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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ЧЕТИРИ ДНИ ЛЯСКОВЕЦ БЕ ДОМАКИН НА ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ
За трети пореден път в

Лясковец се проведеНаци-
оналния събор на овцевъ-
дите, като тази година той
протече в четири дни – от 3
до 6 май в околностите на
Петропавловския манас-
тир. Съборът на овцевъ-
дите бе открит от домаки-
на д-р Ивелина Гецова,
кмет на община Лясковец,
от министъра на земеде-
лието и храните проф. Ди-
митър Греков и от Симеон
Караколев председател на
Асоциацията на овцевъ-
дите в България. Д-р Гецо-
ва приветства всички гости
и участници с „Добре дош-

ли” на територията на град Лясковец и поже-
ла успехи на събора през годините напред.
След това лентата за откриването на третия
събор бе прерязана от домакина д-р Гецова,
от министър Греков и от организатора Кара-
колев.Малко преди това всички гости и учас-
тници получиха благословията на Велико-
търновския митрополит Григорий, който в
съслужие с отец Антоний направи водосвет
за здраве, берекет и благоденствие. Сред
гостите на откриването бяха народни пред-
ставители като Бойко Борисов, Томислав
Дончев, почетния гражданин на общинаЛяс-
ковецСпасПанчев, областния управител Ге-
орги Рачев и други. Специални гости бяха
същодипломати, членове набраншовиорга-
низации от Румъния, Сърбия, Македония,
Грузия, Чехия, Хърватска, Турция и други. Д-
р Гецова лично посрещна и показа нашите

забележителности на 13-членната делега-
ция отРумъния.

От миналата година в рамките на събора
се провежда и голям фолклорен фестивал
„Заблеяло ми агънце”, който тази година бе
открит веднага следофициалните речи с уни-
калното изпълнение на 9-годишния Донко
Марков от Варна, който разчувства при-
състващите с песента „Когато бях овчарче”
под съпровода на кавалджията Костадин
Генчев. Минути преди това за начало на
събора свириха гайдари от Котел, а зрелищ-
ни кукерски игри поднесоха кукери от Благо-
евградско. Въвфестивала се включиха и на-
ши състави – мерданският Женски народен
хор, лясковската вокална група „Чаровна
възраст” и козаревската вокална група „Мла-
дост”.

ПОРЕДНАТА ОБНОВЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА
БЕ ОТКРИТА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

В рамките на две седмици в Ляс-
ковец бяха открити две обновени дет-
ски градини. Второто реновирано дет-
ско заведение ЦДГ „Славейче”, бе от-
крито официално след като дни
преди това кметът д-р Ивелина Гецо-
ва преряза лентата пред ЦДГ „Ра-
дост”. Вмомента текат ремонтните ра-
боти и в третата детска градина „Пче-
лица”, която се модернизира по
същия проект и с финансиране от
Международенфонд „Козлодуй”. Сре-
дствата за внедряване на мерки за
енергийна ефективност в трите дет-
ски градини бяха одобрени по проект
„Модернизация и внедряване на мер-
ки за енергийна ефективност в ЦДГ
„Радост”, ЦДГ „Славейче”, ЦДГ „Пче-
лица” в гр. Лясковец”.

Откриването на празника в „Славейче” на-
прави директорът на детската градина Елка
Йорданова, която благодари, както на об-
щинското ръководство за спечеления проект,
също и на екипа си и на родителите, на фир-
ми и дарители, които са помогнали за обно-
вяването на детското заведение. При откри-
ването присъстваха общинско ръководство,
гости, директори на училища, учители от ре-
сурсния център, деца, родители и учителски-
ят колектив на детската градина. Д-р Ивели-
на Гецова и кметът на община В. Търново
инж. Даниел Панов, който също беше дошъл
за откриването, поднесоха приветствия. Во-
досвет отслужиотецВалентин, а лентата пре-
рязаха д-р Гецова идиректорката надетското
заведениеЕлкаЙорданова. Децата бяха под-
готвили за всички присъстващи богата праз-

нична програма с много
песнички и танци, които из-
играха на воля в прекрасно
декорирания двор на дет-
ската градина. Голяма тор-
та и фойерверки бе под-
арък замалчуганите от учи-
лищното настоятелство.

Финансирането на про-
екта бе използвано за топ-
линно изолиране на
външни стени, за подобря-
ване на топлофизичните

х а р а к т е-
ристики и
намалява-
не топлин-
ните загу-
би, полага-
не външна
топлинна
изолация и
н а п р а в а
на външна
мазилка .
Направе-
на бе топ-
лоизола-
ция на по-
крива, по-
ставена бе
хидроизо-
лационна
мушама и
о с н о в н о
препокри-
ване, наре-
дени бяха

дюшеци минерална вата в подпокривното
пространство. В хода наизпълнението на про-
екта бе направена подмяна на дървена и ме-
тална дограма с нова PVC-дограма. Подме-
нени бяха съществуващите чугунени радиа-
тори с нови панелни с допълнителен ковек-
тор, подменен е отоплителния котел. Напра-
вена бе подмяна на съществуващаразпреде-
лителнамрежаи вертикалнищрангове, офор-
мени са два клона - северен и южен.
Извършено е преустройство на отоплителна-
та инсталация, монтирани са отделни раз-
пределителен и събирателен колектор, мон-
тиран е също контролер за управление с кар-
та по външна температура, изграждени са ин-
сталации за оползотворяване на възобновя-
еми енергийни източници, постигнато е енер-
госпестяване по осветлението и подмяна на
оборудването вдетската градина.

