекланят пред паметта им.
ИЗЛОЖБА, ПОСВЕТЕНА НА
НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК ТРЕТИ МАРТ БЕ
ОРГАНИЗИРАНА ВЪВ ФОАЙЕТО НА
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ. Тя включваше творби на ученици от начален и
среден курс на обучение и бе
под наслов „Аз обичам България”. Инициативата включваше рисунки и фотографии на
учениците от общинските училища - от СОУ „М. Райкович”,
НУ „Цани Гинчев” и НУ „Никола Козлев”, както и на децата
от джулюнското ОУ „П.Р. Славейков”. Изложбата беше ситуирана във фоайето на първия
етаж на общинска админис-

трация и всички граждани можеха да я разгледат в продължение на цяла седмица от 1
март 2013 г. до 8 март 2013 г. в рамките на работния ден на служителите от администрацията.
Художествените произведения наброяваха 68, от които се открояваха рисунки на
връх Шипка, сцени от Руско-турската война,

пейзажи от различни кътчета на България,
изображения на националния флаг, исторически забележителности и прочие. Цели табла с авторски фотографии от НУ „Никола Козлев” представиха членовете на клуб „Аз, фотографът”, работещи по проект УСПЕХ с
ръководител Мариела Терзиева. Интересът
им към фотографията ги доведе в административната сграда и разглеждайки своите
произведения и на други автори, те отново
запечатаха в снимка видяното и момент от
проучвателната си дейност.

ТРИ НАШИ ДЕЦА УЧАСТВАХА В МАРТЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ЧЕСТВА
НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МУЗИКА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „ЗОРА”
При голям
интерес премина първото по
рода си Национално състезание по музика
за ученици от
четвърти клас.
Три наши деца
от СОУ„Максим
Райкович” достигнаха до националния кръг на
музик алната
надпревара,
провела се на
22 март в Пловдив. Учениците
от ІV „б” клас Дария Чергиланова, Георги Пламенов и Моника
Ангел ова са
възпитаници на учителя по музика Димитър
Димитров. След провеждането на състезание на общинско ниво, в което се включиха
около 50 четвъртокласници, осем от тях бяха оценени да представят общината ни в областния кръг във В. Търново. Тримата ученици достигнаха до най-високо национално
равнище и в града на тепетата се бориха с
937 деца от цялата страна.
Състезанието се провежда за първи път
и протече под наслов „Ключът на музиката”.
Негови организатори са министерството на
образованието, младежта и науката, Регион а л н и я и н с п е к т о р ат в П л о в д и в и
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, като регламента за участие е разработен от Националната комисия, отговаряща за организирането и провеждането на ученическите
олимпиади и национални състезания.
Състезанието дава възможност децата да
демонстрират знания и умения, придобити в
началния етап на основната образователна
степен. „Ключът на музиката” съдейства за
обобщаване и осмисляне на учебното
съдържание по музика и създава условия за

изява на всички, които участват в конкурентна среда. В националното състезание децата е трябвало да решат 15 задачи, обединени тематично и съобразени с учебния материал. Четвъртокласниците са отговаряли
писмено на 6 въпроса с прозвучаване на музика, а останалите 9 са били въпроси от учебното съдържание - тестови задачи с избираем отговор от три посочени, задачи с отворен отговор и творчески задачи, показващи
индивидуалните дарби на участниците.
В Пловдив нашите трима ученици бяха с
преподавателя си Димитър Димитров. Продължителността на музикалната игра е била
в рамките на един учебен час от 40 минути. И
трите деца - Георги, Дария и Моника са се
справили много добре като са постигнали
бал съответно от 63, 62 и 53 точки от възможен максимум 90. За успешното си представяне са удостоени с почетни грамоти на
МОМН. За да съчетаят полезното с приятното, децата са посетили забележителностите
на старинен Пловдив - римския стадион,
първата българска гимназия, античния театър, разкопките до централната поща, музикалната академия и др.

