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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЛЯСКОВЕЦ ИЗПРАТИ 47 АБИТУРИЕНТИ ОТ ВИПУСК 2013

С ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ЦДГ „РАДОСТ”
ПРАЗНУВА 40 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

Итази годинад-р Гецова тържествено из-
прати абитуриентите, завършващи 12 клас в
нашата гимназия. За четвърта година сами-
те младежи проявяват желание да дефили-
рат по централния площад пред събралата
се общественост. За целта общинаЛясковец
и ръководството на СОУ „М. Райкович” орга-
низираха официалното им изпращане.
Откриването на празника, посветен на за-
вършването на Випуск 2013 започна с при-
стигане и обявяване имената на всички зре-
лостници. Колона от красиви возила спря
движението по площада и централните ули-
ци на празничнияЛясковец.

Две паралелкидванадесетокласници, об-
що 47 млади хора, напуснаха родното учи-
лище. Д-р Гецова, председателят на общин-
ския съвет Даниела Арабаджиева, за-
м.кметът Георги Петров, директорът на учи-
лищетоНиколайКожухаров и класните ръко-
водители на випускниците Радмила Кръсте-

ва и Цветан Цветанов ги посрещнаха на сце-
ната пред читалище „Напредък-1870”. Пре-
ди да напуснат града и да поемат по необят-
ните пътища на зрелия живот, кметът ги при-
ветства с успешното приключване на учеб-
ния процес и завършването на средното им
образование. Последни напътствия към тях
отправи и директорът на училището Нико-
лай Кожухаров. Своята почит към загинали-
те във войните лясковчани младежите за-
свидетелстваха, полагайки цветя пред па-
метника на загиналите 220 нашипредци.

На следващия ден, 24 май - Ден на сла-
вянската писменост и на българската про-
света и култура, тържеството вЛясковец, по-
светено на празника започна с празничен
концерт Всички лясковски ученици от СОУ
„М. Райкович” и двете начални училища „Н.
Козлев” и „Ц. Гинчев” със своите учители и
общинското ръководство изпълниха салона
на читалище „Напредък-1870”, за да се на-

сладят на изпълнени-
ята, които поднесоха
съвместно трите град-
ски училища и съста-
вите на читалището.
Д-р Гецова поздрави
всички присъстващи в
залата и пожела успе-
хи на учениците, на
културните и просвет-
ните дейци. В навече-
рието на празника тя
отправи своите поже-
лания и към учащите
се деца в четвъртото
общинско училище -
джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков”, където
също се състоя богат
на изпълнения кон-
церт по повод24май.

,
.

ЛясковскатаЦДГ „Радост” е открита офи-
циално на 16 април 1973 година. Тя е едно от
първите детски заведения в града. В нея
днес творят, пеят и играят 104 деца, разпре-
делени в четири възрасто-
ви групи, но първоначално
броя на децата е достигал
до 143. Първа директорка
е била Пенка Пенкова, а
по-късно ЦДГ „Радост”
управляват Иванка Джуро-
ва иМариянаМилева.Нас-
тоящ директор е Габриела
Иванова. През годините
тук са работилиПараскева
Стефанова,ЙорданкаСто-
янова, Маргарита Кьорче-
ва, Еленка Йовева, отдали
години педагогически труд
на подрастващите. Децата

и техните учители са завоювали с общи уси-
лия и упорита работа много грамоти, плаке-
ти, награди, купи и отличия.

Първоначално детската градина е носи-
ла името „Мария Гюлчева”, но през 1992 г. е
преименувана в „Радост”. „Детска градина
Мечта” я наричат съвременните й обитатели
- учители, деца и техните родители. Всички
те заедно мечтаят и превръщат мечтите си в
реалност. Такава бе и мечтата им да обико-
лят пет континента, да се запознаят с песни-
те и танците на народите, но и да отличат на-
шите от чуждите песни и танци и да вникнат
в богатството и красотата набългарскияфол-
клор. За своя 40-годишен юбилей децата

представиха богата празнична програма.
Многобройна публика и гости се радваха на
прекрасните имизпълнения.

Откриването на празника започна с цере-

мония по награждаването
на изявени деца в различ-
ни области и като холивуд-
ските звезди те дефилира-
ха по червен килим, за да
получат своите оскари. Да
заслужат златната стату-
етка бе още една сбъдната
мечта. В шест категории
бяха номинирани по 4 де-
ца, а наградата заслужи са-
мо едно от номинираните
във всяка област. В първа-
та категория главна роля в
света на приказките награ-
дата грабна Сияна Коми-

това. В категориите за най-слънчева усмив-
ка, за най-оригинална песен за детската гра-
дина, за изработване на специални визуал-
ни ефекти, наградите получиха съответно
Симона Бакърджиева, Янита Добрева и Би-
сер Яниславов. В последната категория за
най-добър пълнометражен анимационен
филм с реални герои, статуетките отидоха
при Цветелина Демченко и Тончо Тончев.
Пресъздавайки церемония по холивудски
маниер, възпитатели и деца показаха, че
добре познават живота в страната на не-
ограничените възможности - Америка. Това
бе първият континент, до който се докоснаха

СЪСТОЯ СЕ ВТОРИ КАРВИНГ
ФЕСТИВАЛ В ЛЯСКОВЕЦ

На 17 май бе открито Второто издание на
карвинг-фестивала в Лясковец, който пре-
върна за втори път града ни в столица на зе-
ленчуците и гурбетчийското градинарство. В
рамките на десет дни - от 17 до 26 май ста-
ринната улица в града и Ланджов двор бяха
облечени с тематични образи и послания, с
пъстри лица на деца и възрастни, претворе-
ни в различни зеленчуци - чушки, домати, пат-

ладжани, грах, бамя, ряпа,
лук и др.

