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ЗАРЕЗАН ПРАЗНУВАХА В ЛЯСКОВЕЦ И ПО СЕЛАТА
В ЛЯСКОВЕЦ с по бъчва
вино и пелин поляха празника Зарезан. Трифон Зарезан е вторият голям празник
в Лясковец след Петровден. Всяка година той събира за всеобщо веселие много жители и гости от близо и
далеч. Традиция от много години е празнуването на Зарезан да започва с провеждането на общински конкурс „Най-добро домашно
вино”. От дълги години организаторите подготвят проявата в самото навечерие на
празника - ден преди гости
и лясковчани да извършат
заедно ритуала по зарязването на лозите. Целта на винения конкурс е да се запази приемствеността между поколенията в отглеждането на лозята и приготвянето на червените и белите
напитки. И тази година право на участие, според регламента на конкурса, имаха всички
пълнолетни жители на община Лясковец.
През годините в съревнованието са се
състезавали до около 60-70 проби домашно
произведено вино - все качествени напитки

от различни сортове грозде, направени с
много любов и грижа. С този конкурс години
наред участниците доказват, че независимо
от какъв сорт правят своето вино, към него
всеки изпитва уважение, любов, страст и респект. Виното е част от народопсихологията,
бита и културата на лясковчанина и затова
провеждането на това съревнование е предизвикателство и чакано с нетърпение събитие за нашите майсторивинари.
През годините в историята на конкурса организаторите записват още един забележителен факт - все поактивното участие на лясковската жена в надпреварата за избиране на майстор-винар. Тайнството в
приготвянето на напитката
се предава не само от баща
на син, но и от майка на
дъщеря. Големият брой хубави домашни вина, с високо качество, добър вкус и
цвят, които представят жителите на Лясковец, доста често затруднява оценяващата
комисия, тъй като по статут

конкурсът предвижда награди само за шест
най-добри проби - първо, второ и трето място в двете категории червено и бяло вино.
Тази година в надпреварата за найкачествена домашна напитка от грозде се
състезаваха общо 28 проби. 19 от представените вина бяха червени, а 9 - бели, като едно от тях беше розе. В конкурса участваха и 5
жени.
Компетентното жури от дегустатори, което оценяваше вината имаше за председател
инж. Димитър Димов и членове Свилен Георгиев и Иван Кожухаров. Преди да започнат
оценяването на предоставените вина, енолози, гости, организатори и медии чуха тематични песни за празника, изпълнени от вокална група „Бели ружи” с ръководител и солист Добринка Стателова. С много артистизъм и познаване на традициите, сценка на
ритуално зарязване на лясовски лози, представиха деца, възпитаници на Николай Марков, ръководител на клуб „Млад етнограф”.
Присъстващите гости в единствения по рода
си музей на градинарството, освен да се насладят на винения празник, можеха да разгледат и да си купят един от сборниците със
стихове на Антон Цаневски „In vino veritas”,
представящ поетичните му хрумвания за
празника на виното. Ръка за ръка с темата за

виното, вървеше и тази за
любовта, показана в творчеството на ученици от Лясковец, които нарисуваха
картички-валентинки. Конкурсът за картички бе иницииран от читалищното настоятелство, а изложбата
бе представена в музея, минути преди да започне дегустирането на вината. В
конкурса за изработване на
най-оригинална картичка валентинка се впуснаха деца от първи до седми клас,
ученици в СУ „Максим Райкович” и НУ „Цани Гинчев”.
Тричленно жури - Ивелина
Георгиева, Марияна Георгиева и Красимира Голакова, оцени и присъди награди на участниците.
Първо място зае Петя Борисова Петкова от
VІ „а” клас. Втора награда получи Йоанна
Драганска от V „а” клас. Трето място бе отредено на Мелиса Ахмедова, от VІ „б” клас. Три
поощрителни награди имаше и за Силвия
Славчева, Пламена Ненова и Цветелина Захариева. На първенците председателят на
читалището Васил Русев връчи предметни
награди и грамоти, а за всички останали 30
участника имаше грамоти.
След двучасово опитване и оценяване качествата на винените напитки, председателят на комисията инж. Димов, представи и
резултатите. Титлата „Най-добър майсторвинар” в категорията за червени вина спечели Димо Банов с проба №7. На второ място е
червеното вино на Пепа Банова - проба
№13, а на трето място в съревнованието се
класира Радка Банова с проба №14. Първото място за най-добро бяло домашно вино
бе присъдено на Петър Тахрилов - проба №
26. На второ място е бялото вино на Пламен
Георгиев - проба № 4, а трета позиция в класирането на бели вина журито отсъди за виното на драгижевчанина Трифон Трифонов проба №6. От четири години насам в общинския конкурс като съорганизатори се включна стр. 4