на стр. 2

35-МА АБИТУРИЕНТИ НАПУСНАХА
ГНЕЗДОТО НА РОДНОТО УЧИЛИЩЕ

Община Лясковец и
СОУ „М. Райкович” град
Лясковец и тази година по
традиция организираха
официалното изпращане
на абитуриентите, което
се състоя на откритата сце-
на пред читалището в гра-
да ни. 35-ма бяха випус-
книците тази година от две
паралелки с класни ръко-
водители Цветан Цвета-
нов и Мариела Диманова.
Преди да напуснат гнездо-
то на родното училище,
младите хора дефилираха
по централния площад
пред погледите на гражда-
ните. Д-р Гецова и предсе-
дателят на Общински
съвет ДаниелаАрабаджиева посрещнаха на
сцената пред читалище „Напредък-1870”
красиво облечените младежи и пръв ги по-
здравидиректора на училищетоНиколайКо-
жухаров, а д-р Гецова отправи към тях свои-
те пожелания и поздрави за успешното за-
вършване на средното им образование и ги
напътства в новия им път към зрелия живот.
Поздрав къммладите хора от името на роди-
телите поднесе Марияна Бъчварова, майка
на абитуриентката Ивена Бъчварова, а от
името на дванадесетокласниците думи на
благодарност произнесе Красиана Сухлое-
ва. Плакети за спомен, цветя и фойерверки
бе подаръкът на общинското ръководство за
изпращането на випускниците. С венец цве-
тя и поклон пред паметника на героите, по-
расналите момичета и момчета почетоха па-
метта на загиналите в борбите лясковчани.
С концертна програма ги изпратиха ученици
от училището – мажоретния училищен
състав и вокална група „Синигерчета”, а
кръшно българско хоро извиха танцьорите
от състав „Лудомладо”.

24 МАЙ – ДЕНЯТ НА БЪЛГАРСКАТА
П Р О С В Е Т А И К У Л Т У РА И Н А
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ бе отбелязан
в навечерието на празника, минути преди да
бъдат изпратени абитуриентите. Съвместен
концерт на трите градски училища и чита-
лищните състави се състоя на сцената в НЧ
„Напредък-1870”. Всички учители, ученици и
дейци на културата бяха поздравени от кме-
та на общината д-р Гецова. Тематични пес-
ни, стихове за първоучителите, танцииреци-
тал за буквите събудиха възторжени чувства
в сърцата на публиката.

ВДЖУЛЮНИЦАсъщобеподобаващоот-
белязан най-българския празник – Денят на
КирилиМетодий. Четвъртото общинско учи-
лище ОУ „П. Р. Славейков” се вписа в праз-
ника с поредица изпълнения на децата, кои-
то бяха показани на сцената на джулюнското
читалище. В празничната програма участва-
ха малки и големи – деца от детската гради-
на „Сладкопойна чучулига”, учениците от на-
чален и среден курс на училището, както и
гост-изпълнител – Танцов състав „Балкани-
ка” от Г. Оряховица. Призвание за успехите
си получиха от директора на училището Да-
ниела Христова 45 ученика, които бяха на-
градени с грамоти за отличен успех в раз-
лични области. Гости на празника бяха бив-
ши учители от местното училище, както и об-
щински съветници, родителии гости на село-
то.

Концертът на децата бе предшестван от
друга празнична проява, посветена на 24
май. Петима културни дейци сътвориха из-
ложба от свои произведения в навечерието
на празника. Художниците, родом от Джулю-
ница, представиха съвместна изложбаживо-
пис с общо 42 авторски творби. Това са джу-
люнските живописци Йордан Йорданов,
Янко Янков, отец Николай Стайков, Светос-
лав Иванов и най-младия Ганчо Ганчев.
Изложбата бе експонирана във фоайето на
читалището и бе открита от председателяму
ЕкатеринаМоскова. На самия 24май – праз-
ника на селото, кметството и читалището с
финансовата подкрепа на община Ляско-
вец, организираха дискотека на открито, на
която се забавляваха, както местните жите-
ли така и гостите на селото.
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ЧЕТИРИ ДНИ ЛЯСКОВЕЦ БЕ ДОМАКИН НА
ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ

Обучението по проект „Академия за роди-
тели - Заедно ще успеем” през месец май бе
посветено на мултикултурното образова-
ние. Какво знаем за ромските групи, за тех-
ния бит, култура и история, както и за тради-
ционния поминък и занаяти, научиха родите-
лите от двете групи: „Откриватели” и „Пъте-
шественици”. За да представи работата на
центъра за междуетнически диалог и толе-
рантност „Амалипе”, най-новите проекти на
центъра, както и дейността на центровете за
развитие в общността, лектор на работните
срещи с родители беше Таня Ванова. Тя се
включи в обучението на родителите с лекци-
онен курс за ромските групи и родителските
клубове, както и в дискусията за миналото,

настоящето ибъдещето на ромскитежени.
Малчуганите от група „Заедно” при ЦДГ

„Щастливо детство” с. Добри дял и по-
големите ученици от групите „Откриватели”
и „Пътешественици” при ОУ „П. Р. Славей-
ков” с. Джулюница, изработиха чудесни ри-
сунки, декоративни пана и любими животни
от картон. Те бяха събрани в изложба посве-
тена на празника на Джулюница 24 май, коя-
тощебъдепоказана същовРегионалнияин-
спекторат на образованието във В. Търново
през месец юни и в Добри дял през месец
юли2014 година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
отетническитемалцинства.