Зеленчуковата фиеста
превзе Лясковец още в
първия ден на празника. И
така градът и общината
станаха арена на пореди-
ца събития, тематично об-
вързани със славата на
лясковчани като първоа-
постоли на градинарство-
то и зеленчукопроизво-
дството. Пъстро шествие
премина по централния
площад и улиците на гра-
да, за да се излее в цветно
множество, създавайки лехи от пресни зе-
ленчуци в пространството около уникалния
за Балканите Музей на гурбетчийското гра-
динарство. Именно пред музея бе обособе-
нафестивалната площКралство на зеленчу-
ците, в което се провеждаха повечето от за-
ложените културни събития и атракциони.
Официалното откриване на втория фести-
вал на зеленчуците направи кметът на общи-
на Лясковец д-р Ивелина Гецова, която пред

събралата се многобройна публика каза:
„Създадохме това мащабно събитие, за да
припомним на света, че сме достойни потом-
ци на хората, които първи са проправили
пътя на българина към европейския свят,
чрез популяризирането на градинарството.
С това издание на фестивала слагаме край
на проекта, но възнамеряваме да про-
дължиморганизиранетому”. Празничната ве-

чер продължи с изпълне-
ния на деца от детските
градини, ученици и само-
дейци и така бе сложено
началото на втория зелен-
чуков празник вЛясковец.

През фестивалните
дни можеха да се видят из-
ложба „Зеленчукови пле-
тива и мотиви от лясков-
ските къщи”, както и фото-
галерия на открито. Всеки,
който искаше да стане
част от фестивала, може-
ше да остави свой отпе-
чатък на специално пред-

видено за целта място. В дните на фестива-
ла организаторите бяха подготвили и раз-
лични театрални представления, изложби и
певчески изпълнения. Презентации и атрак-
циони разказаха митове и легенди от стари
времена, а в Музея посетителите можеха да
видят реставрираното преди откриването на
първото издание на фестивала градинарско
колело за напояване в реаленразмер.

на стр. 2на стр. 2
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Около 70 000 посетители
посрещнаха организаторите
на Втория национален събор
на овцевъдите, който и тази го-
дина се проведе на територи-
ята на община Лясковец, а
именно на поляните околоПет-
ропавловскияманастир. Трид-
невното мащабно събитие се
проведе от 24 до 26май 2013 г.
Организатори на проявата са
Националната асоциация за
развъждане на синтетична по-
пулация българска млечна,
със съдействието на община
Лясковец и Министерството
на земеделието и храните. Ва-
жен гост на събора бе ми-
нистърът на земеделието и
храните проф. Иван Станков. На откриване-
то приветствие към участници и гости подне-
се и кметът на общинаЛясковецд-рИвелина
Гецова.

Изложението е единственото по рода си
на Балканите и в него тази година се включи-
хаживотновъдии занаятчии отРумъния,Ма-
кедония, Сърбия, Молдова и Испания. Овце,
кози, коне, бикове и кучета пристигнаха за из-
ложението, имаше и състезания по скорос-
тна стрижба на овце, надпревара по доене,
теглене на товари от коне-тежковози, излож-
би на овчарска и каракачанска порода куче-
та и др. Представени бяха и стари български

занаяти, които вече са на изчезване, като
един от тях е плъстенето на вълна. Най-
голямата атракция се оказа кулинарното
шоу на Ути Бъчваров, което бе на втория
ден. Заедно с нашите кулинарки от пенсио-
нерските клубове „Мазневска чешмичка” и
козаревския „Здравец”, той забърка 600 лит-
ра курбан чорба, сготви и агнешко с лук и та-
ка бяха нахранени гости и посетители. Дока-
то се приготвяха вкусните български ястия от
агнешко, паралелно протичаше и надпява-
нето „Заблеяло ми агънце”, в което пяха над
80 фолклорни състава и индивидуални из-
пълнителиот различни краищана страната.

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР СЪБРА
ОВЦЕВЪДИТЕ НА НАША ТЕРИТОРИЯ

С ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ ЦДГ „РАДОСТ”...
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малчуганите. Празникът продължи с вирту-
ална „разходка” по света. Със своя юбилеен
концерт хлапетата сложиха край на проект,
по който работиха продължително, за да
опознаят културата на народите. Проектът
се нарича „Децата на ЦДГ „Радост” на пет
континента” и имаше за целда приобщипод-
растващите към българските традиции и на-
ционалните културни ценности на страните
по света. За континента Азия разбраха, че
там се намира най-голямата по площдържа-
ва Русия, която бе представена от тях с ти-
пичния танц „Казачок”. Преминавайки през
Европа децата се спряха в Германия, за да
научат за известната през 70-те годининами-
налия век група „Бони-М”. Южна Америка
малчуганите представиха чрез екзотиката
на Бразилия, въвличайки публиката в горе-
ща фиеста, пулсиращи ритми и опиянение с
танца „Ламбада”, представен от групата по
модерен балет на ръководителяПетяЯкова.
Най-малките дечицаот група „Калинка” посе-
тиха най-горещия континент, като показаха
африканско сафари и начина, по който мес-
тното население отправя молитва към бого-
вете.