НА БАБИНДЕН В ЛЯСКОВСКО
За поредна година с голяма доза артистизъм и
много силни емоции хората
от третата възраст отпразнуваха Бабинден в Лясковско. Облечени в подходящи
костюми и носии, жените обходиха улици и къщи, за да
дадат воля на празничното
настроение и да покажат ритуалните действия,
съпътстващи този стар
български обичай. Минусовите температури не бяха
пречка за ентусиазираните
баби в почитането на родилките и новородените им
отрочета.
В ЛЯСКОВЕЦ и в двата
пенсионерски клуба „Зора”
и „Мазневска чешмичка” жените бяха подготвили цял спектакъл, за да отразят низ от
действия, свързани с бабуването. С вода от
прословутата Мазневска чешма бабите миха ръцете на акушерката и къпаха новородено бебе. Ритуалите изпълниха и жените от
клуб „Зора”, след което си организираха всеобща веселба в чест на родилките, децата и
бабата-акушерка.
В МЕРДАНЯ е отдавнашна традиция този български празник да се организира и от
пенсионерския клуб, и от местното читалище. С неугасващ ентусиазъм и енергия, вер-

на малкото същество. Бабата бабувала на
младите невести и поела първи грижи за новороденото, всяка година на 21 януари е на
почит и уважение, а денят е един от големите
женски празници. Облечени в традиционни
носии, омесили празнични погачи и наточили руйно вино, самодейците към местното
читалище за поредна година пресъздадоха
ритуали, характерни за празника на жената.
Бабата, нагласила празнична трапеза, посрещна в дома си всички родилки, а докато
те изричаха своите благодарности и кичеха
рамене й с тежки дарове, се оказа, че една от

ни пазители на българския фолклор, жителите на Мерданя упорито продължават дейността на радетелите за запазване на културата и предаване ценностите си на своите деца. Умни, трудолюбиви и добри хора, мерданчани винаги отдават нужното внимание и
почитат всеки български празник. Бабинден
е един от най-емоционалните, свързан с
най-истинското и носещо най-голямата радост в живота на хората събитие - раждането
на тяхната рожба. С неизмеримата обич към
детето, идва и огромната благодарност към
жената, допринесла за появата на бял свят

булките за втори път ще ражда. Освен бабата-акушерка, на помощ се притече и медицинска сестра, задължителен персонаж в ритуалните действия на този ден. Така самодейците почетоха празника и на съвременните акушер-гинеколози. След много смях,
закачки и емоции, на бял свят се появи още
едно мерданче, а за негова кръстница беше
поканена Красимира Владова - кмет на село
Мерданя. След като даде име на малкият си
кръщелник, кметицата почерпи всички, благодари на самодейци и гости, за това че поддържат традициите в селото и пожела занапред да се раждат още хубави, здрави бебета в Мерданя. Подаръци получиха
всички новородени през изминалата година, както и медицинските работници, които целогодишно се грижат
за здравето на деца и
възрастни. Денят продължи
със смях, песни и танци.
Възрастните дами в клуб
„Надежда” също подобаващо отбелязаха деня на родилната помощ. Те бяха поздравени от своя председател Цветанка Христова и от
кмета на селото Красимира
Владова, която им опече
традиционната мерданска
на стр. 3
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Общинска хроника

Продължава реализацията на проект
„Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване”
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

В Община Лясковец продължава да се
реализира проект „Независим живот в
Община Лясковец - чрез комплексни услуги
з а с о ц и а л н о в к л юч в а н е ” , д о го в о р
BG05M9OP001-2.002-0049-C001 по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финанс ова помощ
BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, по
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика,
чрез Главна дирекция Европейски фондове,
международни програми и проекти, а изпълнител е Община Лясковец. Срокът за реализацията е 27 месеца - от 17 септември
2015 г. до 16 декември 2017 г. Общата стой-