Театралната трупа към
НЧ „Земеделец-1899” с. Ко-
заревец е със 118- годиш-
на история и до днес всеки
творчески сезон радва с но-
ва постановка своята пуб-
лика. През годините е пре-
създала на сцена десетки
произведения от българ-
ската и световна драма-
тургия. Постановчик от
2007 г. е актрисата отВели-
котърновския театър
Стефка Петрова. За сезон
2014 г. трупата подготви
италианската комедия
„Събота, неделя, понедел-
ник” на Едуардо де Фили-
по. В режисирането пома-
гат Иванка Димитрова и
Славка Янева. Не остава безучастен и
кметът на селото, на когото, заедно с Иван
Иванов, е поверено осветлението. Музикал-
ното оформление пък е наСилвена Георгие-
ва. В роля влизат Стоян Златев, Дарина Ди-
митрова, ИванСтаматов, Пенка Парашкево-
ва, ТодорИванов, Катя Златева, Атанас Зла-
тев, Галин Жеков, Елена Томанова, Краси-
мир Радев, Тодор Ненков, Марин Костов,
Йорданка Андреева. „Събота, неделя , поне-
делник” е пиеса със злободневна тематика,
с палитра от пикантни герои, които пре-
връщат единнеделенобяд във „време за ис-
тини”.

16 самодейни състава, сред които и на-
шата козаревска трупа се състезаваха за на-
градите на Петия национален преглед на
селските читалищни театри в Драганово. В
надпреварата актьорите ни се включиха с но-
вата си постановка и я изиграха на 11 май.
Журитетната комисия на прегледа, с предсе-
дател Крум Гергицов и членовеЮриСтатков

и Любомир Бъчваров, удостоиха театралите
ни за новата им постановка с четири награди
- Диплом „Награда за млада актриса”, стату-
етка и парична награда за Йорданка
Андреева за ролята й на Вирджиния, Дип-
лом „Поощрение за спектакъл” за постанов-
ката, Диплом „Поощрение за актьорскомай-
сторство”, присъдено на Дарина Димитрова
за ролята й наРоза иДиплом „Поощрение за
актьорско майсторство” на актьора Иван
Стаматов за ролятаму наАнтонио.

Дни преди участието в Националните
прегледи на селските любителски театри
Драганово - 2014, на 3май, в салона на коза-
ревското читалище „Земеделец-1899” се
състоя премиерата на спектакъла, като за
нея се събраха 250 козаревчении гости на се-
лото. Многобройната аудитория, овациите и
поздравленията къмрежисьораСтефкаПет-
рова и актьорите доказват за пореден път, че
театралното изкуство в Козаревец е живо и
се предавадостойно на поколенията.

ПРОЕКТ „РОДИТЕЛСКА АКАДЕМИЯ – ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ”

КОЗАРЕВЧАНИ ИМАТ НОВА ПОСТАНОВКА

Проект

„Родителска академия - Заедно ще успеем”

Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013

от стр. 1

Агнешки чевер-
мета, традиционни
месни и млечни де-
ликатеси, автен-
тичнибългарски за-
наяти, аукциони,
нестинари, кули-
нарни шоута, фол-
клор, народни бор-
би, овчарска над-
превара по ръчно
доене и стрижба,
директни продаж-
би, състезания с ко-
не-тежковози и по
обезкостяване на
агнета, омесване
на гергьовски хляб,
изложба на икони,
конкурс за детски
рисунки, бяха само
част от програмата. В изложба за най-
вкусна и красиво аранжирана питка с гер-
гьовски мотиви се включиха и нашите май-
сторки от всички общински пенсионерски
клубове. Своят принос дадоха и децата на
Лясковец, които се включиха в изложбата за
рисунки с гергьовска тематика, а Марияна
Крумова показа в изложението на икони с
гергьовски мотиви две свои прекрасни про-
изведения.

За втора година на Гергьовския събор в
ЛясковецУти сготви агнешко с лук в капак от
стар локомотив и забърка най-голямата кур-
бан-чорба в огромен казан. И този път кули-
нарният спец предизвика шест „кандидати
за слава” да се справят с транжирането на
цяло агне. Четири наши домакини от село
Козаревец помагаха на Ути в готвенето – те
рязаха лук и моркови, белиха картофи, при-
готвяха ориз и цели два дни разсипваха без-
платно от празничния курбан на огладнели-
те гости и посетители на събора. Това са ко-
заревчанкитеДочка Габровска,СтефкаЯна-
киева, Ганка Димитрова и Петранка Злате-
ва. Похвала за нашите добри кулинарки,
имали честта да бъдат част от екипа на Ути.
Сред атракциите на събора в първите два
дни бе и кулинарният гидшефПетров, който
представи шоуто „В търсене на изгубения
вкус”. Заедно с Димитър Вършилов, фер-
мер от село Брестник, майсторът показа как
се приготвя агнешко по хайдушки.