След като стъпиха на пет континента, де-
цата се върнаха в родния Лясковец и пред-
ставиха най-хубавата песен, разказваща ис-
тория за кръшните хора, които се извивали в

околностите на лясковския манастир - „Хоро
се вие край манастира”. Децата показаха
още, че са възпитани в дух на родолюбие и
любов към българския фолклор, че позна-
ват, освен запленяващите звуци на песента
ни, също и българската обредност. Типично
нашенски фолклорен обичай с напиване на
момина вода представиха с танца „Задявка
край Мазневска чешмичка”. За да покажат,
че знаят не само песните и обичаите от на-
шия роден край, малчуганите показаха на
публиката цяла палитра от характерни тан-
ци, които с подходящи носии изобразяваха
типичното за различните географски облас-
ти - „Добруджански ръченик”, „Тракийска
ръченица”, „Шопско хоро” и „Гласът наПири-
на”. Родители и гости имаха възможността
да се насладят и на безценния родопски би-
сер „Излел е Делю хайдутин” - песента бе
представена отМариелаМомчилова в роля-
та на Валя Балканска и от гайдаря Ивелин
Борисов.

Всичко тава за пореден път доказа, че де-
цата на Лясковец са знаещи, можещи, весе-
ли ищастливи и най-важното, че обичат род-
ното и зачитат чуждото културно насле-
дство. На това ги учат техните възпитатели,
това е целта и основната роля на учителите
от ЦДГ „Радост” и тази своя благородна ми-
сия те търпеливо и всеотдайно следват вече
40 години.

На втория ден имаше демонстрации за
приготвяне на най-оригинална домашна лю-
теница и кулинарно състезание между поко-
ленията „Питам те дъще, сещай се снахо”.
Театърът при козаревското читалище „Земе-
делец-1899”, което е партньор по проекта, по-
каза постановката си „Торба-хитрости”. През
този втори ден фестивалните прояви при-
ключиха с вечерно младежко парти „Крал и
Кралица на зеленчуците”. Част от фестива-
ла бяха вече утвърдени в общината събития
като четвъртото издание на Общинския пре-
глед на самодейното изкуство, което преми-
на под наслов „Дилмано, Дилберо, как се са-
ди пиперо” и надпревара надприказване, ми-
тове и легенди „През иглени уши”. По време
на прегледа бяха изпяти много песни за зе-
ленчуците, разказани бяха автентични исто-
рии, представени бяха обичаи, седянки и на-
роден хумор. Също част от карвинг-
фиестата станаха и областния конкурс за
детска рисунка „Цоньо Калчев”, наречен та-
ка по името на джулюнския поет и виден гра-
динарЦоньоКалчев, същоиатрактивната ку-
линарна надпревара „Пъстра трапеза” вДжу-
люница.

През фестивалната седмица Музеят на
градинарството стана арена за провеждане-
то на форуми като „Зеленчуците на 21 век -
здраве и сила от земята наБългария” и „Бил-
ки и подправки в кухнята на древните бълга-
ри”, представени от известната билкарка Ка-
тя Иванова, както и форум под наслов
„Автентични видове лясковски зеленчуци,
подправки и питиета от тях” - работна среща
с презентации и доклади. Щандът „Зеленчу-
кова лечебница” пък бе мястото, което се
превърна в територия на здравето. За деца-
та организаторите отново бяха подготвили

детски празник с изненади, игри и подаръци,
както и театралната постановка на актьори-
те от МДТ „К. Кисимов” „Хензел и Гретел”.
Отново малчуганите се впуснаха в състеза-
телно шоу „Мистър и мисис Пънч” и бяха из-
лъчени три двойки победители, които пред-
седателят на журито Сергей Добрев награ-
ди. Мултимедийната презентация „Гради-
нарските пътища през вековете до наши
дни” - родословнидървета, участнициот вид-
ни градинарски родове, изложба в снимки и
материали, макети, бяха представени в коза-
ревското читалище. Своеобразна кулмина-
ция на фестивала бе същинската карвинг-
фиеста от зеленчуци, която направи май-
сторката на карвинга Веселина Славчева.
Автентични фолклорни китки повдигаха ду-
ха на фестивала, като българските народни
ритми и звуци се лееха през деня, а с идва-
нето на вечерта, фолклорът се смесваше с
модерен звук. За тази нестандартна задача
помогнаха бандата „Блус Трафик“ и група
„Оратница“ етнофюджън, дръмендбейс.

В десетия ден на закриването на фести-
вала, преди да се раздвижи по улиците на
Лясковец пъстрото карнавално шествие на
зеленчуците, в Джулюница се състоя юби-
лейно пето издание на кулинарния фести-
вал „Пъстра трапеза”, която събра участни-
ци и зрители в разнообразно изложение на
вкусни кулинарни произведения. Вечерта
празничното шествие отново изпълни ули-
ците на град Лясковец, а официалното за-
криване направи кметът д-р Гецова, която от-
прави благодарност към всички участници в
зеленчуковияфест. Гостуващите певции тан-
цьори от ФА „Сидер войвода”, изнесоха кон-
цертна програма за лясковчани, след което
поведоха заключителното за карвинг-
фестивала зеленчуково хоро.

