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АБИТУРИЕНТИТЕ ДЕФИЛИРАХА В ДЕНЯ НА ДУХОВНОСТТА
ПО ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ
Тази година за шести пореден път в Лясковец зрелостниците направиха своето дефиле, стъпвайки по холивудски на червения килим, преди
да се сбогуват от сцената със
своите учители и с ръководството на община Лясковец
и на СОУ „Максим Райкович”.
Под празничната арка преминаха 26 абитуриенти, които тази година приключват своето
обучение в училище. Да ги изпрати бе дошло пъстро множество граждани, а централ-

ната улица бе заета от върволица бляскави
возила. По двадесетметров килим минаха
директорът на училището Николай Кожухаров, класният ръководител Димитър Димитров и останалите преподаватели на дванадесетокласниците.
Един по един порасналите момичета и
момчета бяха обявявани, всеки с характерна

своя визитка. Спортисти, певци, краеведи, литератори, танцьори и т.н. - това показваше
представянето на талантливите лясковски младежи.
Кметът д-р Гецова и председателят на общинския съвет
Даниела Арабаджиева ги чакаха на откритата сцена, поднасяйки им цветя и специално изработени плакети за спомен
от Общината. Пръв поздрави
с успешното завършване директорът на гимназията, след
което д-р Гецова ги напътства
и им пожела всички да продължат обучението си и да реализират мечтите си. Зрелостниците получиха поздрав от
Вокална група „Синигерчета” с песента „Вярвай, искаш, можеш” и от мажоретния състав
на училището. Снимки да запечатат вълнуващия момент и абитуриентско хоро на площад "Възраждане" сложиха край на изпълненото с красота и свежест тържество.

На 24 май тържествата в Лясковец, посветени на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост започнаха с празнично шествие на учениците
от трите училища в града. Шествието премина по централната улица „Трети март” и площад „Възраждане” под звуците на фанфарната музика и
танците на мажоретния
състав при СОУ „Максим Райкович”. В салона на читалище
„Напредък-1870” се състоя
празничният концерт посветен на солунските братя. В него се включиха ученици от гимназията, НУ „Цани Гинчев” и
НУ „Никола Козлев”, както и
танцова школа „Ритъм” при
лясковското читалище.
Приветствие към учители,
ученици, културни дейци и хора на творчеството и словото
отправи кметът на общината
д-р Ивелина Гецова. „Това е
празник на всички българи,

възвишен празник на духа,
на нашето А, Б, В, на първоучителите Кирил и Методий, които посяха преди
точно 1160 години първите
семена на знанието и запалиха искрата в душите на
българите за наука, творчество и самочувствие”, каза в поздравлението си д-р
Гецова. „Желая на всички
здраве и успешни дела за
развитието на образованието, за духовното обогатяване и културното възмогване на родния ни град! ”,
пожела още тя.
Вокална група „Синигерчета” откри празника с
тържествения химн на Стоян Михайловски „Върви, народе, възродени”. Рецитация на стихове, хумористична
драматизация, песни, танци, ръченично хоро и изпълнения на мажоретния състав и балет „Ритъм” изпъстриха празничната програма за най-българския празник.

ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” СТАНА НА 35 ГОДИНИ „ЧУДЕСАТА - ТОВА СА ДЕЦАТА” БЕ МОТОТО
Детската градина в Лясковец, с името на пойната
птичка „Славейче” отбеляза 35 години от своето
съществуване. По повод годишнината в детското заведение в продължение на
седмица бяха обявили дни
на отворените врати.
Кулминацията на празника бе тържественият концерт, който се състоя в салона на читалище „Напредък - 1870” - Лясковец.
Кметът д-р Гецова и председателят на общинския
съвет уважиха годишнината. Поканени бяха и бивши
директори и пенсионирани
учители, както и колеги - директори от всички общински детски градини.
Тържеството откри директорката Елка Йорданова, направена бе и презентация за 35годишната учебно-възпитателна дейност на
детската градина от създаването й в края на
1979 година до днес.
Празничният концерт премина с много изненади, които малчуганите от доста време
насам са подготвяли за своята празнична вечер. Танци, песни и стихчета - всичко, което
могат и са научили с много труд и репетиции
- това показаха славейчетата на своите гости, родители и лясковската публика. Гостите
им поднесоха своите сърдечни усмивки, ап-

НА ПРАЗНИКА ЗА 50 ГОДИНИ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”

лодисменти, подаръци и поздравления.
Кметът д-р Гецова им подари телевизор, за
да гледат своите любими детски филмчета и
предавания, поднесе поздравления и цветя
на екипа, който се грижи за тях и пожела:
„Желая Ви много здраве и още дълги години
успехи в отглеждането и възпитаването на
поколенията лясковски деца, а на децата освен здраве, от сърце желая весело и безгрижно детство. Нека детският замък винаги
да бъде слънчев, огрян от лъчезарни детски
усмивки и песента на малките славейчета
да ни радва и да топли и в бъдеще сърцата
ни”.