Освен кулинарни надпревари, през дни-
те на събора имаше също състезания по до-
ене на овце и кози, по теглене на товари от
най-големите коне-тежковози в България,
демонстрация на производство на сирене в
мини-мандра и др. За първи път тази година
се проведоха и народни борби. За игрите по
борба дойдоха национални, европейски и
световни шампиони като Михаил Ганев, Ни-
колайПаслар, РадославВеликов,ИванДжо-
рев.

На две сцени се изявяваха изпълнители-
те в конкурса „Заблеяломиагънце”

Във фолклорното надпяване участваха,
освен български изпълнители, също и ан-

самбъл от Грузия. В програмата се включи
състав „Чинари”, а също и представителни
групи на Федерацията на каракачаните в
България и на армъните у нас. В надпяване-
то с 42-ма изпълнители на народната песен
„Заблеяломиагънце” голямата награда „Бо-
рисМашалов”, обявена по повод 100 години
от рождението му, спечели Атанас Георгиев
от с. Стефан Караджово. Той получи парич-
на награда и плакет, който му бе връчен от
внучката на легендарния северняшки из-
пълнителБоряна Георгиева.

На изложението можеха да се видят, как-
то традиционни породи овце, така и инте-
ресни разновидности на животните. Имаше
също англонубийски кози, породисти кучета
и понита, с които за спомен се снимаха мал-
ки и големи. Десетки занаятчии от цялата
страна също се включиха в събора, показ-
вайки майсторлък и сувенири. Имаше май-
стори-дърворезбари, ножари, сергии с чано-
ве, красиви везани ризи и народни носии,
ръкоделия и всевъзможни неща, направени
чрез плъстене на вълна, а различни фирми,
предложиха на посетителите да разгледат и
модерна селскостопанска техника.

В рамките на четирите дни събитието бе
посетено от хиляди хора от цялата страна,
въпреки проливнитедъждове, които не успя-
ха да помрачат настроението на присъства-
щите. Сред най-скъпите деликатеси, естес-
твено, бе агнешкото, приготвено на чевер-
ме, но въпреки това мераклии да опитат
крехкия специалитет не липсваха. Имаше
също нестинарски танци и веселия с попу-
лярни изпълнители на народни песни. Тре-
тият Национален сбор на овцевъдите в
България приключи след награждаването
на победителите в различните надпревари
и състезания, което бе точно на Гергьовден,
и тогава се проведе и заключителният гала-
концерт на лауреатите. Един от лауреатите
бе и Певческата фолклорна група от село
Поликраище, с художествен ръководител
зам. кметът на Лясковец Георги Петров, за-
воювала първо място в раздел хорово пее-
не.

Европейски съюз Европейски социален
фонд

На 15 май 2014 г. се проведе заключител-
на пресконференция на проект „Протегната
ръка за по-достоен живот” по договор
BG051PO001-5.1.04-0099-С0001, по схема
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, проект
реализиращ се с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човеш-
ките ресурси”, съфинансирана от Европей-
ския социаленфонднаЕвропейския съюз.

Целта на пресконференцията бе запоз-
наване на обществеността с постигнатите це-
ли и резултати, след приключване на проек-
тните дейности. Пресконференцията бе от-
крита от Мария Илчева - консултант проекти
при община Лясковец. Специален гост бе
представител на Договарящия орган Мария
Василева - главен експерт отдел „Монито-
ринг и оценка”, дирекция „МСПЕИ” приАСП.

Ръководителят на проекта Ваня Табако-
ва, чрез кратка презентация представи дей-
ностите на проекта.Същият бе реализиран в
рамките на 16 месеца за периода от
1.02.2013 г. до 31.05.2014 г., а стойността му
бе 169 568,39 лв. В рамките на 12месеца от
8.04.2013 г. до 7.04.2014 г. са били предоста-
вени три типа почасови социални услуги в до-
машна среда – дейност при лична помощ,
дейности за социално включване и комунал-
но-битови дейности на 86 потребители от гр.
Лясковец и съставните на общината села.
Потребителите са били от следните целеви
групи: лица с трайни увреждания с ограниче-
ния или невъзможност за самообслужване, в
т.ч. и деца; възрастни хора с ограничения
или невъзможност за самообслужване и без-
работни лица. В рамките на проектните дей-
ности е билаосигурена заетост на 26домаш-
ни санитари.

С реализиране на проектните дейности
бе изградено, оборудвано ифункционираше
Звено за услуги в домашна среда в сградата
на Домашен социален патронаж. Разкрити
са били две работни места на двама експер-

ти – сътрудник социални дейности и техни-
чески сътрудник, които в рамките на 12месе-
ца от 19.03.2013 г. до 18.03.2014 г. осъщес-
твяваха консултации на потребителите,
осъществяваха ежемесечен контрол за ка-
чеството на предоставените услуги и менто-
рство и подкрепа надомашните санитари.

Ръководителят на проекта сподели ре-
зултатите от проведените две проучвания
сред потребителите през месец октомври
2013 г. и месец март 2014 г., относно качес-
твото на предоставените почасови услуги, а
именно: депозираното им желание почасо-
вите социални услуги да продължат да се
предоставят и след приключване на проек-
тните дейности, забележки и препоръки към
работата надомашните санитари нямат, а по-
ставената оценка бе отлична. В края на пред-
ставяне на проекта ръководителят отбеляза,
че заложените крайнирезултати са били пре-
изпълнени: при одобрени 52 потребители в
първоначално одобрения проект, в края на
проекта са се възползвали 86, при одобрени
26 изпълнители на почасови социални услу-
ги, с реализацията на проекта е била осигу-
рена заетост на 28 безработни лица в секто-
ра на социалните услуги.