ност на проекта е в размер на 497 715,03 лв, в
т.ч. 423 057,78 лв. е
Европейско и 74 657, 25
лв. е Национално съфинансиране. Целта му е
да подобри качеството
на живот и на достъпа
до основни социални и
здравни услуги за постигане на независимост и социална интеграция на възрастните и
хората с увреждания, да
разшири обема, многообразието и целенасочеността на социалните
услуги на територията
на община Лясковец. Териториалният обхват е
6-те населени места в
общината - град Лясковец и селата Драгижево, Мерданя, Добри дял, Козаревец и Джулюница. В рамките на изпълнение на проектните дейности се предоставят комплекс от
почасови социални услуги в дома - за лична
помощ, социална подкрепа и комуналнобитови дейности. С реализацията на дейностите му се цели усъвършенстване и доразвиване на предлаганите социални услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и
„Домашен помощник”. Целевите групи, които могат де се възползват от почасовите
услуги в домашна среда са хора с увреждания и хора над 65 години с невъзможност за
самообслужване.
През първите три месеца от реализацията на проекта се осъществиха подготвителни дейности - сформиране на екип за управ-

ление на проекта, подготовка на материално-техническата база, наемане на екип от експерти в Звеното за управление - социален
работник, психолог, медицинска сестра и
технически секретар, оформяне на задължителната документация, относно стартиране предоставяне на почасовите услуги.
В началото на месец февруари 2017 г. изпълнителите на трите типа почасови услуги
бяха 32 наети лица, обгрижващи 89 лица.
Потребителите бяха разпределени за гр.
Лясковец - 43 потребители, за Драгижево 6, за Мерданя - 2 потребители, за Джулюница - 26 и за Добри дял - 12 потребители. От
стартирането на предоставянето на почасовите услуги /17.12.20105г./ до месец февруари 2017 г. 115 потребители са били включени в проекта, като 26 от тях са приключили
своето участие, поради смърт или лични
причини.
С цел наблюдаване качеството на предоставените почасови услуги експертите от
Звеното, съвместно с представител на екипа по проекта извършваха ежемесечен мониторинг в домовете на потребителите за получаване обратна връзка за качаството на
услугите. След извършените проверки от експертите в домовете на потребителите бе
констатирано, че няма забележки към качеството на предоставените им услуги. Продължават и интегрираните услуги на потребителите от наетите експерти в Звеното психолог и медицинска сестра. Ежемесечно
по утвърден график те извършват посещения в домовете на потребителите, с цел
предоставяне на здравни услуги и психологическа подкрепа.
Още от началото на проектните дейности бяха проведени въвеждащи и надгражда-

щи обучения на наетите домашни санитари
и социални асистенти. Целта бе запознаване на изпълнителите с техните права и задължения, със спецификата на предоставяните социални услуги в общността и др. В
края на месец март 2016 г. бе проведено второ надграждащо обучение на наети лични
асистенти включени в проекта. Съгласно Методиката за предоставяне на социалните
услуги Личен асистент, Социален асистент
и Домашен помощник, на всеки шест месеца се провеждат поддържащи обучения. В
тази връзка през месец октомври 2016 г. бе
проведено първото поддръжащо обучение с
всичките наети 34 изпълнители, с цел обсъждане на мерки при кризисни ситуации,
разглеждане и решаване на различни казуси с практично предназначение и др.
С цел подобряване на работата по отношение качеството на предоставените услуги през месец април 2016 г. бе проведена
първата супервизия от специално нает опитен външен експерт. Втората супервизия бе
проведена през месец август 2016 г., а третата през месец януари 2017 г. Участниците
в супервизиите бяха всички наети лични
асистенти, социални асистенти и домашни
санитари и експертите от Звеното. Целта бе
да се подобри качеството на предоставените услуги, да се подобри професионалното
и емоционално развитие на персонала, превенция на професионалното прегряване,
както и подкрепа в отношенията експертиизпълнители-екип за управление.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия
документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА СЪБРА ТВОРБИ ОТБЕЛЯЗАХМЕ 144 ГОДИНИ
НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ГИБЕЛТА НА АПОСТОЛА

Начално училище „Цани Гинчев” - град Лясковец,
Община Лясковец и Регионално управление на образованието - Велико Търново организираха първата
по рода си Национална изложба на творчеството на
ученици със специални образователни потребности.
Темата, по която деца от цяла България рисуваха бе
„Заедно”, а целите на изложбата - да популяризира
ролята на съвременното
училище за подкрепа процеса на осъзнаване и приемане на индивидуалността
на всеки ученик, да се покажат възможностите за развитие на учениците със специални образователни потребности и да се популяризира
приобщаването като процес. Събитието с

национален мащаб, събра 474 творения и
всичко това бе резултат от съвместните усилия на ръководствата на лясковското учи-