Най-старата детска градина в Лясковец „Пчелица“
опразнува своя 50годишен юбилей от своето
създаване. Празничен
спектакъл-приказка се
състоя в залата на местното читалище „Напредък1870”, който малките артисти с много труд подготвиха за гостите и своите родители в публиката. Празникът премина под наслов
„Чудесата - това са децата“. С танци, музика и песни малчуганите разказаха
на многобройната публика
една невероятна приказна
история, сътворена от чудесата на децата. Целият
спектакъл бе озарен от светлинно шоу, допълващо разказа на приказката. Спектакълът приключи с песента на Крисия „Детска планета” в изпълнение на бъдещата
първокласничка Памела Попова от група
„Мечо Пух“. Кулминация в тържественото
честване на половин век детска градина бе
внасянето на юбилейната торта на фона на
песента „Честит рожден ден детска градина“, която запяха всичките 100 деца на сце-

ната.
За своя 50-годишен рожден ден екипът
на „Пчелица” и децата получиха много поздравления и подаръци от общинското ръководство в лицето на кмета д-р Ивелина Гецова, от директорите на детските градини и
училищата на общината, от Регионалния инспекторат във В. Търново, от читалище „Напредък-1870“, фирма „Прити“ 95 ООД,
на стр. 2
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„ЧУДЕСАТА - ТОВА СА ДЕЦАТА” БЕ МОТОТО ВДЕНЯНАСОЛИДАРНОСТМЕЖДУПОКОЛЕНИЯТА
НА ПРАЗНИКА ЗА 50 ГОДИНИ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА” ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЗАСАЖДАХА ДЪРВЕТА

от стр. 1
ЕКОПАК България,
РИОСВ-гр. В. Търново, Издателство „Слово“-В. Търново, осигурили наградите в конкурса „Моята детска
градина“. Дарители за
празника бяха и издателство „Ану бисБулвест“, фирма
„Алпен“, фирма Мо
Импекс, фирма „Букет“
- осигурили тортата за
децата, Строй Маркет
- Петър Ночев, ЕТ „Нури“ - Анелия Тахрилова, Евро Инвест Консулт - ООД и много други.
Като наследник на
първото детско заведение в града ни, детската градина е пазител на традиции и ценности, но и последовател на новостите в образованието на най-малките, както и техния
прозорец за бъдещото им развитие.
Безброй са успехите на децата и екипите, работили през половин вековното
съществуване на детската градина. Всяка
учебна година е наситена с много празници,
инициативи и реализиране на проекти. През
последните години децата работиха по програма Коменски „Песни, музика и традиционни инструменти в Европа”, „Пролет в Европа“, „Здравно образование“, „Безопасно поведение на пътя”, „Екологично образование“, „Спорт, игри забава на зелената морава“ - за изграждане на спортна площадка с
финансовата подкрепа на фондация
„Америка за България“. В партньорство с НУ
„Цани Гинчев“ бе реализиран проект „Подай
ръка“. През 2014 приключи мини-проектът
„Слънчев двор за нашите деца“, с помощта
на който бяха възстановени зелени пространства за изнесено обучение на деца и
възрастни в двора на детската градина. Със

спечелен от община Лясковец мащабен проект „Модернизация и внедряване на мерки
за енергийна ефективност” изцяло се модернизира детската градина. В процес на реализация е проект „Училище за толерантност“ с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
В своята реч по време на юбилейния концерт настоящата директорка Анка Иванова
с вълнение каза „Дългият път през годините,
не само с времето, а с човешките съдби на
младите хора, започнали своя достоен живот от детската градина, направили първи
стъпки в света на знанието и днес продължава. 50 випуска с деца, които са вече пораснали наши възпитаници, 50 години на
усмивки, детскa глъч, успехи, гордост и професионализъм. 50 години време, което променя неизбежно своя ход, но както тогава,
така и днес и утре, целта ни е една - да развиваме потенциала на всяко едно дете.
Историята на ЦДГ „Пчелица” не свършва до
тук - тя продължава в бъдещето и ще се дописва от следващите поколения деца и учители”.