На финала на заключителната прескон-
ференция стана ясно, че от община Ляско-
вец са предприети действия, изграденото
Звено за услуги към Домашен социален пат-
ронаж да продължи своята дейност от нача-
лото на месец май 2014 г. То ще предоставя
три типа почасови услуги - лична помощ, дей-
ности за социална подкрепа и комунално-
битови дейности на лица, които имат нужда
от постоянно обслужване в ежедневието си,
като по този начинще се преодолее институ-
ционалния тип зависимост на тезилица.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на
Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отго-
ворност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви
обстоятелства не може да се приеме като официалнa позиция на
Европейския съюзилиАгенцията за социално подпомагане.

ПРИКЛЮЧИ СОЦИАЛНИЯТ ПРОЕКТ

Схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”
Проект

Наименование на проекта „Протегната ръка за по-достоен живот”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG051PO001-5.1.04-0099-С0001

Инвестира във вашето бъдеще!

„ПРОТЕГНАТА РЪКА ЗА ПО-ДОСТОЕН ЖИВОТ”
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Наше момче с постиженията си в инфор-
мационните технологии донесе слава, както
за своята учителка, така и за града ни. Тре-
токласникът Калоян Атанасов се пребори за
третото място в Националното състезание
„IT Знайко”, в категория 1-4 клас, побежда-
вайки стотици деца от цялата страна. Уче-
никът учи в СОУ „Максим Райкович” и отлич-
натаму подготовка го доведедо призовомяс-
то, което е гордост за всички нас. Той беше
единственият ученик от област Велико
Търново, който се класира за финалния
етап на престижния форум. Състезанието
ежегодно се организира от СНЦ „Образова-
ние и технологии” в партньорство с Майкро-
софт – България. Калоян е преминал успеш-
но през всичките четири кръга на съревнова-
нието – два дистанционни, един областен и
национален. На всеки етап организаторите
формулират глобална тема, в рамките на ко-
ято участниците създават свой проект. Тази
година учениците от начален курс са имали
право да си изберат по желание една от две
теми: „Моята планета Земя” и „Олимпийски
игри”.

За финала са се класирали само децата,
заели първите 30 места във всяка възрасто-
ва група на областния кръг. Заслуга за от-
личното представяне на ученика от СОУ
„МаксимРайкович” има неговата преподава-
телка Стефка Обрешкова. За пета поредна
година националният кръг на „ITЗнайко” се е

провел в Пампорово, а наградният фонд е
бил осигурен от Майкрософт – България.
Отличията на победителите са връчили доц.
д-р Румяна Папанчева и доц. д-р Красимира
Димитрова.

НАШ ТРЕТОКЛАСНИК Е ТРЕТИ
В НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ

Всеки първи понеделник, след Гергьов-
ден, както е по традиция в село Добри дял,
се отслужваобичая „Оброк”. На тозидендоб-
ридялчани правят курбан за здраве, берекет
и благоденствие на всички. Курбанът за-
дължително се прави от
мъжко агне. На обичайно-
то място – Кювлюшката
чешма, целият ритуал за-
почва в ранни зори. Мъже
и жени от селото отиват и
всеки извършва определе-
на работа – от покосяване
на мястото, заколване и
разплащане на агнето, до
сваряването на агнешката
курбан-чорба. Мъжете ко-
лят агнето и помагат, дока-
то се сложи в големите ха-
рании, а жените-готвачки
се заемат с приготовлени-
ята на подправките, които
са много важна особеност
за вкусната чорба. От по-
койната баба Митка, която
много години е била глав-
ната готвачка на този оброк, добридялчани
знаят каква е тайната рецепта. Тази година
силния пол оказа голяма помощ. В подготов-
ката се включиха Васил Великов, Йордан
Райков и Тодор Тодоров, а готвачките бяха
повече от друг път – Стойка Донева, Надка

Бойчева,ПенкаНенова,ЖивкаИванова, Ган-
каПетрова, ГичкаНиколова. Точно в 12:00 ча-
са на обяд, църковната камбанаогласи нача-
лото на „Оброка”. Отец Иван от Лясковец на-
прави службата и празничния водосвет.

Организатори на проявата са Църковно-
то настоятелство и кметството, които никога
не пропускат този ритуал, защото се вярва,
че Бог ще помага на селото и ще го пази от
природни бедствия и стихии, за да има здра-
ве иблагоденствие през цялата година.

Идеята да се създаде специално богос-
ловско училище в пределите на България се
зародила още преди Освобождението. По
инициатива на Търновския митрополит Ила-
рионМакариополски през учебната 1874/75 г.
започнала да действа първата Духовна се-
минария в манастира „Св. апостоли Петър и
Павел” над Лясковец – това четем в истори-
ческите извори. Гордост за всички лясковча-
ни е, че именно тук в манастирската обител
над нашия град е поставено началото. Семи-
нарията е създадена на 11май1874 година.

