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В ЛЯСКОВЕЦ И ПО ВСИЧКИ СЕЛА ЗАРЯЗАХА ЛОЗЯТА
рите по повод Трифон Зарезан. Поздравление от името
на румънския кмет Николае
Бадъною поднесе Николета
Иван. Пред обществеността
бяха обявени и победителите от общинския конкурс за
най-добро домашно вино.
Грамоти и парични награди
на победителите връчи
кметът д-р Гецова, а пред-

Община Лясковец всяка година организира празник на лозарите и виното, който по традиция започва с конкурс за найдобро домашно вино. В съревнованието,
което протича в навечерието на Зарезан,
тази година се включиха всички жители на
Общината, които искаха да се похвалят с
новата си реколта от напитката на боговете. Трима сомелиери дегустираха представените за участие в надпреварата в Музея на градинарството червени и бели домашни напитки. Председателстваше Маргарита Георгиева дългогодишен познавач
на винените питиета, заедно с членове
Свилен Георгиев и Ася Георгиева. Тричленното жури оцени напитките и излъчи победители в конкурса. Община Лясковец и
Клуб на виното осигуриха награди за башмайсторите винопроизводители - парични,
предметни и грамоти. Тази година лясковчани премериха сили, мъдрост и опит в
съревнованието „Най-добро домашно вино”, като предоставиха общо 55 вина, приготвени в домашни условия. 35 бяха червените, а белите - 20, от които 4 розе.
Тържественото откриване на празника
Трифон Зарезан бе на 14 февруари. На
централния площад в града, да полеят с
вино и да се насладят на хубавата ни народна музика, дойдоха много почитатели
на древната напитка и веселието. Честването на празника започна с водосвет за
здраве и берекет, който отслужиха свещениците от Лясковец. Гости на тържеството
бяха делегация от побратимения на Лясковец румънски град Виделе, предвождана от секретаря на Общината Николета
Иван и от Тодор Ангел - заместникпредседател на Асоциацията на българите по света. Да зарежат в Лясковец дойдоха и областният управител на В. Търново
проф. д-р Любомира Попова, кметовете на
съседните общини Велико Търново, Горна
Оряховица и Елена инж. Даниел Панов,
инж. Добромир Добрев и инж. Дилян
Млъзев, председателите на Общинските
съвети, секретари на общини, директори

на институции и фирми, почетни и заслужили граждани на Община Лясковец. Денят на лозари и винари в Лясковец за поредна година бе организиран от Община
Лясковец, читалище „Напредък-1870” и
със спонсорството на „Тотал-вини” и „Лозови хълмове”.
Кметът д-р Ивелина Гецова поздрави
гостите, всички жители и лозарите и вина-

метни награди, излъчени от Клуб на виното-Лясковец раздаде председателят на
клуба Пламен Георгиев. Титлата „Найдобър майстор-винар” в категорията за
червени вина грабна Светломир Стоянов.
На второ място е червеното вино на Ивайло Величков, а на трето място в съревнованието се класира Николай Иванов.
Първото място за най-добро бяло домаш-

но вино бе присъдено на Николай Гладичев. На второ място е бялото вино на Светломир Стоянов, а трета позиция в класирането на бели вина, журито отсъди за виното на Пламен Георгиев. Извън регламента за класиране участваха и вина на
румънските гости, които получиха от домакините поощрителни грамоти - това бяха Тодор Ангел,
Илие Басковиану, Ангел Флореа и Мариан Попеску. Тази
година специалната награда
на клуба на виното отиде при
Николай Гладичев за червеното му вино и при Владимир Николов, заслужил наградата за бялото си вино.
За празничното добро настроение на лясковчани, поздрав отправиха танцьорите
от състав „Лудо младо” при
читалище „Напредък-1870” с
художествен ръководител
Павлина Кълчишкова. Докато се виеха хора на откритата сцена и на площада, две
бъчви с 200 литра червено вино и 100 литра пелин, подарък от „Тотал-вини”, се лееха за жителите на Лясковец, дошли да
празнуват. С български ритми, музиканти
и танцьори поведоха пъстро шествие, което се отправи към лозята за най-важния
момент от празника - резитбата. С пита,
пълна бъклица с вино и ножици в торбата,
между редовете ги чакаше Царят на лозя-