По повод 29 април, Ден на
солидарността между поколенията, в Лясковец 10год и ш н и д е ц а и 7 0 - 8 0 годишните им съграждани се
включиха в инициатива, наричаща се „Поколенията на училище”. Солидарността между
поколенията обхваща споделянето между хората на знания и умения. Затова и тази година фондация „Лале”, в
сътрудничество с Националната мрежа за децата и
Асоциация „Родители” отправи покана за включване в национална кампания за Европейския ден на солидарност
между поколенията. Нейната
цел бе да се насърчи провеждането на разнообразни съвместни събития на хора от
всички възрасти и да се привлече вниманието на обществото към приемствеността, разбирането, зачитането и солидарността между хората. В кампанията участват десетки
организации от малки и големи населени
места в цялата страна.
Вече четири поредни години в тази насока работи учителят Кремена Енчева, която
не само в този ден, но и по други поводи,
осъществява връзката между поколенията.
Тя често организира празнични прояви, в които участват ученици от лясковското НУ „Никола Козлев” и възрастните хора от съседния на училището пенсионерски клуб - особено по празници като Никулден, Заговезни,
Великден, Еньовден и др.
Нейните възпитаници - третокласници,
съвместно с пенсионерите от клуб „Мазневска чешмичка” засадиха дръвчета в дворовете на училището и пенсионерския клуб, които бяха осигурени от Синдиката на българските учители по повод празника на солидарността и 25 години от съществуването на
синдикалната организация.
„Наученото в семейството от родители,

баби и дядовци, от учители, треньори и преподаватели, от приятели е това, което хората предават един на друг. В 21 век децата и
младите хора знаят и умеят неща, с които
предишни поколения се справят по-трудно.
Засаждането на дърво е един от символите
на човешкия живот, мъдростта и дълголетието, наред със създаването на дом и отглеждането на дете. Засаждането на дърво е и чудесен повод да научим децата си на любов
към природата. Да посадиш дърво е все едно да поставиш начало на една малка вечност. Всяко дърво е връщане на заем, който
алчно сме взели от гората. Изминало е време, в което едно поколение почти не е засаждало дървета и не е оставило за идните
поколения почти нищо от старите плодни
дръвчета, засадени от дедите ни!” - каза на
децата учителката им Кремена Енчева. И допълни, за да апелира към младите, че трябва да се грижат и пазят засаденото от тях:
„Отгледайте го и застанете след време под
сянката му, разровете на есен шумата му,
чуйте го как спи през зимата и вдъхнете аромата на цветовете му напролет, вкусете от
плодовете му на лято и тогава кажете, не ви
ли стига това малко щастие...”.

ШЕСТИ ПРЕГЛЕД НА ПЕСЕНТА СЕ СЪСТОЯ В ДРАГИЖЕВО

Празникът на лясковското село Драгижево по традиция се отбелязва в деня на Светците „Константин и Елена”, но винаги е предшестван от фолклорен преглед на песента.
Песенният преглед се организира от местното читалище с финансовата подкрепа на община Лясковец и тази година фестът събра
за своето шесто издание състави от общинските читалища и пенсионерските клубове,
както и гости от други селища. В тазгодишния Шести общински преглед на песенното
самодейното изкуство Дрвагижево 2015 година се включиха общо 250 самодейци от 13
колектива. Песенният празник се състоя в салона на читалище „Развитие-1894” с. Драгижево, като откриването беше направено от
домакините от Група за обработен фолклор
при клуб на пенсионера „Вяра” и драгижевското читалище „Развитие-1894”, ръководена от Цветанка Христова и учениците от Група за художествено слово. Децата изпълниха стихове за родината, а по-възрастните самодейки изпяха „Българийо, ти наша, майко