лище „Цани Гинчев”, на регионално управление на образованието, на общинското
ръководство, на ресурсния център и учители, специалисти, експерти,
родители, на всички, натоварени с благородната мисия да подкрепят процеса
на приобщаване.
По регламент в Националната изява право на
участие с по една рисунка
имаха всички ученици със
специални образователни
потребности от I до IV клас,
като нямаше ограничение
от н о с н о м ате р и а л и те ,
инструментите или техниката на рисуване. Творбите се събираха в училището-организатор до 16 декември 2016 г., а изложбата
беше подредена и открита
в сградата на училище „Цани Гинчев” на 20 януари
2017 година. За откриването дойдоха
кметът на Община Лясковец д-р Гецова,
председателят на Общинския съвет Дание-

В знак на признателност към героичната
саможертва на Левски, лясковчани сведоха
чела пред барелефа на Апостола на Свободата. Около паметния знак на Дякона, под
звуците на фанфарна музика, изпълнена от
училищния оркестър, се събраха ученици,
много граждани, общинското ръководство и
представители на партии и организации.
Поклонението бе организирано от Община
Лясковец и Общински комитет „Васил Левски”. Панихида отслужи отец Богдан, след което стихове за Левски изпълниха Преслава
Зангова и Кристиян Иванов от НУ „Цани Гинчев”. За Апостола и героичната му саможертва песни пяха ученици от вокален състав
„Синигерчета” при СУ „Максим Райкович”, работещи по проект „Твоят час”. Слово за живота и делото на Апостола произнесе председателят на Общински комитет „Васил Левски” Димитър Байчев. С едноминутно
мълчание и поднасяне на цветя и венци на
паметния му знак в родния ни град, всички
присъстващи изразиха своята почит и уважение пред личността на най-великия син на
България.
В навечерието на годишнината в лясковските училища и в детските градини с различни инициативи учители и младото поколение на Лясковец отбелязаха годишнината
от гибелта на Васил Левски. Децата показаха, че знаят всичко за делото на Апостола и с
много признателност и любов се покланят
пред героичния му подвиг. Дори малчугани-

те във всички детски градини развяха
българското знаме, пяха песни за Дякона,
декламираха стихчета за него, а поголемите ученици се впуснаха в състезания
по лъвски скок, проведоха рецитали, викторини, направиха постери, посветени на годишнината от обесването на Васил Левски.

ла Арабаджиева, началникът на регионалното управление по образованието във Велико Търново инж. Розалия Личева, директори на училища и детски градини, експерти и ресурсни учители от Великотърновска
и от много други области на страната. Гостите бяха посрещнати от директора на училището-домакин Диана Петкова, а поздравления при откриването на богатата експозиция отправиха кметът д-р Гецова и инж. Розалия Личева Музикално-песенна програма на учениците от НУ „Цани Гинчев” внесе
настроение в пъстрия празник, след което

всички рисунки, разположени в цялото училище, бяха подробно разгледани от гостите. На всеки участник бяха изпратени грамоти и награди, които регионалните инспекторати по области връчиха на децата,
участвали в изложбата. В деня на откриването, всички гостуващи експерти от различните български училища, се включиха и в
организираната в НУ „Цани Гинчев” училищна работна среща, където обсъдиха
въпроси, свързани с наредбата за образованието на децата със специални потребности.
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баница за празника. Бабите бяха поканили
Стела Узунова, майката, която се сдоби с отроче през изминалата 2016
година, за да полее на бабата, която да изкъпе бебето.
В ритуалната игра участвах а с а м о д е й к и мерданчанки, като в ролята
на родилката тази година
успешно се представи Магда Жекова, доктор Ох Боли
беше Радка Маринова, а
местната акушерка, изродила хубавото момченце
Мерданчо беше Иванка
Арменчева. Тя получи традиционните дарове - кърпа,
сапун и обредна пита, след
което подаръци за родилката Стела, от името на всички, връчи Марийка Байчева. Възрастните мерданчанки от клуб „Надежда” бяха поздравени от председателя на читалището Пламен Борисов и по стар обичай двете институции си размениха подаръци, скре-

пявайки моста между поколенията. Тържеството на
бабите продължи с вкусна
трапеза, приготвена от Верка Данева и Ангелинка Пенова.
В ДРАГИЖЕВО, всяка година на 21 януари драгижевчани отдават чест на бабата-акушерка. Празникът
и този път започна сутринта
с весело шествие и завърши късно вечерта с танцова забава в читалищния
салон. Върбинка Гуглева,
която влезе в ролята на бабата, в мразовитата утрин
поведе празничното шествие през селото, придружено от духова музика. Посетени бяха домовете на малките
Александър, Мая, Виктория, Никол, Красимир и Габриел, които получиха подаръци. До-