СЪСТОЯ СЕ ВТОРИ КАРВИНГ ФЕСТИВАЛ...

ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПРИКЛЮЧВАТ ПРОЕКТ „УСПЕХ”
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За шести път тази година
община Лясковец и читалище
„Напредък-1870”- гр. Лясковец
организираха празник, посве-
тен на Международния ден на
балета. Това бе VІ по ред дет-
скоюно-шеска балетна среща
на танцьори, възпитаници на
балетни студиа от страната и
чужбина.Общоединадесет ба-
летни формации участваха в
лясковския празник тази годи-
на. За втори път участие взе
македонският „Арт Балет” от
столицата Скопие, с балетен
педагог ТамараКртолица.

В празника се включиха и
десет балетни колектива от
страната ни, а именно - Балет
„Вирджиния”- гр. Велико Търново с балетен
педагог Виргиния Казарина, Танцова школа
„Лиана”, гр. Габрово с балетен педагог Лиля-
на Пантелеева, съседите ни от Модерен ба-
лет „Етна” при Младежки дом гр. Горна Оря-
ховица с балетен педагог Надежда Стойче-
ва, Балетно студио „Буратино” - гр. Пловдив
с балетен педагог Маша Иванова, „Б2 Балет”
от гр. Силистра с балетен педагог Боряна
Кьосева, софийското Балетно студио „Ди-
лейн”, ръководено от Диана Джарова,Школа
за класически танци - гр.Шумен с балетен пе-
дагог Светла Денева, Модерен балет „Фи-
нес” гр. Казанлък с ръководител Гергана На-
чева, Балетно студио „Ритъм” при Младежки
дом В. Търново с ръководител Валя
Атанасова и единадесетия по ред балет са
домакините от Лясковец, а именно Балет
„Ритъм”.

Домакините на празника посрещнаха сво-
ите гости със самостоятелен концерт на ба-
лет „Ритъм”, който включвашеоткъси на твор-

би от класическото балетно наследство - „Па-
хита”, „Копелия” и „Лешникотрошачката” - хо-
реографияипостановкаВаляАтанасова, ре-
петиторИвелинаВладимирова.

На втория ден на сцена излязоха около
120 танцьори от гостуващите колективи, за
да празнуват с танц и грация своя празничен
ден. Д-р Гецова, кмет на община Лясковец,
под чийто патронаж за шести път протече
празника в Лясковец, поздрави младите та-
ланти и, макар че проявата няма конкурсен
характер, на всички деца бяха връчени на-
гради, както и грамоти за всеки участвал
състав. Тази година гостуващите колективи в
Лясковецбяха най-много, в сравнение с пред-
ходни издания на балетния празник, което
въпреки трудните години, доказва, че инте-
ресът към нежното балетно изкуство е все
по-голям и това утвърждава в Лясковец една
красива традиция, превръщаща малкото ни
градче в един от центровете на балетното из-
куство.

Участниците от клуб „Юнак” по проект
УСПЕХ - BG051PO001-4.2.05-0001 „Да на-
правим училището привлекателно замлади-
те хора” при НУ „Цани Гинчев” проведоха за-
ключителните си представителни изяви на
тема „Пролетни празници”.

Малкитеюначета представиха празници-
те, свързани със събуждането на природата,
както и със злите и добрите сили, и вярата на
българина в омилостивяването имчрез риту-
али и танци. Благовещение пресъздадоха с

почистването на къщата и прескачането на
огъня, Лазаровден - с наричанията на моми-
те за благополучие на стопаните, а Цветни-
ца - празникът на цветята, немина без закич-
ване с върбови клонки. Великден дойде с
празничните камбани, а Гергьовден с люлки-
те. С много настроение и огън в очите, уче-
ниците от клуба рецитираха, пяха и танцува-
ха.

С фотоизложба под наслов „Светът през
детските очи”, организирана в навечерието

на 24-ти май в градския парк, приключи
дейността по проект УСПЕХна клуб „Аз
- фотографът” при НУ „Никола Козлев”.
Изложбата разказа за училищния жи-
вот, за взаимоотношениятамежду хора-
та, а черно-белите снимки на старите
къщи върнаха спомените на посетите-
лите към тяхното детство и плениха
сърцата им. Това бе втора експозиция,
представена от младите фотографи в
рамките на учебната 2012-2013 година.

В ЛЯСКОВЕЦ СЕ СЪСТОЯ ШЕСТО ИЗДАНИЕ
НА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАТА БАЛЕТНА СРЕЩА
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С поредица от културни и
информационни събития през
май област В. Търново се
включи в националната ини-
циатива „Месец на Европа”. В
проявата активно участваха и
лясковчани, като децата ни пя-
ха, танцуваха и рисуваха на ев-
ропейска тематика.