Тази година се навършиха 140 години от
създаването на Първото Висше богословско
училищеиважната годишнинабе отбелязана
на 12май2014 година.Организатори на съби-
тието бяха община Лясковец и клуб „Родолю-
бие” приСОУ „М. Райкович”. Конференцията,
посветена на бележитото събитие откри Ма-
рийка Давидова, историк, учител в СОУ „М.
Райкович” и научен ръководител на младите
краеведи. Преди да направят своите презен-
тации по темите, свързани с основаването на
Висшето богословско училище, децата чле-
нове на клуба, заедно със своята ръководи-
телка, положиха цветя на гроба на първия
ректор на семинариятаНедюЖеков, който се
намира вдвора наПетропавловската обител.

Пред събралите се в за-
лата за конференцията
над 50 души - участници и
гости, учителката Галина
Москова, като за начало на
срещата, изпълни „Тебе по-
ем”. Освен игуменката-
домакин Майка Пелагия и
подопечните й монахини, в
семинарната зала се бяха
събрали още кметът на об-
щина Лясковец д-р Ивели-
на Гецова и заместника й
Георги Петров, както и гос-
ти като нашия съгражда-
нин, известния историк и из-
следовател на историята
на Лясковец проф. д-р и. н.
Христо Глушков и неговата
съпруга Борислава Глуш-
кова - експерт вДържавен архивВ. Търново.

Специалният гост-лектор на конференци-
ята доц. д-р на богословските науки Людмил
Малев, преподавател в богословския факул-
тет при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”,

заедно със своя млад
колега, докторантът по богословиеСтоилДи-
митриев от Македония. Първи се изявиха

младите краеведи от клуб „Родолюбие”, кои-
то бяха подготвилишест теми, свързани с ис-
торията на богословското училище, създаде-
но през далечната 1874 година. Първа разра-
ботката си представи ученичката Елица
Вълева на тема „Живот и дело на архиман-
дрит Максим Райкович”. Втората тема беше
„Иларион Макариополски - живот и дело”,

представена от Иван Андонов. Нели Коста-
динова говори по тема „Първо Висше учебно
заведение по българските земи в манастира
„Св. Св. Петър и Павел” над Лясковец”. П

Даниел Веселинов бе на тема
- „НедюЖеков - първи ректор на Висшето бо-
гословско училище по българските земи”.
Ученичката Виктория Гайнурова представи
експозе „Митрополит КлиментБраницки - вто-
ри ректор на Петропавловската семинария
надЛясковец”. ВескаДаскалова поднесе пре-
зентация на тема „Живот и дело на Евлоги и
Христо Георгиеви - достойни следовници на
архимандритМаксимРайкович”.

След младите краеведи, думата взе доц.
Малев, който представи лекция на тема „Ро-
лята на църквата в епохата на Българското
възраждане”. Проведоха се разисквания по
темите, в които се включихаПетърСлавчев –
почетен председател на Местен комитет „Ва-
сил Левски”, Николай Кожухаров – историк и
директор на СОУ „М. Райкович”, македонски-
ят гостСтоилДимитриев, местният свещеник
отец Богдан и др. В края на срещата предсе-
дателят на клуб „Родолюбие” Цветелина Па-
пазова връчи на кмета д-р Гецова призив на
краеведите, относно съхраняване наматери-
алната идуховната култура наЛясковец.

взе
участие в дискусията

ре-
зентацията на

Празникът в Драгижево е в деня на свет-
ците „Константин и Елена”, но винаги е пред-
шестван от фолклорен преглед на песента.
Петият общински прегледна самодейното из-
куствоДрагижево 2014 година се състоя в де-
ня на най-българския празник 11 май - Деня
на братята Кирил иМетодий и продължи бли-
зо три часа в салона на читалището.И т

Песенният преглед се организира от местно-
то читалище „Развитие - 1894” сфинансовата
подкрепа на община Лясковец. Официално-
то откриване на прегледа направи председа-
телят на читалището Мария Петрова, а об-
щинският кмет д-р Гецова и кметът на Драги-
жево Цоньо Трънков приветстваха участни-
ците в песенния форум. Важен гост на съби-
тието ни беше Тодор Ангел, председател на
българското общество в окръг Телеорман в
Румъния и зам. председател на съюза на ба-
натските българи. Гостът от Александрия бе

дошълдаопознае нашияфолклори същопо-
здрави пазителите набългарската култура.

На сцената на празника се надпяваха са-
модейците от Лясковец, Джулюница, Мерда-
ня, Козаревец, Добри дял и домакините от
Група за обработенфолклор при читалището
в село Драгижево. Близо 200 изпълнители от
различните състави се качиха на сцена и пя-
ха от сърце и душа. Над 20 бяха изпълнения-
та, имашеидуети като козаревското дуоДеш-
ка Миланова и Недка Стефанова, както и ин-
дивидуални изпълнители като ДобринкаСта-
телова, 83-годишната добридялчанка Пенка
Ненова - най-възрастният участник въвфору-
ма, Димитър Величков от лясковската група
„Чаровна възраст” и младата гордост на доб-
ридялския състав Илиана Тодорова. Освен
ветераните, които поддържат живо културно-
то ни наследство, вПетия преглед на песента
се включиха имладите последователиналяс-
ковските песенни традиции - вокалните групи
„Звънчета” и момичетата от формация

ази го-
дина фестивалът събра състави от общин-
ските читалища и пенсионерските клубове.