та Димитър Ангелов. Под звуците на кавала, Царят събра гости и мераклии за порязването на лозите с думите „Добре сте
ми дошли, лозари честити!” и продължи с
наричанията - „Колкото цветенца по земята, толкова грозде по лозята, колкото са
капките в морето, толкоз да е виното в мазето!”. Така Царят на лясковските лозя изрече съкровените слова и с дълга молитва
към Св. Трифон поиска за нашите лозари
и винари здраве и берекет през новата стопанска година. Лясковските
свещеници също благословиха и осветиха лозовите насаждения. Първата пръчка
отряза кметът-домакин на
празника д-р Ивелина Гецова. Стопанката на лозето преля старателно лозата и сви
венец, а след нея и всички
гости, лозари, винари и граждани, повтаряйки след Царя
думите: „Да бъде!”.
Традиционното зарязване в ДОБРИ
ДЯЛ тази година стана в дома на семейство Бончо и
Радка Колеви.
Домакинята посрещна
пъстрото шествие мераклии
за зарязването, облечена в
народна носия, с топла питка и пълно менче с червено
вино. В ритуалната резитба
се включи и управникът на селото - кметът Стоян Стоянов. За празника бе спазена
и традицията
по провеждане
на конкурс за
най-добро домашно вино, като журито,
оценяващо вината беше в
състав Росен Иванов, Бончо
Колев и Петко Петков. Предоставените за участие вина
бяха десет червени и две бели. Награда за бяло вино получи Милен Дончев. В
съревнованието при червените вина за майстор винар
бе обявен Ганчо Куруджиков.
Подгласници му станаха Стоян Стоянов и Милен Дончев.
За всеки един от тазгодишните майстори, организаторите - кметство, местно читалище и пенсионерски клуб, бяха подготвили подарък и
грамота. Веселието и поливането на празника беше в Клуба на самодееца, където
се събраха за почерпка всички - организатори, самодейци и лозари и винари.

„Ой ти лозе, лозе, щедро ти бъди бъчвите ни с руйно вино напълни!” - с тези
думи протече зарязването в КОЗАРЕВЕЦ.
Членове на местния пенсионерски клуб
„Здравец” подрязаха лозите, заедно с
един от миналогодишните призьори от конкурса за най-добро домашно вино. Хората
дошли на тържеството си пожелаха здраве и берекет. Преди това читалище „Земеделец-1899” организира за осма поредна

година надпреварата за избиране на найдобро бяло и червено вино. Двадесет и
трима производители на червено вино и
шестима на бяло домашно вино предоставиха проби от божествения еликсир. Тазгодишният носител на приза „Майстор на
червено вино” е Ангел Ангелов. Честта да
зареже лозите догодина на всеобщ селски
ритуал е негова - такава е традицията в Козаревец. Второ място за червеното си вино заслужи Добрин Дачев, а трета позиция
зае Тодор Папазов. При бялата напитка
две дами отсрамиха нежния пол - първа е
Елица Дачева, втори е Георги Богданов, а
трета е Недка Стефанова. Призьорите в
двете категории, бяха наградени на Общоселското тържество по повод Трифон Зарезан в клуба на пенсионера. Организаторите изказаха благодарности на дегустаторите Пламен Георгиев и Петър Тахрилов,
както и на своите съселяни за активното
участие в конкурса и за ентусиазма, с който съхраняват традициите и пресъздават
нашенските ритуали.