Кампанията се организира
от Министерски съвет на Ре-
публика България и е във
връзка с отбелязване Година-
та на Гражданите 2013 г. В об-
ласт В. Търново за партньори
със съдействието на Регио-
налния експертен културно-
информационен център, бяха
избрани пет читалища, сред
които лясковското НЧ „Напредък - 1870”. На
9май, в Деня на Европа, в салона на читали-
щето, се проведе празничен концерт поднад-
слов „Спесни и танциизЕвропа” и в него взе-
ха участие художествените колективи при чи-
талищната институция - ВФ „Мелъди”, ДВГ
„Звънчета”, БШ „Ритъм”, ТС „Лудо младо” и
ВГ „Бели ружи”. Всички състави заедно от-
криха празничната програма, изпълнявайки
„Ода на радостта”, а децата показаха автен-
тичните български ритми ифолклорни моти-
ви, пресъздавайки северняшки танц, ръче-
ница, пяха заЕвропа, за детството, за карна-
валнитефиести.

Като съпътстващо събитие бе организи-
ран и конкурс за детска рисунка под наслов
„Аз пътувам из Европа”. Изложбата беше ек-
спонирана вМузея на градинарството и офи-
циално бе открита от уредника Сергей Доб-
рев. По време на концерта бяха наградени
победителите в надпреварата. Общо 70 ри-
сунки представиха децата от училищата, ка-

то творбите им бяха разпределени в две
възрастови групи - начален и среден курс.
Журираща комисия в състав експерти от об-
щинска администрация Марияна Крумова и
Николинка Бабукчиева и учителя по изобра-
зително изкуство Десислава Цуцулова оце-
ни и класира най-добрите. При малките уче-
ници на първо място се класираха Радости-
на Душева и Даниела Вачева - и двете
първокласнички от НУ „Н. Козлев”. На второ
и трето място са съответно Стефания
Атанасова и Марина Ангелова - и двете от
СОУ „М. Райкович” от ІІІ клас. При по-
големите на първомясто са отноводвемоми-
чета - Красимира Ангелова и Даниела
Атанасова, а на втора и трета позиция се кла-
сираха творбите наИванинаКръстева иИли-
ян Георгиев - и четиримата призьори от голя-
мата възрастова група са възпитаници на
Анита Костадинова и са от VІ клас. Награди-
те връчи секретарят на читалището Христи-
наИлиева.

Е д и н о т н а й -
авторитетнитефоруми,
на които Съюзът на
българските учители в
България отдава чест
на българския учител
се проведе на 16 май.
Това тържествено съби-
тие по традиция се орга-
низира в навечерието
на 24 май, когато чес-
тваме Деня на българ-
ската просвета и култу-
ра и на славянската пис-
меност. За шестнаде-
сети пореден път Син-
дикатът изрази своята
дълбока почит и при-
знателност към днеш-
ните учители, които с
професионализъм и с
много обич събуждат
ума, съзнанието, душа-
та и сърцето на детето,
за да открие то света и да израсне като лич-
ност. За първи път при връчването на висо-
кия приз „Учител на годината” събитието бе
почетено от министър-председател на Ре-
публика България - Марин Райков. Шестна-
десетото издание на конкурса уважиха и про-
ф. д.ф.н. Николай Милошев - министър на

МОМН и началниците
на регионалните ин-
спекторати, сред които
и на великотърновския
- инж. РозалияЛичева.

В тържествена об-
становка бяха връчени
награди на удостоените
със званието „Учител
на годината” и на номи-
нираните в заключител-
ния етап на XVI конкурс
изявени учители и ди-
ректори от цялата стра-
на в 9 направления.

Община Лясковец
бе достойно представе-
на от Кремена Енчева,
учител в НУ „Никола
Козлев”, спечелила на-
градата в направление
начално образование.
Тя получи покана лично
от Президента и при-

съства на приема, който всяка година тойда-
ва по повод Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост в Рези-
денция „Бояна”. На тържествено съвещание
в РИОВ. Търново Кремена Енчева бе награ-
дена с най-високото почетно отличие на
МОМН - „НеофитРилски”.

ВКЛЮЧИХМЕ СЕ В НАЦИОНАЛНАТА
ИНИЦИАТИВА „МЕСЕЦ НА ЕВРОПА”

КРЕМЕНА ЕНЧЕВА С

Община Лясковец, свеще-
нически клир на градЛясковец
и клуб „Родолюбие” при
СОУ„Максим Райкович” орга-
низираха на 9май 2013 година
тематична конференция, по-
светена на 60 години от
възстановяването на Българ-
ската Патриаршия и 139 годи-
ни от основаването на Първо-
то висше богословско учили-
щевбългарските земи.

Научната конференция се
състоя в Лясковския манастир
„Св. св. Петър иПавел” в наве-
черието на 10 май, когато през
1953 година е възстановена
Българската Патриаршия. Своеобразен до-
макин на събитието бе игуменката на манас-
тира Майка Пелагия, която посрещна с ра-
дост лектори, граждани и гости, както и об-
щинското ръководство в лицето на кмета д-р
Гецова и председателя на общинския съвет
Даниела Арабаджиева. Отбелязването на
значимите годишнини започна с молитвос-
лов, отслужен от всички присъстващи свеще-
ници и презентация на учениците от клуб „Ро-
долюбие”, работещи по проект „Христия-
нството в българските земи и приносът на
Лясковец”.