свята”, след което прочувствено слово за богатството
на родния фолклор и нашите
песенни традиции произнесе
председателят на читалището Мария Петрова. Кметът на
общината д-р Гецова поздрави всички самодейци, пожела
им творчески успехи и да пазят песента, защото там се корени силата на българския
дух. Управникът на Драгижево
Цоньо Трънков също приветства и самодейци, и жители
на селото, приканвайки ги да
развиват и занапред песенното творчество и да празнуват с
много веселие събора на селото.
Прегледът на песента бе трибуна за изява на малки и големи. Общо 23 изпълнения,
от които на 7 индивидуални изпълнители, 3
дуета и 13 колектива зарадваха публиката.
Най-възрастните певици бяха 83-84 годишни, а най-малките от индивидуалните изпълнителки - четиригодишната Кристинка
Панайотова и петгодишната Николета Христова. Кристинка е от лясковската група „Росна китка” и на драгижевска сцена направи дебюта си с песните „Лаленце се люлее” и
„Отде дойде, мамо”. Другата малка самодейка Николета Христова пее с Женския народен хор от Мерданя и в прегледа на песента тя записа индивидуално изпълнение,
представяйки се с песента „Малка мома цвете брала”. От Лясковец се включиха три групи - читалищният Състав за стари градски
песни „Бели ружи”, както и двата колектива
при пенсионерските клубове „Зора” и „Мазневска чешмичка”. Мерданя участва с групите „Авлига” и Женски народен хор, Джулюница с група за стари градски песни „Пей

сърце” и малките самодейци
от формация
„Хорце”, а Добри дял и Козаревец с по една
фолклорна група при пенсионерските клубове и местните
читалища. Гости-участници
на празника бяха приятели на
самодейците от
Драгижево, а
именно - Група
за стари градски песни и шлагери „Незабравими спомени”
при читалището „Иларион
Драгостинов” в
Арбанаси и два
колектива от
съседната ни община Златарица - Детска
фолклорна група „Златарче” и танцов състав
„Мераклийки” при златаришкото НЧ „Развитие-1885”.
За всички творчески колективи, дуети и
индивидуални изпълнители, включили се в
празника, организаторите бяха подготвили
подаръци и грамоти. Макар, че прегледа на
песента няма конкурсен характер, и миналогодишното, и настоящото издание бяха наблюдавани от доц. Митко Димитров, преподавател в катедра „Музика” при Великотърновския университет. Специалистът направи подробен разбор на изпълненията
след приключване на прегледа и даде своите напътствия към ръководителите на групи-

те. Особено впечатление му
е направила малката Николета Христова, която по думите му пее много вярно,
въпреки 5-годишната си
възраст, а най-важното, което доц. Димитров сподели, е
че настоящото издание е
много по-добро от предходното, нараснал е и броя на
изпълнителите от съставите, включват се и доста млади изпълнители, а всичко това е гаранция за успешно
съхраняване на песенните
традиции.
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ДЖУЛЮНЧАНИ ПЕЯТ, ТВОРЯТ ПЕТ ЗНАЧИМИ ГОДИШНИНИ
И ИЗУЧАВАТ СВОИТЕ КОРЕНИ ПОЧЕТОХМЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКАТА ОБИТЕЛ

Със стартирането на проекта „Създаване на етнографски Арт-център”
към НЧ „Пробуждане-1896”
в Джулюница,
се проведоха поредица от културни изяви. По
предварителен
план заложените дейности за
шестмесечен период се осъществяват в рамките на два месеца поради съкратени срокове и стартиране на нов програмен цикъл.
Под мотото „Майски празници на културата”
се проведе кръгла маса „Джулюница - средище на традиции и култура”, на която с видео
материали директорката Даниела Христова
представи 120-годишната история на училището, както и традициите и обичаите пресъздадени от учениците при клуба за автентичен фолклор в съвместни изяви на Творческата работилница към читалището и Дамския клуб и клуба на пенсионера. Проведе се
и детски пленер „Рисувай с мен Джулюница”,
в който ученици представиха своите рисунки
с емблематичните за селото забележителности - паметника на Цоньо Калчев, обновения фонтан и часовниковата кула. В продължение на два дни, изяви като „Седянка”
на малчуганите от ЦДГ „Сладкопойна чучулига”, „Надиграванка” на учениците от училището и „Джулюница пее” с участие на групата за автентичен фолклор към клуба на
пенсионера, преминаха при огромен интерес за многобройната публика. В рамките на
инициативата „Чудеса от бабината ракла” се