С творчески ентусиазъм на горди самодейци, с нежност и почит
към жената и с пролетно вдъхновение бе пропито тържеството на
възрастните хора от клуб „Зора”. За
да отбележат мартенските празнични дни те се събраха в Центъра
за младежки и социални дейности,
като и този път се бяха постарали
да подготвят хубава и тематично
свързана със събитието музикална
програма. Почитайки големите календарни празници, хората от третата възраст никога не забравят да
поканят кмета на общината ни д-р
Ивелина Гецова, а тя от своя страна не пропуска да уважи пенсионерите и винаги споделя с тях радостта и празничното настроение. Гост на пенсионерското тържество беше и председателят на общинския съвет Даниела Арабаджиева.
Председателят на клуба Веселина Благоева приветства с встъпителни думи събралите се около 100-тина членове да почетат
трите празника. Тя даде и старт на веселата
програма, като първо бе почетен празника
на самодееца - 1 март. Певческата група към
клуба на пенсионера „Чаровна възраст” с
ръководител Славка Стаматова изпълни
също и песни, посветени на жената, на любимата и майката. Специален поздрав за всички възрастни дами бяха песните „Да знаеш,
либе ле”, „Валс за жената” и други, а забавната притча за качествата на жената предизвика широки усмивки по лицата на всички.
Последваха песенни изпълнения и стихове,
с които самодейките приветстваха всички и с
настъпването на пролетта - най-нежния сезон, събудил в душите им спомени за младостта, за нежността и любовта. От името на
мъжкия клубен състав Веселина Благоева
поднесе на всяка дама по цвете и вдигна наздравица.
Своите пожелания към всички членове
на клуба поднесе и кмета д-р Гецова. В поздравлението си тя отбеляза, че винаги се чувства щастлива да присъства на празниците
на хората от третата възраст, че те я зареждат с много положителни емоции и им благо-

дари за уважението и вниманието към нея.
„От сърце Ви пожелавам здраве, топлина и
семейно щастие, вдъхновеност и прекрасни
бъдещи дни. Нека да има много усмивки в
делнични и празнични като този дни, и нека
обичта и благоденствието да съпътстват живота на всички! Отправям към всички членове на клуб „Зора” и своите пожелания за свежо настроение и много положителни пролетни емоции!, каза кмета и в подкрепа на своите думи връчи на председателката картина,
изобразяваща пролетни цветя.
Пожелания към празнуващите отправи и
Ваня Табакова, ръководител на Социалния
патронаж и отговорник за дейността на пенсионерските клубове на територията на общината. Специални благодарности от пенсионерите заслужи и собственика на комплекс
„Лесопарка” Ралица Рашева, която често помага за осъществяване на празничните прояви на клуба. Естествено обаче, и не на последно място, трябва да се отбележи, че за
доброто и активно включване на клуб „Зора”
в обществения живот, голямо влияние оказва сплотеността в колектива. Освен председателят Веселина Благоева, за организарането на празничните мероприятия в културния календар на клуба, голяма помощ оказват също дългогодишният уредник Христинка Бонева, както и инициативни членове, които винаги подкрепят проявите и работят усилено за тяхното успешно осъществяване.
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БАБА МАРТА НИ ЗАКИЧИ ЗА ЗДРАВЕ

от стр. 1
В ДОБРИ ДЯЛ ДЕЦАТА ОТ ЦДГ
„ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО КАЗАХА „ДОБРЕ
ДОШЛА, БАБО МАРТО СРЕД НАС!”
Децата от ЦДГ „Щастливо детство” с. Добри дял бяха посрещнати от Баба Марта покрай украсеното дърво с мартеници пред читалището в с. Добри дял. Мартениците бяха
направени от родителите, бабите и децата,
посещаващи детската градина. Малчуганите рецитираха стихчета, пяха песни пред погледите на всички присъставащи - близки на
децата, пред селския управник Виолета Рай-

кова и възрастните дами от добридялския
клуб на пенсионера „Еделвайс”. Тези жени
бяха изплели мартенички за децата и персонала от детската градина, които закичиха на
ръцете им след поднасянето на празничната
програма.
С лакомства и мартенички децата бяха
дарени и от читалището и кмета на селото.
Детската програма от стихчета и песни,
тържествената обстановка и развълнуваната публика придадоха весело настроение на