Конференцията откри научният ръково-
дител на клуб „Родолюбие” Марийка Давидо-
ва. Доц. д-р на богословските науки и препо-
давател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Людмил Малев участва с темата: „60 години
възстановена Българска Патриаршия”. Про-
тойерей Богдан Арабаджиев говори по тема-

та „Християнството в България през периода
864 - 1396 година”. Атанас Арабаджиев за-
позна присъстващите с „Църковно-
народната борба в епохата на Българското
възраждане”.

Клуб „Родолюбие” се включи в изявата с
кратки експозета по четири теми. Мария
Мънгова представи: „Християнството в
българските земи и приносът на Лясковец за
периода 864 до 1878 година”. Делян Добрев
говори по въпроса „139 години от създаване-
то на Първо висше учебно заведение в
българските земи в Петропавловската оби-
тел”. Християна Зангова запозна аудитория-
та с живота и делото на първия ректор на бо-
гословското училище „НедюЖеков - пръв рек-
тор наПървоВУЗпобогословие”. СвиленЦа-
нев поднесе експозе по темата „КлиментБра-
ницки - втори ректор на Първо ВУЗ по богос-
ловие вманастира „Св. св. ПетъриПавел”.

На 13 май тази година бе подписан дого-
вор за дарение между община Лясковец,
представлявана от кмета д-р Ивелина Гецо-
ва и Йорданка Димитрова Михова, с който
възрастната дама предостави на общината
за безвъзмездно ползване свой имот. Недви-
жимият имот представлява нива с площ
1.395 дка и се намира на територията на об-
щинаЛясковец, а именно в землището на се-
ло Мерданя, едно от съставните на община-
та села и по-точно в местността „Караор-
ман”. По волята на старицата земята се пре-
хвърля и преминава в полза на бюджета на
община Лясковец. Йорданка Михова е ро-
домот еленското селоИлаков рът и собстве-
ността е наследство от роднините й. Но тъй
като няма наследници, 85-годишната жена
реши да направи дарение на общината. От
три години живее в Дома за стари хора „Ве-
нетаБотева” въвВ. Търново, където подуми-
те й е „много хубаво и уютно” и там се чу-
вствадобреобгрижвана.

В знак на признателност и възхищение от
жеста на старицата, кметът на община Ляс-
ковец д-рИвелина Гецова подготви подарък,
цветя и благодарствен адрес, който й бе
връчен в деня на сключване на договора. В
него кметът изказа възхищението си от бла-
городното дело: „Приемете моите и тези на
Общинска администрация най-сърдечни чу-
вства на благодарност за благородния жест,

който направихте за общинаЛясковец. Дари-
телството е хуманно дело, от което в днешни
дни имаме все по-голяма нужда. Това е дело
дълбоко човешко и заслужава признател-
ността и уважението на обществеността, за-
щото такива постъпки са присъщисамо за хо-
рата с големи сърца! Поднасяме Ви нашите
пожелания за добро здраве и спокойни ста-
рини! Благодарим Ви от сърце!” - с тези думи
лясковският кмет изрази своята и на лясков-
чани признателност към възрастната дама,
която ги прие с широка усмивка и изпълнена
сщастие от добрината, която е направила.

Сдружение „Граждани за обществениини-
циативиСв. св. ПетъриПавел” реализира ра-
ботен семинар на тема „Предимство на ино-
вативните информационни технологии за хо-
рата с увреждания и как те се използват в
страните партньори” - част от дейностите по
проект „Дейности, основани на учене и за-
бавление: предизвикателствата пред учене-

то през целия живот в дигиталната ера”. Про-
ектът се финансира по секторна програма
„Леонардо да Винчи” на Програма „Учене
през целия живот”. Гости на сдружението бя-
ха представители на институции и организа-
ции отПортугалия,Полша, Австрия иТурция.
Освен докладите, които бяха изнесени, гос-
тите имаха възможност да посетят и важни

обекти в града, да бъдат официално посрещ-
нати в Общината и да разговарят и обменят
опит с представителинацелевата група.

Партньорството има за цел да споделя
знания и добри практики в областта на най-
модерните и ефективни начини на препода-
ване, а именно учене с използването на ино-
вативни информационни и мултимедийни

технологии с акцент върху електронното об-
учение. Работата на екипа на сдружението е
насочена основно към хората в неравностой-
но положение, които по този начин получават
шанс за социално включване, чрез използва-
нето и прилагането на нови технологии в под-
крепа на кариерното им ориентиране и над-
граждащообразование.

60-ГОДИШНИНА ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКАТА ПАТРИАРШИЯ БЕ ОТБЕЛЯЗАНА
В П Е Т Р О П А В Л О В С К И Я М А Н А С Т И Р

Д-Р ГЕЦОВА БЛАГОДАРИ НА
85-ГОДИШНА ДАРИТЕЛКА

РАБОТЕН СЕМИНАР С ГОСТИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ СЕ ПРОВЕДЕ В ЛЯСКОВЕЦ

НАГРАДА „НЕОФИТ РИЛСКИ”
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

В тазгодиш-
ното издание на
кулинарната над-
превара за тра-
диционни ястия
„Пъстра трапе-
за” освен дома-
кините от Джу-
люница, учас-
тваха и отбори
на пенсионер-
ските клубове от
Лясковец, пред-
ставители от
Мерданя, Коза-
ревец, Писаре-
во, Добри дял и
Бряговица.Праз-
никът в Джулю-
ница се състоя в
последния ден
от пъстрия карвинг-фестивал. Журито в
съставшефПеньоИванов,МарияМаринова