състоя творческа работилничка под наслов „Аз шия, плета и
бродирам”, в която се включиха малки и големи. Майсторките на шевиците Христинка
Гуглова и Екатерина Москова
обучаваха младите на ръкоделие, а директорката на училището им обясни що е то етнография, а в последствие бе
аранжирана и ретро-изложба
на плетива и дантели.
На следващия етап при изпълнение
на планираните културни дейности
с презентация „Искри
от миналото” джулюнчани разказаха за истор и ч е с к ат а
местност
„Имането”.
Представени бяха фотоматериали и публикации за археологическите разкопки и проучвания от 1983 година. Откритата
прабългарска керамика от края на VII-VIII век
доказва ранното отсядане на прабългарите
около хълма, изиграл важна стратегическа
роля по маршрута Търново-ТвърдицаКонстантинопол. Доказано е, че селището в
„Имането” е възникнало през ранновизантийската епоха, като е обитавано и
през Първата българска държава. Същинският разцвет на крепостта е свързан с Второто българско царство, като „охранител” на
столицата Търновград по времето на цар
Иван Шишман. Откритите находки са разнообразни - керамика, оръжия амулети, метални ловни оръдия и сечива, накити и монети,
някои от които медни, бронзови и златни.
Чрез реализирането на проекта експонатите и находките ще заемат своето място в
историята на древна Джулюница. В изпълнението на програмата по проект
„Създаване на етнографски Арт-център” се
включиха всички културни институции в селото, а интересът на участниците доказва, че
целите са постигнати. Читалищното настоятелство благодари на своите членове, които
финансираха стартирането на проекта.

На 11 май, в лясковската
Петропавловска обител се
състоя кръгла маса на тема
„Силата на вярата”. Проявата
бе организирана от община
Лясковец и клуб „Родолюбие”
при СОУ „Максим Райкович”, с
научен ръководител Марийка
Давидова. Датата не бе случайно избрана, тя съвпада и с
откриването на първото Висше богословско училище по
българските земи, което се
случва на 11 май през 1874 година.
С презентации по темата
се включиха местния свещеник отец Богдан Арабаджиев,
който обясни що е схизма и
какво е нейното място в българската църковна история и ученици, членуващи в клуб „Родолюбие”. Кръглата маса бе открита от ръководителя на младите краеведи Марийка Давидова. Пет важни годишнини от историята
на България и родния Лясковец бяха почетени от събралите се краеведи, родолюбци и
приятели на историята. Гости бяха председателят на общинския съвет в Лясковец Даниела Арабаджиева, заместник-кметът Георги Петров, директорът на гимназията Николай Кожухаров, общински съветници, учители, бивши краеведи и граждани.
Първият важен момент в историческата
беседа бе доклад, разкриващ обширно темата за приемането на християнската религия,
тъй като тази година България чества 1150
години от покръстването на българите. „Княз
Борис Покръстител” бе темата, която разви
ученикът Свилен Цонев. Отбелязването на
1145 години самостоятелна българска
църква и 145 години от възстановяването на
Българската екзархия са другите две бележити дати, на които отдадоха почит лясковчани. Петър Ангелов докладва по тема
„Българската църква през Средновековието”, а Иван Андонов - „Православната
църква и християнската вяра в годините на
турското господство”. Християна Зангова направи изчерпателен доклад на тема „145 години Българска екзархия”, а Йоана Иванова
поднесе богат материал за един от найважните стълбове в запазване на вярата Иларион Макариополски, по чиято идея е открито първото българско духовно училище,
именно в Лясковския манастир „Св. Св.

Петър и Павел”. Мария Мънгова пък разкри
любопитни факти от историята на нашата обител и наблегна на значението на манастира
като едно от най-важните духовни средища
в живота на лясковчани и изобщо на българите, учили в семинарията, въпреки краткото й съществуване. В Петропавловската обител, където пръв ректор на духовната семинария е Недю Жеков бе почетена и 175ата годишнина от рождението му. За живота
и делото на Недю Жеков разказа Даниел Димитров, а за манастира като център на бунтове, въстания и средище на революционен
дух, експозе поднесе Делян Добрев. Идейният замисъл на кръглата маса обобщи с
много дълбоки разсъждения единадесетокласникът Ивайло Иванов, който беше подготвил разработката „Манастирът Св. Св.
Петър и Павел в Лясковец - символ на силата на вярата”. Учениците, поднасяйки своите
материали, свързани с Петропавловския манастир засегнаха и още един важен факт,
който малко лясковчани знаят, а именно, че
в нашия манастир е създадено преди 90 години и Певческо училище.
Ученичката Пламена Иванова беше подготвила табло с материали, свързани с темата на кръглата маса, а учителката-поетеса
Галина Москова в заключение на историческата среща изпълни пред събралите се родолюбци свое авторско стихотворение
„Азбуки”. Децата зарадваха монахините със
символичен подарък - в знак на благодарност за гостоприемството те поднесоха на
сестра Магдалена голям църковен календар.