макините, родили своите рожби през изминалата година, бяха подготвили пищни трапези в очакване на бабешкото шествие. По

обяд „бабата” събра всички участници на
празнична трапеза в пенсионерския клуб, а
вечерта веселбата продължи в читалищния

салон, където основни персонажи, извършиха ритуалните действия според обичая
„Къпане на бабата”, след което се играха много танци и „Булчинско хоро”.
В ДОБРИ ДЯЛ по стара
традиция отново бе почетен 21 януари - празника Бабинден.
И тази година бабитесамодейки от селото посетиха със скромни дарове
двете бебенца, родени през
2016 година - малчуганите
Станимир и Сияна. С пожеланията „Дай, Боже здрави
и щастливи да растат децата, а мир, благоденствие и
благодат да има за всички”
бяха поднесени подаръци
на новородените и техните
майки.
В ДЖУЛЮНИЦА нито
студа, нито снега спряха ба-

бите от ККП „Златна есен” да отпразнуват деня на родилната помощ. Облечени в много атрактивни костюми и със силен грим, от сутринта жените обикаляха магазини и къщи в селото, за
да събират дарения за родилките. После на тържествения обяд, посветен на
празника, акушерката умело изкъпа новороденото, като предаде своя опит на помладите и празника продължи с веселие, танци и
български хора.
В КОЗАРЕВЕЦ по традиция весело бабешко шествие обходи на Бабинден
домовете на най-малките
к озаревчани (до 3годишни). Малчуганите получиха подаръци и пожелания да са здрави и да останат да живеят в Козаревец.
За повече деца в селото
вдигнаха наздравица членовете на пенсионерския клуб „Здравец” на общоселско
тържество с богати трапези.

БЪЛГАРСКИ ЖЕНСКИ СЪЮЗ СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
С БЛАГОТВОРИТЕЛНА АКЦИЯ ОТВОРИ ВРАТИ В МЕРДАНЯ
На своя среща дамите от лясковския
Български женски съюз „Д-р Йорданка Димитрова” решиха да окажат помощ на хората, пострадали в аварията през декември в
село Хитрино. Жените с добри сърца проведоха благотворителна акция и събраха парични средства в подкрепа на пострадалите
при голямата трагедия.
Съюзът е създаден преди почти четвърт
век, като при учредяването му членуват 49
жени. Пръв негов председател е д-р Йорданка Димитрова, която остава на този пост до
юли 2006 година. След нейната кончина е избрана за почетен председател и Съюзът приема да носи нейното име.
Днес организацията води Мариянка
Първанова, а многобройните инициативи на
дамите свидетелстват за активния живот на
сплотения женски колектив. Сърдечната и
материална подкрепа, която оказаха лясковските дами в помощ на хората от Хитри-

но, не е необичайна и не е единственото им
хуманно дело. Жените от съюза участват в
много благотворителни мероприятия и имат
зад гърба си доста такива инициативи. Всяка
година те неизменно са в помощ на затруднени семейства на абитуриенти, често подпомагат социални домове, откликват на нуждите на социално слаби наши съграждани, а
много са и случаите, когато с лични средства
и труд се грижат за болни, събират суми за
нуждаещи се от операции жители на общината ни, носейки в сърцата си винаги тяхната
болка и нелека участ.
Дамите, които събираха средства в тази
своя кампания са предимно пенсионерки с
неголеми лични доходи, но всичко дадено в
помощ на нуждаещите, беше дарено от
сърце. В жеста се включиха 24 жени, водени
от своята съвест и добри намерения да са в
полза на сънародници, останали без покрив
и препитание в студените зимни месеци.

ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА НАШИ УЧИТЕЛКИ
ДАРИХА ХРАНА ЗА БЕДНИТЕ
„Осем години с добри сърца” бе мотото
на поредната изложба от ястия, които зарадваха бедните граждани на Лясковец. Всяка
година в лясковската детска градина „Славейче” постни гозби приготвят с много любов
екипът учители, помощният персонал и майките на децата, подреждайки ги в красива изложба. Благотворителната инициатива стана традиция за домакините, които със собствени средства приготвят своите специалитети. Екипът на директорката Елка Йорданова подрежда разнообразните блюда мал-

ко преди Бъдни вечер, оформяйки красива
изложба в детската градина, след което храната се предоставя на Домашния социален
патронаж в града. Управителят на патронажа Ваня Табакова разпределя всички ястия
за най-бедните и уязвими групи, за самотни
лица и хора в неравностойно положение. Това са предимно ползвателите на услугите на
обществената трапезария в града и самотни
хора в риск. Традиция е също с част от храната да бъдат зарадвани и монахините от
Петропавловския манастир.