По стар местен обичай всяка година на
14 февруари и в село ДРАГИЖЕВО се отбелязва празникът на лозаря и винаря Трифон Зарезан. Организатор е Кметство Драгижево в партньорство с местното читалище. И през тази година ритуалът „Зарязване” се извърши на лозето, стопанисвано от
Мария и Тодор Дюлгярови - майка и син.
Те бяха подготвили богата трапеза и почерпиха всички мераклии-зарезанци от
своето вино. Както му е обичая, местните
лозари поляха порязаните лози с вино, за
да има богата реколта от грозде през годината, а виното да прелива през праговете
на работливите стопани. Порязаните
пръчки свиха на венец и всеки взе за плодородие в своя дом. Празникът продължи
в читалищния салон, с оркестър „Детелини”, където кметът Цоньо Трънков връчи
грамоти на победителите в конкурса за
най-добро домашно бяло и червено вино,
ракия и пелин. Общо 17 вина
и ракии взеха участие в конкурса. Въз основа на безпристрастната оценка на комисията в състав Стайко
Мангелов, Георги Георгиев и
Димитър Митев, първото
място за най-добро червено
вино бе отредено на Недка
Енева. Второ и трето заслужиха Иван Ганев и Марийка
Конакчиева. Най-добър производител на бяло вино е
Трифон Трифонов, следван
от Досю Каралюцканов и
Ангел Димитров. Най-добри
майстори на ракии са Недка
Енева, Васил Андонов и Руси Русев. С грамота бе отличен и пелинът, произведен от Ангел Димитров.
И в ДЖУЛЮНИЦА от незапомнени
времена зарязват лозята с много шеги и
пожелания за берекет. Старите майстори
лозари казват, че когато се реже, винаги
се благославя: „Ой ти лозе, лозе, бъди
благословено, гроздовете да станат сочни, като момини бузки”. За този весел
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БЕЗВЪЗМЕЗДНО СА ПОЧИСТЕНИ ПАМЕТНИЦИТЕ
НА НИКОЛА КОЗЛЕВ И ЦАНИ ГИНЧЕВ Реализира се проект „Нов шанс за
социално включване в Община Лясковец”

Едни от най-знаковите паметници на
културата в Лясковец бяха безвъзмездно
почистени. Бюст-паметниците на двамата
най-видни лясковски книжовници Никола
Козлев и Цани Гинчев, намиращи се в централния градски парк, светнаха от чистота. Почистени са не само ликовете на видните възрожденци, но и площадките около самите бюстове. Това направиха напълно безвъзмездно наши съграждани,
собственици на фирма, занимаваща се с
почистване на всякакви повърхности чрез
пясъкоструене. Фирмата бе потърсена от
кмета на общината д-р Гецова, а за благородното начинание ръководството е решило да извърши услугата безвъзмездно в
чест и в памет на заслужилите наши учители, възрожденски творци и видни лясковски будители. Тъй като времето бе

оставило своите следи и
неминуемо се налагаше
да се вземат мерки по облагородяването на двата
бюста, фирма AMV Blast
успешно разреши проблема, който от години
тормози гражданите и общинското ръководство,
без да се налага реставрация или някакви пообстойни строителноремонтни намеси.
AMV Blast предлагат
стопроцентов метод за
премахване на ръжда,
боя и замърсявания от
всякакви повърхности.
Пясъкоструйната обработка е начин за почистване на повърхността, под въздействието на пясък
или друг абразив като средство, който се
изпуска чрез въздух под високо налягане
върху детайла за почистване. Използват
се различни видове абразивни средства в
зависимост от материала, който се третира. Пясъкоструйната технология се използва за почистване на метални повърхности, дърво, камък, пластмасови
предмети, както и при отстраняване на отлагания върху бетон, почистване на фасади на сгради и в много други отрасли.
Кметът на общината изказва своята
благодарност на двама от собствениците
на фирмата Милен и Валери Богданови,
които безвъзмездно с труд и необходимите скъпи материали, извършиха едно добро дело.

ДВАМА СМЕЛЧАЦИ СКОЧИХА ЗА
БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ В ДЖУЛЮНИЦА

Традиция е на Йордановден в лясковското село Джулюница да
се организира ритуал
по хвърлянето на Богоявленския кръст. След
църковната служба за
големия празник, свещениците от селото отец Николай и отец Кирил, изпълниха и ритуалното хвърляне на
кръста в ледените води на река Веселина.
За поредна година
смелчаци, въпреки студа и снеговалежа, се
потопиха във водите
на реката. След дългогодишно прекъсване, тази традиция отново бе възобновена и през изминалите години победители ставаха двама младежи
от Джулюница - Васил Боев и Ивайло Славев. Тази година за здраве се къпаха само
двама младежи - именникът Йордан Георгиев и слеващия поред именник Иван
Първанов. Късметът беше с Йордан от

Драгижево, който извади кръста и победи
джулюнчанина Иван. На връх именния си
ден Йордан получи овациите на публиката и наградата от 50 лева. Поощрение от
40 лв. имаше и за другия смел плувец. Наградите връчиха двамата кметове - общинският кмет д-р Гецова и управникът на Джулюница Мариан Точев.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТПУСНА
СРЕДСТВА ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