ижурналиста ГеоргиБаев, се ока-
за изключително затруднено в из-
бора си на ястия, които да отличи.
Наградата за автентична рецепта
бе присъдена на жените от ляс-
ковския пенсионерски клуб „Зо-
ра” за техния гювеч по лясковски.
За вкус бе отличен другия клуб от

Лясковец - „Мазневска чешмичка”, който се
представи с чорба от лопуш. Призът за ори-
гинална рецепта отиде при козаревското чи-
талище за ястието пълнена дюля с кайма, а
за десерт - палачинки със сладко от диня бе
награден отборът на Писарево. Наградата
Етновизия нащанд бе присъдена на домаки-
ните, а отличието за визия отиде при добри-
дялчани и техния пролетен козуначен ве-
нец. Журито раздаде и седем поощрения -
за козаревското читалище, което направи
най-оригинален зеленчуков карвинг-щанд,
за Горско Ново село, което се прочу с най-
старата рецепта за овче сирене, за екипа
на селоБряговица, който пресъздаде риту-
ала „Коледна трапеза”, замерданчани, кои-
то имаха най-разнообразните ястия, за до-
макините, които сготвиха сарми с лопуше-
ни листа, за американката Патриша
Стайнър, която за пореден път се впусна в
българската кулинарна надпревара и за
Добри дял, които представиха най-
екзотичното предястие - „Пингвини”.

Тази година „Пъстра трапеза” празнува
кръгъл юбилей - пет години от създаването
си. Празникът бе открит от шеф Пеньо Ива-
нов, организатор на фестивала и от д-р Иве-
лина Гецова, кмет на община Лясковец, а до-
макин бе Екатерина Москова, председател
наджулюнското читалище.

Стотици джулюнчани и гости изпълниха
площада пред читалището в Джулюница, а
за доброто настроение на всички се погри-
жиха танцьори и певчески групи за изворен
фолклор. И тази година се състоя атрактив-
ното състезание на шеф Пеньо за надяжда-
не с боб-яхния. Победителка стана 11-
годишната Теодора Тодорова, а в другата
надпревара за най-бързо хапване на кисело
мляко с вилица, първенец е 10-годишния
Христо Кенарев. В професионалната кухня
на шеф Иванов готвиха младите готвачи До-
ника Рашева и Александра Дончева, които
се представиха със стара баница от хляб, с
предястието Дон Домат и с пълнени тиквич-
ки.

Драгижевчани празнуват на 21 май, кога-
то е и храмовият празник на църквата в село-
то. Православният храм носи имената на
светците майка и син „Св. св. Константин и
Елена”. Той е построен в далечната 1837 г. В
продължение на почти два века е място за
съхранение набългарщината и опора замес-
тните жители. През годините са правени ня-
колко частични ремонта, но времето бе оста-
вило своя отпечатък. Това наложицърковно-
то настоятелство да потърсифинансиране и
храмът да бъде ремонтиран. През пролетта
на 2012 година Междуведомствената коми-
сия по бедствия и аварии, благодарение
съдействието на ръководството на община
Лясковец в лицето на кмета д-р Гецова, от-
пусна сумата от 60 000 лв. За набиране на
средства бе създаден и дарителски фонд, в
който се включиха местните жители. Най-
голямото дарение от 4 хил. лв бе на Дилян
Маркилев. Освен със средства, драгижевча-
ни се включиха в благородната инициатива и
с доброволен труд. Секретарят на църковно-
то настоятелство Димитър Митев, сплотява
ощепетимаентусиасти - ГеоргиХристов,Ни-
кола Стефанов, Георги Стефанов, Йордан
Патев и Стефан Шикаланов, които подпо-
могнаха голяма част от ремонтните дейнос-
ти. Кметът Цоньо Трънков, заедно със своя
екип оказаха помощ при почистването на
църковниядвор.

Ремонтните дейности стартираха през
есента на 2012 година и в кратък срок само
за няколко месеца бе направена пълна ре-
конструкция на покрива - премахната е про-
гнилатадървена конструкция, а старите ке-
ремиди са заменени с нови. Направено е
също шпакловане и боядисване на
вътрешната част на храма, възстановена е
и външната фасада. Специално внимание
е отделено на камбанарията - сега нейният
купол блести и се вижда от всички краища
на селото. Официалното отваряне на

църквата след реконструкция-
та, по църковен чин направи
великотърновският митропо-
лит Григорий в самия ден на
храмовия празник - 21май.

Празникът вДрагижево ви-
наги е предшестван от фол-
клорен прегледна песента. Та-
зи година песенният фест се
състоя на 19 май и това бе
четвърто му издание. Песен-
ният преглед се организира от

местното читалище „Развитие-1894”. Офи-
циалното откриване направи председателят
на читалището Мария Петрова, а общински-
ят кмет д-р Гецова и кмета на селото Цоньо
Трънков поздравиха самодейците за поред-
ното имучастие. Гост-изпълнители тази годи-
на бяхадва танцови колектива - клубът за на-
родни танци „Жива вода” и фолклорен клуб
„Балканика”.