Жителите на село Мерданя вече имат
възможността да бъдат пациенти на млади
стоматолози, които откриха свой кабинет в
селото. До сега мерданчани трябваше да
пътуват до съседните по-големи градове общинския център в Лясковец и до Велико
Търново и Горна Оряховица, за да се леку-

ват. За тяхно удобство,
предвид и по-възрастните
хора, живеещи в наймалкото по население селище в общината, д-р Мартин
Банков и д-р Преслава Бешкова предлагат своята компетентна дентална помощ
на достъпни цени. От новата година всички мерданчани могат да се възползват
от пълния пакет услуги, финансиран по Националната
здравноосигурителна каса.
В новооткрития си кабинет,
намиращ се на удобно място в Здравната служба в центъра на селото, на ул. „Васил Априлов” 2, младите
специалисти предлагат
всички модерни процедури и терапии за консервативно, хирургично и протетично лечение.
Д-р Мартин Банков и д-р Преслава Бешкова са готови да приемат своите нови пациенти всеки делничен ден от 09:30 до 17:30 часа, а в събота с предварително записан час.

И тази година експозицията беше пребогата. 22 сръчни домакини сготвиха 45 различни гозби, за да зарадват за осми път своите бедни съграждани. Постните ястия, бяха
експонирани в изложба, а на откриването й
присъстваха кметът д-р Гецова, председател я т н а о б щ и н с к и я с ъ вет Д а н и ел а
Арабаджиева и управителят на социалния
патронаж Ваня Табакова. Табакова за пореден път благодари на благодетелите от името на хората, които всяка година с радост и
сълзи приемат помощта, която стопля
сърцата им в празничните студени и самотни дни. Сръчните кулинарки бяха направили
красиви баници, щрудели, кексчета, армен-

ски сладки, печена тиква, различни видове
пити, пита Боговица, украсена с помощта на
децата, тиквеници, варено жито, баклава,
халва, качамак, лозови и зелеви сармички,
зелници, салати, туршии, пълнени чушки с
ориз, постни тикви, ориз със зеленчуци, леща, постно зеле и боб и много други лакомства.
Жест на внимание и човечност дамите показаха и към децата със специални образователни потребности и деца от многодетни
семейства, които зарадваха с пакети с лакомства. С лични средства за закупуването на
подаръците-лакомства се включи и кметът
д-р Гецова.
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ват и представителите на
лясковския Клуб на виното,
които също дават по една
награда за червено и за бяло вино. Тази година специалната награда на клуба отиде при Николай Гладичев
за неговото червено вино и
при Димитър Байчев, заслужил наградата за бялото си вино.
Тържественото откриване на празника Трифон
Зарезан в Лясковец се
състоя на централния площад на откритата сцена.
Честването започна с водосвет за здраве и берекет,
който отслужиха лясковските свещеници отец Никола и отец Богдан.
Празникът уважиха гости от Италия и
Румъния, като румънските приятели от побратимения на Лясковец Виделе, бяха заедно с кмета си Николае Бъданою и заместника му Силвика Шербан. На гости бяха и председателят на общински съвет Велико Търново Венцислав Спиридонов, кметовете на
съседните общини Велико Търново, Горна
Оряховица и Елена инж. Даниел Панов, инж.
Добромир Добрев и инж. Дилян Млъзев, заместник-кметове, секретари на общини, директори на институции и фирми, почетни и
заслужили граждани на община Лясковец.
Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави гостите, всички граждани и лозарите и винарите по повод Трифон Зарезан. Поздравление
поднесе и румънския кмет Николае Бъданою. Пред обществеността бяха обявени и
победителите от общинския конкурс за найдобро лясковско вино. Грамоти и парични награди на победителите в общинския конкурс
раздаде кметът д-р Гецова. Наградите на
Клуб на виното-Лясковец връчи председателят на клуба Пламен Георгиев.
След официалната церемония, за празничното добро настроение на лясковчани,
приятелски поздрав отправиха танцьорите
от Фолклорна компания „Сидер войвода”
п р и ч и та л и ще „ Б р ат я
Грънчарови-2002” с художествен ръководител Иван
Иванов. Докато се виеха хора на площада, 200литрова бъчва с червено вино и друга 100-литрова с пелин, подарък от „Тоталвини”, се лееха за жителите
на Лясковец, дошли да празнуват въпреки студа. С
кръшни български ритми
танцьори от гостуващата
фолклорна компания и музиканти поведоха пъстро
шествие от централния площад, право към лозята. Гости, домакини, мало и голямо, под звуците на кавал,
гъдулка и тъпан, се отправиха към лозето за ритуалното зарязване на лозите. Там ги чакаше царят на лозята Димитър Ангелов, който приветства всички с думите „Добре сте ми дошли на лозето”. Момичета и момчета, облечени в традиционни носии посрещнаха с
бъклица и пита зарязващите, а царят изрече
съкровените слова, с които измоли от Св.
Трифон здраве и благодат за хората и за лозята и пълни бъчви с вино за всички трудови
хора. Отец Богдан също благослови и освети лозовите насаждения, а след божия служител и царя, първата пръчка отряза
кметът-домакин на празника в Лясковец д-р
Ивелина Гецова, а след нея и председателят
на общинския съвет Даниела Арабаджиева
и всички гости. По венец си свиха любители
лозари, винари и граждани, повтаряйки след
царя молитвените слова „Да бъде!”.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН ПОЧЕТОХА И
ЖИТЕЛИТЕ НА КОЗАРЕВЕЦ. По традиция,
лозата пред Клуба на пенсионера „Здравец”
в село Козаревец заряза миналогодишният
победител в конкурса за вино Даниел Йотов.
Призьорите в категориите бяло и червено вино, получиха своите награди. И пак по традиция, хората от третата възраст показаха как