С КУРБАН ДОБРИДЯЛЧАНИ ИЗМОЛИХА

ОТБЕЛЯЗАХМЕ 140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЪРВОТО ВИСШЕ БОГОСЛОВСКО УЧИЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

ПЕТИ ПРЕГЛЕД НА ПЕСЕНТА СЕ СЪСТОЯ В ДРАГИЖЕВО

ЗДРАВЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

„Мелъди”. За да разнооб-
разят песенния празник,
организаторите бяха пока-
нили и гост-изпълнители -
танцови състави, а именно
младежката „Палитра” от
Джулюница и горнооряхов-
ският танцов състав „Бал-
каника”. Най-голям инте-
рес и овациите на публика-
та предизвикаха най-
малките участници в праз-
ника - децата на Драгиже-
во. Малчуганите от ЦДГ
„Вълшебство” поднесоха
цветя и се поклониха пред
портрета на солунските
братя, декламираха стихо-
ве в чест на първоучители-
те, пяха и танцуваха.

За пръв път в историята на песенния праз-
ник професионалист наблюдаваше стриктно
изпълненията на нашите самодейци. Доц.
Митко Димитров, преподавател в катедра
„Музика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
бе поканен да даде своите препоръки към
ръководителите на съставите. Форумът в

Драгижево по статут няма конкурсен харак-
тер и доц. Димитров нямаше за целда отличи
най-добрите. В края на концерта обаче той об-
яви, че всички състави работят добре и ре-
зултатът е на лице. Той им пожела да про-
дължават да творят с дух и силна воля и пре-
поръча да бъдат по-настойчиви в търсенето
намлади таланти.
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ТЪРЖЕСТВО „ЛЯСКОВЕЦ ПРАЗНУВА С ЕВРОПА”

Община Лясковец, със съде-
йствието на Европейския инфор-
мационен център - В. Търново,
организира празник, посветен на
Деня на Европа - 9 май. Той проте-
че под мотото „Лясковец празнува
с Европа” и се състоя на откритата
сцена на централния площад в
градЛясковец. В празника се вклю-
чиха най-малкитежителина общи-
ната ни - децата от детските гра-
дини и училищата от града и
съставните на община Лясковец
села.

Празничното тържество започ-
на с химна на Европа и национал-
ния химн на Република България,
с приветствие от кмета на общината д-р Иве-
лина Гецова и продължи с тържествена праз-
нична програма на децата. С ритми по руски
романс момичетата от джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков” откриха концертната програма. С
пъстри български национални носии излязо-
ха на сцена и децата от трите детски градини
в Лясковец - „Пчелица”, „Радост” и „Славей-
че”, за да представят колоритни български
танци. В антрактите между танцовите из-
пълнения децата от публиката отговаряха на
интересни въпроси, които водещите им зада-
ваха. Те естествено бяха свързани с Деня на
Европа и провериха знанията на децата за
знамената на европейските страни, европей-
ския химн, нациите, включени в Европейския
съюз, символите свързани с него имного дру-
ги. На всички въпроси бе правилно отговоре-
но и най-знаещите получиха награди. Специ-
ално за символите и за Деня на Европа по-

знания показаха и децата от ЦДГ „Щастливо
детство” от селоДобридял.

Освен викторина, организаторите бяха
подготвили замалчуганите и забавниигри, ка-
то получиха материали и чудесно апликира-
ха европейското знаме, българския трибаг-
реник, както и по-трудни задачи като тази да
изработят знамена на страни от ЕС – напри-
мер на Италия, Франция и Чехия. За своя
труд и отличните си познания всички учас-
тници в празника – хлапетата от детските гра-
дини и по-големите деца от начален курс на
училищата получиха подаръци, които Евро-
пейският информационен център – В. Търно-
во изпрати за тях – карти, книжки за оцветя-
ване, поучителни материали и брошури, с ко-
ито децата на Лясковец да обогатят познани-
ята си за Стария континент като едно голямо
европейско семейство, в което, както им каза
д-р Гецова, живееминие вече седем години.

НАШИ МЛАДИ АКТЬОРИ СЕ ВКЛЮЧИХА
В ЮБИЛЕЙНИЯ ДЕСЕТИ МЛАДЕЖКИ
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „БУРГАСКИ ИЗГРЕВИ”

Театрален състав „Млади та-
ланти” при СОУ „Максим Райко-
вич” –Лясковец получи награди от
Фестивала за театрално изкуство
„Бургаски изгреви”. Фестивалът е
утвърденфорум, на който се съби-
ра цвета на младежкия любител-
ски театърот цялаБългария. В за-
лата наДНАпочитателите наМел-
помена имаха възможността да
се насладят на 25 драматични по-
становки и 3 мюзикъла, предста-
вени от 27 младежки формации
от цялата страна. Актьори от цяла
България демонстрираха своя та-
лант, умения и хъс за победа.
През четирите конкурсни дни про-
грамата бе наситена със сложни пиеси,
пълни с драматизъм и напрежение, впечат-
ляващи чувствени трагедии, класически по-
становки, предадени с индивидуален по-
черк, новаторски авторски спектакли, весе-
ли миниатюри. Жури в състав Майя Славче-
ва – режисьор, преподавател в НУМСИ
„Проф.П. Владигеров” - Бургас, Румяна Геор-
гиева - театрален педагог от Хасково и Елка
Василева – театрал, поет, журналист, имаше
нелеката задачадаопределинаградените.