На сцена в песенния празник се надпява-
ха близо 200душиот различните състави, де-
йстващи към читалищата и пенсионерските

клубове от Лясковец, Джулюни-
ца, Мерданя, Козаревец, Добри
дял и домакините от Група за об-
работен фолклор при читалище-
то в селото, както и най-малките
драгижевчани - децата от ЦДГ
„Вълшебство”. В богатата концер-
тна програма бяха включени, как-
то индивидуалниизпълнители, та-
ка и певчески колективи на народ-
ни песни, също и народен хумор,
седянки и надприказване.

Тази година песенният пре-
глед бе част от поредицата съби-
тия и културни прояви, посветени
на втория карвинг-фестивал, кое-
то наложи представянето пред-
имно на тематични песни, свърза-
ни с гурбетчийството.

Конкурсът за детска рисунка „Цоньо
Калчев” тази година записа в историята
си осмо поредно издание. От две години
той получи статут на областен и в него,
освен участници от нашата община се
включват и ученици от област В. Търно-
во. Тази година художниците твориха на
тема „Полет върху листа” по мотиви от
творчеството на родения вДжулюница по-
ет Цоньо Калчев. Съревноваваха се об-
що 72 творби, като освен произведения
от лясковско, комисията оцени и рисунки
от В. Търново, Г. Оряховица и Свищов.
СОУ „М. Райкович” - Лясковец се предста-
ви с най-много произведения - 38. Рисун-
ки бяха получени и от СОУ „Ем. Станев” и
ОУ „Бачо Киро” - В. Търново, от СОУ „В.
Грънчаров” - Г. Оряховица и от свищовското
СОУ „Н. Катранов”, а джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков” представи и рисунки върху
дърво.

Експозицията бе открита в деня на на-
граждаването на победителите - 23 май. Жу-
рито присъди Специалната награда на об-
ластния управител и тази на кмета на общи-
на Лясковец. Йоана Бастиянова от ОУ „Бачо
Киро” и Ангелина Ангелова от ОУ „П. Р. Сла-
вейков” са двете носителки на отличията. Д-р
Гецова поздрави момичето, заслужило спе-
циалната награда на кмета, както и всички
призьори от различните възрастови групи. За
тях бяха подготвени грамоти и материални
награди. В най-малката група съответно на

първо, вто-
ро и трето
м я с т о с а

Августина Проданова от СОУ „Ем. Станев,”
Сборна група ученици от ІІ клас на СОУ „Н.
Катранов” и трето място заслужиха Димитър
Димов от Свищов и Никола Димитров от В.
Търново. Комисията единодушнорешидада-
де в тази категория и поощрителна наград
на дете със специ-
фични потребности. При средношколците
първа позиция заеха Мирослава Дончева и
Галя Илиева от Джулюница, второ място по-
лучиха за колективния си труд Ралица Хрис-
това, Венислава Нанова и Десислава Йорда-
нова , трета
е Доротея Царкова - от същото училище. По-
ощрения в тази група получиха Красимира
Ангелова и Мартин Ангелов - и двамата от
СОУ „М. Райкович”. В групата на най-
големите ученици журито излъчи само първо
място, което бе за Милена Георгиева от 11
клас, възпитаничка налясковската гимназия.

a
-Александър Георгиев

от VІІ клас приСОУ „М. Райкович”

ЗА ПЕТА ГОДИНА „ПЪСТРА ТРАПЕЗА” В ДЖУЛЮНИЦА

С ОБНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКВАТА И ПРЕГЛЕД НА ПЕСЕНТА ДРАГИЖЕВЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА СЕЛОТО

СЪСТОЯ СЕ ОСМИ ПО РЕД КОНКУРС „ЦОНЬО КАЛЧЕВ”

На10май на стадион „Владис-
лав” в Джулюница се проведе об-
щински детски спортен празник с
участието на деца от общината.
Проявата е посветена на Деня на
българския спорт - 17 май, а орга-
низатор е община Лясковец със
съдействието на ръководствата
на четирите общински училища.
Тя се провeде за четвърта поред-
на година като домакин отново бе
най-голямото село в общината.
Директорът на джулюнското учи-
лище Даниела Христова откри
надпреварата, след което учени-
ците се състезаваха вщафетнииг-
ри на стадиона, а на училищните
игрища протекоха срещи по фут-
бол на малки вратички за средношколците и
народна топка за по-малките. Общо 70 деца
от четирите общински училища се включиха
в спортния празник. В щафетните игри се
състезаваха ОУ „П. Р. Славейков” и СОУ „М.
Райкович”, като победител стана лясковска-
та гимназия. При футбола среща си дадоха
отборите от горен курс ученици отново на
двете училища и победител от оспорвания
сблъсък излезе тима на Джулюница. В дис-

циплината по народна топка на първо място
са малчуганите от СОУ „М. Райкович”, втори
се подредиха учениците от училище „Ц. Гин-
чев”, трето място спечели отборът на джу-
люнското училище, а на четвърта позиция са
децата от другото начално училище в Ляско-
вец „Н. Козлев”. Всички участници в сърев-
нователните игри получиха от д-р Гецова ла-
комства, а за победилите в игрите имаше гра-
моти и предметни награди.

ЧЕТВЪРТИ СПОРТЕН ПРАЗНИК ОРГАНИЗИРА ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ ЗА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ