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

се пеят песни, как се лее вино и как могат да
се веселят от сърце, но и да пазят традициите, за да има смисъл в живота им и любов
във виното им. Шесто издание записа тази година и конкурсът в селото „Най-добро домашно вино от реколта 2016 година”. В конкурса участваха 21 козаревски производители на домашни червени и бели вина. Технолозите на вино и винопроизводство Свилен
Георгиев и Иван Кожухаров дегустираха,
под зоркото око на участници и гости в читалището. Челната тройка в категорията червени вина оглави Тодорка Арсова, следвана
от Добрин Дачев и Райна Димитрова. В категория бели вина първото място е за Недка
Стефанова, второто за Елица Дачева и с трето място, мъжкото съсловие отсрами Христо
Пенчев.
ТРИФОН ЗАРЕЗАН ОТБЕЛЯЗАХА И В
ДЖУЛЮНИЦА. Денят на Св. Трифон джулюнчани също отбелязаха с всичките ритуални действия, характерни за празника.
Празнуването му е задължителна част от календара на хората от третата възраст.
Събрани в своя клуб „Златна есен” пенсионерите отдадоха нужната почит на празника,
като замесиха обреден хляб, напълниха менче със вино и преляха корените на лозата, намираща се пред сградата на клуба. Пръв за-

то до лозето на Мария Дюлгярова. Стопанката беше
приготвила богата трапеза
с мезета, питка и вино.
Изпълнен бе ритуалът по
зарязването, носещ здраве
и плодородие. Лозата бе полята с червено вино и бе отрязана най-дългата пръчка,
за да се роди много грозде и
пълни да са бъчвите с вино.
Уверени в себе си и уважаващи доброто питие, драгижевчани се включиха и в
конкурс за най-добро домашно приготвено вино и
ракия, организиран от кмета на сел ото Цоньо
Трънков. Комисия в състав
Димитър Митев, Стайко
Мангелов и англичанина Питър Картрайт,
определи, че най-добър майстор на червено
вино е Иван Великов Ганев. Второ и трето
място в класацията заеха вината на Недка
Енева и Иван Коев. Най-добро бяло вино тази година е направил Георги Христов, а след
него се отсрамиха със съответно второ и трето място Иван Коев и Димитранка Енева.
Последната засрами мъжете и като найдобра във варенето на домашна ракия. Второ и трето място заслужиха ракиите на Йорданка Балашева и Тодор Дюлгеров.

В ДОБРИ ДЯЛ млади и стари за поредна
година отново спазиха традицията на Трифон Зарезан. 14 февруари в Добри дял беше организиран от кмета на селото Стоян
Стоянов. Празникът започна с народно веселие на площада пред кметството. Народните хора, които се извиха, бяха водени от танцьорите от групата самодейци „Добридялски мераклии” - млад творчески колектив
при НЧ „П. Р. Славейков - 1903”, с художествен ръководител Красимир Николов.
Под звуците на духова музика, така както
повелява традицията, всички се отправиха
към лозето, за да се извърши ритуалът по зарязването на лозето. За поредна година семейство
Иванка и Петър Костови бяряза председателят на възрастните хора Диха любезни домакини на
митър Славев, а след него и всички приинициативата, свързана с
състващи членове на организацията. „Триобредните зарезански дефон Зарезан, денят на лозаря и винаря е пойствия. Те посрещнаха госсветен на труда и любовта на българина към
ти на този ден в дома си, каклозата, гроздето и виното! Затова с много лю- то изисква традицията с питбов зарязахме лозите, поляхме ги с вино и
ка и менче с вино. С благосблагословихме за берекет”, казват възрасловии за берекет и пожелатните пазители на традициите. А после, какния за много здраве на всичто му приляга на този празник, всички заедно
ки, дошли на празника, Краси казаха наздраве, заедно пяха своите пессимир Николов, заряза лони и заедно се веселиха в своя втори дом. За
зите в обширния двор на дода премерят сили в отглеждането на грозде
макините. Много младежи
и приготвянето на вино, джулюнчани си
от селото участваха в ритуустроиха и съревнование в читалището, каала, което е доказателство
то дегустатори бяха едни от най-добрите поза приемственост и добри
знавачи на вино в Лясковско - представитевзаимоотношения между
лите на Клуб на виното-Лясковец Пламен Геопитните възрастни и подоргиев и Петър Тахрилов. Най-добри винари
растващото поколение за майсторлъка в рев надпреварата се оказаха Иван Спиров,
зитбата на лозите и правенето на добро добСтефка Малчева и Върбан Боев.
ридялско вино. И за да проверят като на исВ ДРАГИЖЕВО, въпреки мразовитото
тински празник качествата на вината от есенвреме, прилежните стопани и тази година об- ната реколта, имаше почерпка за всички. Тя
лякоха празничните носии и излязоха да позапочна от кмета и продължи в Клуба на сатропнат хорца и да уважат празника на Св.
модееца, където освен дегустация за избиТрифон. Духова музика съпроводи шествиеране на най-пивко добридялско вино, имаше и много
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
песни, танe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
ци и весе-

лие.
В МЕРДАНЯ минусовите февруарски
температури и все още заснеженият „Манастирски баир” не изплашиха хората, които желаеха да почетат празника на Покровителя
на лозята. Напротив - това ги стимулира още
повече да напълнят до горе менчета и
бъклици с червено вино, и както всяка година, да се отблагодарят на Свети Трифон.
Облечени в български носии, самодейците
от читалище „Развитие 1902” и клуб на пенсионера и инвалида „Надежда”, от ранни зори наредиха трапези в центъра на селото, а погачите
и виното - традиционната и
задължителна част от всички ритуали и фолклорни обреди, бяха първото нещо,
за което чевръстите самодейки се бяха погрижили.
Докато едни наливаха в чаши бели и червени домашни вина, а други около тях
извиваха кръшни хора под
звуците на хубавата ни народна музика, то трети подканяха жители и гости на селото да се почерпят с чудния гроздов еликсир, дело
на местни винари. След
множество вдигнати наздравици, с приповдигнато
настроение, празнуващите
се отправиха към намиращия се в края на селото лозов масив - „Мерданските лозя”. „Ехе
-хе - хеееейй....Тука ли сиии, Трифон Зарезанееее?”, подвикваха самодейците и така
започна сценката с ритуални действия, която те разиграха в чест на Светеца. В нея героите преминават през всички етапи при отглеждане на мерданското грозде - от обработката на лозето, та чак до беритбата. Официалното ритуално зарязване на лозята направи кмета на Мерданя Красимира Владова. С благословия за плодородна година, тя
сплете венец от лозови пръчки и короняса
тазгодишния Цар на лозята. Той на свой ред

благодари, благослови и почерпи с по едно
червено отлежало, след което зарязващите
се върнаха при наредените трапези. Управничката на селото изненада всички празнуващи с богата почерпка и празникът продължи с още песни, танци и много настроение. Владова изказа своето възхищение от
бодрия дух на мерданчани, от поредното
майсторство в обредната игра на самодейците, както и от силата на българската традиция и борбата за нейното съхраняване.