празника и предизвикаха широки усмивки.
В ДЖУЛЮНИЦА ДЕЦАТА ОТ ЦДГ
„СЛАДКОПОЙНА ЧУЧУЛИГА”
ПОСРЕЩНАХА БАБА МАРТА
На първи март малчуганите от детската
градина в Джулюница посрещнаха Баба Марта в парка на селото. На тържеството присъстваха представители на местното читалище „Пробуждане-1896”, Дамски клуб „Джула”, културен клуб на пенсионера „Златна
есен”, родители и граждани.
За посрещането на добрата старица децата се подготвиха от рано – заедно със своите родители всяко дете изработи красива и голяма
мартеница, която бе завързана на петметрово
въже, усукано от червена и
бяла прежда, осигурена от
община Лясковец. За празника децата научиха стихотворения и песни, тематично свързани с посрещането на Баба Марта.
В парка, където расте
засадената от японци вишна-сакури, символ на
връзката между Япония и
България и в чест на Калоян Махлянов Котоошу, родители и деца усукаха в короната на дръвчето бялочервен гирлянд. Децата изпълниха с много радост и
настроение песните и стихотворенията, посветени на Баба Марта, а тя завърза на
ръчичката на всяко хлапе красива мартеничка, като ги благославяше да са бели и червени, здрави и щастливи. Мартенички и лакомства за децата бяха осигурили и ръководствата на Дамски клуб „Джула” и НЧ „Пробуждане-1896”, с. Джулюница.
ПЪРВИ МАРТ В СЕЛО МЕРДАНЯ
Като доказали се любители на традиционния фолклор, мерданчани не пропуснаха

да посрещнат и митичната Баба Марта. Носеща здраве, усмивки и нови надежди, на 1ви март тя бодро прекрачи прага на НЧ „Развитие 1902” в с. Мерданя. А там с нетърпе-

време не спираше да обяснява, защо червените конци символизират здраве и сила, а белите - дълъг живот. От своя страна домакините също не останаха длъжници и изненадаха старицата с малка изложба от мартеници, изработени от тях. Месец преди това, деца от селото се събираха вечер в читалището и под ръководството на секретаря на читалището и худ. ръководител на състава Красимира Колева, усукваха бели и червени конци. Освен желание, те показаха талант и умения. За да обогатят знанията им, на сбирките
присъстваха и майсторките на плетивото
Анелия Тахрилова и Красимира Гайдарова.
Така сред разхвърлените конци, смеха и закачките, се роди идеята да се сформира младежки клуб „Умни и сръчни”. С идването на
Баба Марта и настъпващата пролет, в Мерданя се роди едно ново начало. Сега кипящи
от енергия и ентусиазъм, младите таланти с
нетърпение очакват следващото си предизвикателство. И както всеки празничен ден,
така и първи март завърши с богата почерпка, весел смях и още много мартенски пожелания.

ние я очакваха малки и големи. Препасана с хурка,
на която беше завързана
бяла и оцветена в червено
въ л н а , ед н а от н а й възрастните самодейки
Стойна Узунова, влязла в
ролята на Баба Марта,
умело въртеше вретеното.
Тя показваше на малчуганите как се превива преждата, от която се правят
мартеници. През цялото

КОНСКИ ВЕЛИКДЕН СЕ СЪСТОЯ В КОЗАРЕВЕЦ И ДЖУЛЮНИЦА
Празникът Тодоровден, или както още го
наричат Конски Великден се отбелязва в
първата събота на Великденските пости.
Преданията разказват, че на този ден светецът Тодор обличал девет кожуха и отивал
при Бога да проси за лято. Във връзка с изградената представа за светеца на този ден
стават надбягванията с коне. Отличилият се
кон бива накичен с венец и тръгва пръв за село, причакван вкъщи от мома или млада булка. В къщата на щастливия домакин се
спретва и хорото. На този ден жените месят
и раздават обредни питки и хлябове, наречени „конче” или „копито”, на които от тесто
се измайсторяват съответните фигурки.
Хлябът се раздава на роднини и съседи за
здраве на конете. Много от пролетните ни
празници са запазили елементи от по-стари
езически вярвания.
По традиция в нашата община Конски Великден се празнува от години в селата Козаревец и Джулюница. В Козаревец организатори на събитието са конярското дружество
в селото, НЧ „Земеделец-1899” и кметството. Празникът се реализира с подкрепата на
община Лясковец, местни фирми и организации.
В Джулюница Тодоровден също беше финансиран от общината, а организирането на
празника бе дело на местното читалище
„Пробуждане-1896” и инициативен комитет
от представители на Конярското дружество
в селото.
В КОЗАРЕВЕЦ това е един от найхубавите и най-тачени от жителите пролетни
празници от българския фолклорен календар. Във всяка къща в селото този ден започва отрано с омесване на пита, обреден
хляб, украсен с орехови ядки, чеснов лук и
сол. Всяка жена гледа да раздаде първа от
хляба или поне да не бъде последна, с благословията: „Конете да се окончат с женски
кончета”. От обредния хляб се слага по малко и в храната на конете. За тяхно здраве се
раздава и варена царевица.
Мястото на провеждането на надбягва-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