70 ДЕЦА СЕ СЪСТЕЗАВАХА В
ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В ОБЩИНА ОБЩИНСКИЯ СПОРТЕН ПРАЗНИК
ЛЯСКОВЕЦ С МЕДАЛИ ЗА 9 МАЙ
Юбилейни медали по повод 70 години от
победата над Хитлерофашизма и края на
Втората световна война получиха ветераните от войните в община Лясковец. Отличията им бяха връчени от кметовете по места - в
Козаревец и Джулюница, а в Лясковец кмета
на общината д-р Гецова закичи и поздрави
двама от тях.
Шестима на възраст от 92- до 95годишни живи свидетели на ужасите на войната заслужиха отличията. Това са председателят на Съюза на ветераните от войните
в Лясковска община Аврам Конакчиев - на 94
години от Лясковец, най-възрастният от тях 95-годишния Никола Димитров, също от Лясковец, трима ветерани от Джулюница - 92годишните Еню Вълчев, Ради Радев, Стоян
Кабаиванов и 94-годишният Тодор Тодоров
от Козаревец. Д-р Гецова пожела на възрастните герои здраве и дълголетие и да дочакат медал и на следващата 75-та годишнина.
В навечерието на празника ветераните
поздрави и заместник председателят на
Съюза на ветераните Стоян Козлев, а за потържественото отбелязване на Деня на победата в клуба бе устроено тържество.

В Лясковец общинският детски спортен
празник, посветен на Деня на българския
спорт 17 май, вече се превърна в традиция.
Тази година той се проведе на 18 май на стадион „Михаил Алексиев” в Лясковец, като в
него се включиха 70 деца от четирите общински училища. Проявата е част от мероприятията, заложени в спортния календар на
общината. Организатор на спортния празник
е община Лясковец със съдействието на
ръководствата на общинските училища.

Спортната проява се провежда за шести пореден път и целта е възпитаване на подрастващото поколение в полезни
и приятни спортни занимания
за здраве.
След откриването на празника учениците-участници в
него се състезаваха в организирани спортни игри и футбол. Участниците получиха от
заместник-кмета Георги Петров предметни награди - индивидуални и отборни, тениски,
купи и грамоти, както и сладки
лакомства. При по-малките
спортисти от начален курс в
надпреварата по народна топка първенци са децата от джулюнското училище „П. Р. Славейков”. Престижното второ място завоюваха учениците
от лясковското начално училище „Цани Гинчев”, а трети и четвърти са съответно представителите на НУ „Никола Козлев” и СОУ
„Максим Райкович”. В борбата за надмощие
във футбола оспорваната надпревара приключи с победа за средношколците на СОУ
„Максим Райкович” срещу сборния отбор на
учениците от среден курс на село Джулюница.
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ЧЕТВЪРТИ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ
В ОКОЛНОСТИТЕ НА ЛЯСКОВСКИЯ МАНАСТИР

Кметът на община Лясковец д-р Гецова, министър Десислава Танева
и председателят на овцевъдната асоциация Симеон Караколев прерязаха
лентата при официалното
откриване на Четвъртия национален събор на
овцевъдите в България.
След тържествения водосвет, отслужен от отец
Антоний, приветствени слова поднесоха организаторът Караколев, министърът на земеделието
и храните г-жа Танева, а с
„Добре дошли” гости,
овцевъди и занаятчии, пазители на фолклора и традициите и любители на българското автентично кулинарно богатство и бит, поздрави и
кмета-домакин д-р Гецова. „Аз присъствам
на този събор за трети път и мога да кажа, че
тазгодишното издание е най-доброто от всичките, на които съм била до сега. Защото виждам, че този събор се превръща в изложение
на българските традиции, които нашите
предци са спазвали, а сега те се наследяват
от младите хора”, каза министърът. Тя пожела през следващата година да има още повече изложители. В тазгодишното издание се
включват над 400 овцевъди и производители
от общо 13 страни. „Мисля, че Националният
събор е елемент от обединението на нашата
нация и това да сме единни, за да сме поуспешни”, допълни министър Танева.
Съборът се провежда за четвърта поредна
година на поляните около Петропавловския
манастир в Лясковец. Събитието е единствено по рода и мащабите си не само в
България, но и на Балканския полуостров и
без аналог в Европа. Съборът е микс от традиция и съвремие, история и настояще, наследство и перспективи в овцевъдството, което е общият поминък на всички европейски
държави. Форумът е в основата на битовата
култура, фолклора и занаятите, които продължават да съществуват и да се развиват в

от гостуващи страни. В откриването се включиха и депутатът от ПП ГЕРБ за нашия регион Клавдия Ганчева, кметовете на съседните
общини Велико Търново, Елена и Стражица,
председателите на общински съвети, заместник областния управител, а поздравителни
адреси към организаторите пристигнаха от
президента Росен Плевнелиев и министърпредседателя Бойко Борисов.
Събитието се организира от Сдружение
„Национален събор на овцевъдите в Бълга-

цяла Европа и днес. „Чрез
събития като днешното,
всички участници получават обществено признание
и доказват, че и в модерния
21 век, българинът тачи,
съхранява и се прекланя
пред традициите, завещани от дедите ни, че българинът милее за своите корени. Приятно ми е да поздравя всички присъстващи с „Добре дошли!”, да пожелая на гости и
участници много веселие и ведро настроение! На Добър час на Четвъртия национален
събор на овцевъдите и нека той пребъде в годините с много издания, с десетки хиляди
участници и стотици хиляди почитатели! Честит празник на всички”, пожела при откриването д-р Гецова.
Старт на фолклорната програма дадоха
кукерите от Оборище, а надпяването започна с изпълнението на хор „Космическите гласове на България”, които зарадваха публиката с емблематичната песен „Заблеяло ми
агънце”. Официални гости на събора, освен
министърът на земеделието Десислава Танева, бяха също посланици от чужди държави и представители на овцевъдни асоциации

рия” и Националната асоциация за развъждане на Синтетична популация Българска млечна, със съдействието на Министерството на земеделието и храните и подкрепата на общините Лясковец, Велико Търново и Горна Оряховица. Уникалното събитие
продължи три дни и бе разположено на площ
от 100 дка, 2 сцени и 4600 кв. м изложбени
площи и шатри. Посетителите на събора станаха свидетели на няколко фолклорни конкурса, изложба на детски рисунки, изложение на овце, кози, овчарски кучета, едър рогат добитък, магарета и коне. В рамките на
събора по традиция се провеждат и състезания по стригане и доене на овце. На изложението бяха обособени коневръз, терен за
състезанията по теглене на товари от коне-

тежковози, електропастири, изложбена
площ за техника и съоръжения за животновъдството. В събора тази година се включиха над 240 изложители с 830 животни, много
занаятчии, фирми със селскостопанска техника, оборудване и фуражи, производители
на месни и млечни овчи и кози продукти и хиляди фермери от страната. Имаше както и в
предишните години надпревара пo
мaйcтopcкo oбeзкocтявaнe нa aгнeтa, ръководена лично от Ути Бъчваров, след което
месото влезе във врящите казани. За пръв
път се проведе и съревнование пo тoвapeнe
нa бaли в пикaпи и пyбличнo мeceнe нa хляб,
както и утвърдените вече кoнкypcи зa нaйдoбpo cиpeнe и кaшкaвaл, чeвepмeтaтa пo
poдoпcки, кyлинapни шoyтa c Ути Бъчвapoв,
нecтинapи, нapoдни бopби и вeceлия. Във
фoлклopнaтa пpoгpaмa ce включиха
пpeдcтaвитeлни гpyпи нa Фeдepaциятa нa
кapaкaчaнитe в Бългapия и нa Аpмънитe в
Бългapия, кaктo и opкecтъp „Кaнapитe“. В
първите два дни на събора имaше
дeмoнcтpaции нa бoйни yчeния нa cтapитe
бългapи в cпeктaкълa „Бaгaтyp”.
В мoбилни eкcпoзиции бе представено
paзвитиeтo нa oвцeвъдcтвoтo y нac пpeз
вeкoвeтe. Нa двe cцeни ce пpoвeдe третото
издание на Нaциoнaлния фoлклopeн
кoнкypc „Зaблeялo ми aгънцe”, кoйтo пo
тpaдиция e чacт oт пpoгpaмaтa нa събopa.
Кoнкypcът тази година бe пoд пaтpoнaжa нa
кмeтa нa общинa Ляcкoвeц д-р Ивeлинa
Гeцoвa и в нeгo ce включиха 2000 изпълнитeли. Нaй-мaлкият yчacтник бe 4-гoдишнo
мoмчeнцe. Състоя се и кoнкypc зa нaй-дoбъp
oбpeдeн гepгьoвcки хляб, излoжбa нa икoни
и нa твopби oт Нaциoнaлния кoнкypc зa
дeтcкa pиcyнкa нa тeмa „Гepгьoвдeн и
oвчapcтвoтo“ със 150 мaлки участникa. Зa
дeцaтa имaше и paбoтилници пo pиcyвaнe,
кepaмикa, пиpoгpaфиpaнe и дp. Съc
cъдeйcтвиeтo нa Сдpyжeниe „Уcмивкa“ бe
opгaнизиpaна paзпpoдaжбa нa кyкepcки
мacки, издeлия oт вълнa и кapтички, изpaбoтeни oт дeцa cъc cпeциaлни
oбpaзoвaтeлни пoтpeбнocти, кaтo със
събраните cpeдcтвa се предвижда изгpaждaнeтo нa дeтcкa плoщaдкa.

УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ДЕТСКО УТРО В ДЕНЯ НА ЕВРОПА
ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА
Дечицата от ЦДГ „Сладкопойна чучулига” село Джулюница,
ЦДГ „Щастливо детство” Добри
дял и по-големите деца от джулюнското училище „П.Р.Славейков” отбелязаха заедно Деня на
В цяла Европа в периоЕвропа с празнична програма от
да между 3-ти и 10-ти май
песни, танци и игри. С децата
2015 г. се отбеляза седмопразнуваха и Теодора Калейнска
то издание на Европейска- директор на областния Еврота седмица на младежта,
пейски информационен център,
като във всичките 33 страблагодарение на която се реалини се провеждат разнообзираха много празници, също и
разни младежки събития и
Мария Илчева - ръководител на
дейности.
звеното за управление на проекВ община Лясковец
ти в община Лясковец, Румен
Европейската седмица на
Стойков - общински съветник и
младежта бе отбелязана
председател на училищното нана 8 май 2015 г. със
стоятелство, както и кмета на селото Марисъвместна инициатива на
ан Точев. Европейският съюз прилича на учиобщинска администрация
лищен клас, в който по-силните помагат на
и ученическия парламент
по-слабите, и в който всеки харесва и обича
при СОУ „Максим Райкоразлични неща, но всички са обединени в
вич” за изграждане на мламногообразието си.
дежка зона от рециклира„Нашите деца са различни по произход,
ни материали край Цеместоживеене, външен вид, интереси, тантъра за младежки и социални дейности в
ланти. Те са пъстри като цветята, различни
ха тази възможност по посочената от ЕвроЛясковец.
като дъгата, но умни, талантливи и толеранпейската комисия тема за 2015 година
Много младежи и доброволци от град
тни”, сподели директора на училището Дани„Отключване потенциала на младите хора,
Лясковец, обединени от мотото „Участваме
ела Христова. Празникът завърши с послачрез участие в трудовия и обществения жии ние!“ се присъединиха към кампанията за
ние на всички деца, участници в европейвот като цяло”, която беше подкрепена от обоблагородяване на градската среда, чрез изския празник. Посланието бе адресирано до
щина Лясковец.
ползване на рециклирани материали. В ретехните приятели от Европа и гласеше:
Събитието е част от проект „Младежки
зултат на това беше облагородено простра„Скъпи, приятелю от близо и далеч, подай
информационно-консултантски център - Венството около сградата на младежкия дом,
ръка и нека бъдем заедно!“
лико Търново”, финансиран от Министекъдето е създадено красиво и уютно кътче
Учениците от ОУ „П.Р.Славейков“ село
рство на младежта и спорта, където община
за младежки събирания и общуване - млаДжулюница, освен добри приятели, модерЛясковец си партнира с Младежкия дом във
дежка зона на открито. Младите хора избрани европейци и талантливи художници, танВелико Търново.
цьори и певИздава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
ци, са също
разпространява се безплатно
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
и отлични
четете и в сайта на общината

спортисти и научени да помагат в беда. Скоро те участваха в Областния кръг на ХIII Национално ученическо състезание „Защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуации‘‘, провело се във Велико Търново и завоюваха престижното второ място. Отборът на
джулюнските деца, с ръководител Павлина
Маринова показа отлично ниво на знания за
поведение и действия за защита при различни видове бедствия, пожари и промишлени
аварии. Състезанието започна с решаване
на тест, като въпросите бяха от раздели „Природни бедствия‘‘, „Промишлени аварии и катастрофи“, „Индивидуални и колективни средства за защита“, „Телефон 112“, „Пожарна
защита“ и „Първа помощ“. Проверката на
практическите умения, бързина и съобразителност на участниците бе извършена чрез
състезателни игри в четири учебни центрове. Нашите ученици се представиха отлично
и отстъпиха с малка разлика пред първия
класирал се отбор в състезанието, като си
спечелиха 350 точки.