Театрален състав „Млади таланти” при
СОУ „Максим Райкович” предложи на бур-
гаската публика свой индивидуален прочит,
как хората са тръгнали да се цивилизоват в

класическата комедия на Добри Войников
„Криворазбраната цивилизация”. Ръководи-
телката на нашите деца-актьори Даниела
Райкова бе отличена с награда „За вярност
към възрожденския дух и просветителство”,
а целият състав с Диплом „Верен приятел на
Фестивала”. Нашите млади актьори дадоха
максималното от себе си, усетиха различни-
те тенденции и виждания за театъра, обога-
тиха кръгозора си, намериха нови приятели,
с които обмениха опит. Браво на младите ни
артисти –ДаниелПетков, ИвонаЙотова, Лю-
бов иНадеждаМиткови,СвиленЦанев,Йор-
дан Ангелов, Марин Стоянов, Красимира
Ангелова, РуменХристов.

УЧЕНИЧЕСКА НАДПРЕВАРА ЗА
ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

Сравнително нов празник в българския календар е Денят
на българския спорт – 17 май. Този ден е професионален
празник на всички работещи в сферата на спорта – бивши и
настоящи спортисти, треньори, преподаватели пофизическо
възпитание, спортни деятели и всички, които обичат да се за-
нимават любителски със спортна дейност. От няколко години
в България датата 17май се отбелязва в общините като офи-
циален спортен празник, в който ден се организират различ-
ни масови прояви, благодарение на обединените усилия на
държавната иместните власти и на спортните организации.

В общинаЛясковец той се организира вече за пета поред-
на година, като се провеждат различни спортни игри за деца-
та. Общинският детски спортен празник се състоя на стади-
он „Юнак” вЛясковец.И тази година тойбеорганизиран от об-
щината и ръководствата и спортните деятели на общинските
училища. Включиха се деца от четирите училища, като на-
чалния курс се бори в съревнованието кой е най-добър в игра-
та по народна топка, а за големите бе организирана спортна
футболна среща. Първи при малките ученици стана отбора
на джулюнското ОУ „П. Р. Славейков”, втори са учениците от
НУ „Никола Козлев”, трети – другото лясковско НУ„Цани Гин-
чев”, а четвърти в класирането остана отбора на началните
класове при СОУ „Максим Райкович”. При средношколците в
оспорванатафутболна надпревара, следмного спортни емо-
ции, победата извоюва тима на СОУ „М. Райкович”, който по-
стигна убедителен резултат и победи юношите от Джулюни-
ца с 3:0. Награди естествено имаше за всички победители.
Грамоти, купи и топки на спортуващите ученици от община
Лясковец раздаде председателят наОбщински съвет –Дани-
елаАрабаджиева.

СЕ СЪСТОЯ В ДЕНЯ НА ЕВРОПА

НАШИ БАЛЕРИНИ И ТАНЦЬОРИ
УЧАСТВАХА В РУМЪНСКИ КОНКУРС

Попокана на нашиярумънски приятелТодорАнгел, пред-
седателнабългарското общество в окръг Телеорман вРумъ-
ния и зам. председателна съюзанабанатските българи, мла-
ди самодейци от Лясковец взеха участие в румънски фести-
вал. Гостът от Александрия, който присъства на ритуала ни
по зарязването на Трифон Зарезан, бе дошъл и на празника
на народната песен, състоял се в Драгижево. За да опозна-
ем взаимно традициите и фолклора си, Тодор Ангел и кмета
ни д-р Гецова, организираха участието на наши състави в
Александрия.

Младите ни таланти пътуваха заедно с д-р Гецова и зам.
кмета на общината Георги Петров и не само участваха, но и
спечелиха призови места в чуждестранния конкурс. Балери-
ните на Валя Атанасова от танцова формация „Ритъм” при
НЧ „Напредък-1870” грабнаха първо място в конкурса „В
ритъма на танца”, който се проведе в румънския град
Александрия. Те се състезаваха в раздела за модерни тан-
ци. Другият наш състав „Лудо младо” спечели престижното
второ място в съревнованието в раздел „Фолклорни танци”.
Така и двете български формации представиха на румънци-
те част от културното наследство на България и заслужиха
овациите на съседите ни, спечелвайки високи отличия в над-
преварата.

В рамките на визитата се състоя и работна среща с кмета
на град Виделе и нашия градоначалник, на която се дискути-
ра бъдещо сътрудничество и побратимяване на двата града,
с цел културен обмен.

УЧИТЕЛЯТ ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА
УЧАСТВА В ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ПРИЕМ

Наш учител участва в прием, който беше организиран от
Президента на Република България по повод 24 май – Денят
на българската просвета и култура и на славянската писме-
ност. Той се състоя на връх празничния 24 май в Национал-
ния исторически музей в София. По предложение на проект
„Активно учителство”, с координатор за България Марияна
Георгиева, в партньорство с университета в Кембридж –
Англия, нашият главен учител от СОУ „Максим Райкович”
Ивелина Георгиева получи покана и участва в тържеството,
посветено на най-българския празник. На него бяха покане-
ни също министри, народни представители, посланици, учи-
тели, артисти и много дейци на културата и образованието.
Нашият педагог изразимнение, че емногощастлива от пока-
ната и топлия прием. Президентът е поздравил всички при-
състващи и се е снимал за спомен с днешните апостоли на
науката и просветителството. Министър Клисарова лично е
разговаряла с Ивелина Георгиева и е изпратила специални
поздрави до всички наши учители в лясковска община по по-
вод професионалнияимпразник.