нията и тази
година бе на
мерата в края
на с. Козаревец, но Тодоровден винаги започва на
селския площад „Марияна Димитрова”, където се
събират публиката и всички участници
в традиционния парад на
ездачи и впрягове. Преди
конното шествие отец
Ангел отслужи празничен
водосвет за
здраве на конете и те бяха
традиционно
захранени с обреден хляб. Последва
тържествен парад, в който се включиха над
30 коне и магарета, преминавайки по улиците на селото като предпочитани бяха къщите
на именниците.
След обхода последва същинската част
и точно на обяд в състезателните кушии на
голямата козаревска поляна се втурнаха общо 14 животни. Кметът на селото Парашкев
Парашкевов откри кушиите като пожела
успех на участниците.
След оспорвана надпревара І място при
езда спечели Иван Райков - ездач от Велико
Търново с кон „Панко”, собственост на Емилия Славова. При раздел конски впряг І място заслужи Красимир Кушев от гр. Г. Оряховица с кон „Арап”. При магаретата заслужено І място в състезанието по магарешки
впряг грабна най-атрактивния и бърз участник козаревчанина Илия Димитров с мага-

ренцето „Вальо”. Стопанин и
магаре участват ежегодно в кушиите и винаги будят голям интерес у зрителите. Това
всъщност беше и найвъзрастния участник в надпреварата на Конския Великден в
козаревско - бай Илия е вече на
70 години, но това не му пречи
да се състезава и да печели
призовите места. Състезанията на селската мера преминаха
през няколко етапа. Освен ездачи на коне, магарешки и конски
впрягове, в проявата е заложена и традиционната вече за Козаревец надпревара паркиране на заден ход.

Първо място при паркиране на заден ход
спечели Мирчо Асенов от Добри дял. Всички
първенци бяха наградени от председателя
на „Конярско дружество-1986 с. Козаревец”
Румен Рашев, който им връчи парични награди и флагчета.
В ДЖУЛЮНИЦА празникът Тодоровден
започна в 10
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
часа. Той се
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
състоя на

селския стадион „Владислав”, като надбягванията протекоха в три кръга - надбягване с
магарешки каруци, надбягване с конски каруци и съревнование по конска езда. Уменията
на участниците бяха оценявани като бързина в надбягванията и като най-маневрен и
най-гиздав кон.
Въпреки ветровитото време, за празника
и емоциите около него, се събра многобройна публика, която с аплодисменти шумно
приветстваше участниците в демонстративните дисциплини. В състезанието за „Найбърза конска каруца” за трета поредна година се отличи Иван Йорданов - Балкански. Победител в категорията „Най-бърза магарешка каруца” стана Димо Чолаков, който бе и
най-възрастният участник в надбягванията на 75 години. В категорията „Конна езда” на
първо място се класира
Севдалин Юлиянов с кон
Сандокан от отбора на
Иван Иванов. Наймладият участник, впуснал се редом с опитните
мъже и възрастни, беше
Ивайло Атанасов – само
17-годишен юноша, който
обаче умело подкара кобилата Петя. В категорията
„Най-гиздав кон” приза отиде при красавеца Виктор,
собственост на Иван Гинов.
Наградният фонд за победителите бе осигурен от
община Лясковец, читалище „Пробуждане-1896”, Конярското дружество в селото, щедри бизнесмени и
граждани.
По време на мероприятието, над стадиона в Джулюница, първият щъркел размаха
мощни криле, носейки вестта, че пролетта е
дошла в селото. Суеверната публика разгада неговото появяване като знамение за подобри бъднини за Джулюница и като успешно начало на новата стопанска година за
всички жители-животновъди и зеленчукопроизводители.