С постановление на Министерски
съвет е предоставен трансфер по бюджета на Община Лясковец. Допълнителните
средства са в размер на 787 537 лв., от тях
649 717 лв са за реконструкция и рехабилитация на уличната настилка, тротоарите и съоръженията към тях на булевард
„Христо Ботев” в гр. Лясковец, а 137 820
лв. са за аварийно-възстановителни работи на църквата „Св. Параскева“ в Козаревец.
Основните видове дейности, които ще
се извършат при реконструкцията и рехабилитацията на булевард „Христо Ботев”
включват подготвителни земни работи за

оформяне на тротоарите, фрезоване на
съществуваща асфалтобетонова настилка и изваждане на съществуваща под нея
паважна, пътни работи за направа на
пътна конструкция от трошен камък и полагане на плътен асфалтобетон по уличното платно. Ще бъде изградена и нова
тротоарна настилка от асфалтобетон, ще
бъдат подменени съществуващите бордюри, ще бъде сложена и нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, както и нови шахти и други.
В село Козаревец ремонтните дейности, които се финансират са за аварийновъзстановителни работи на съществува-

От 22 август 2018 г. Община Лясковец
реализира проект „Нов шанс за социално
включване в Община Лясковец”, договор
BG05M9OP001-2.014-0002-C01 по процедура чрез подбор на проекти
BG05M9OP001-2.014, Мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално
включване”, по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 20142020 чрез Водено от общностите местно
развитие, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз. Възложител на проекта е Министерство на труда и социалната политика, а
изпълнител е Община Лясковец. Срокът
за реализация на проектните дейности е
12 месеца, а общата им стойност е в размер на 180 070 лв. осигурени изцяло от
Оперативната програма.
Целта на проекта е подобряване качеството на живот на хората с увреждания
и хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, чрез надграждане на вече съществуващите предлагани социални услуги на територията
на община Лясковец. Пакетът от мобилни
услуги ще се предоставя на лица в неравностойно положение, съобразно индивидуалните потребности на одобрените кандидати. По проекта бе предвидено изграждане на Мобилен център за интегрирани социални услуги с капацитет 25 потребители, който ще функционира в сградата на бившето начално училище „Никола Козлев”. В изградения мобилен център
вече се предоставят социални и здравни
услуги на уязвимите лица. Осигурена е заетост на 5-ма експерти - координатор
възрастни хора в общността, социален работник, психолог, медицинска сестра и
шофьор. Същите са наети на пълен рабо-

тен ден за 10 месеца. Интегрираните услуги се предоставят в Лясковец и в селата
Мерданя, Добри дял и Джулюница. С цел
достъп на нуждаещите се лица до предоставените услуги от мобилния център са
обособени 4 изнесени работни места в
клуба на инвалида в Лясковец и клубовете на пенсионера в селата Джулюница, Доби дял и Мерданя. По проекта беше разкрита и Лаборатория за социални иновации, която се помещава също в сградата
на бившето училище на ул. „Никола Козлев” № 76 - западно крило. Целта на разкритата лаборатория е предоставяне на
услуги на лица с увреждания. Наети са
двама специалисти - 1 рехабилитатор и 1
сътрудник социални дейности с 8 часова
заетост за 10 месеца. Сътрудникът социални дейности има за цел да оказва индивидуална подкрепа на уязвимите лица и
техните семейства - провеждане на социални консултации и използване на техники от арттерапията за повишаване самочувствието на лицата с увреждания. Рехабилитаторът ще оказва помощ и подкрепа
при извършване на комплекс от рехабилитационни упражнения, за което има специално обособени помещения за работа.
Пакетът интегрирани услуги /социална,
медицинска и трудова рехабилитация и
трудотерапия/ стартираха на 29 януари
2019 г., като се предоставят на 41 потребители - 12 от град Лясковец, четирима от
Джулюница, 16 от Добри дял и от село
Мерданя - 9 потребители.

Проект „Нов шанс за социално включване в
Община Лясковец”, договор BG05M9OP001-2.0140002-С01 финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020, чрез
подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО
РАЗВИТИЕ, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ПОКЛОНЕНИЕ ЗА АПОСТОЛА
СЪБРА ДЕСЕТКИ ЛЯСКОВЧАНИ

Възпоменателна церемония по повод
146 години от гибелта на Апостола се проведе на 19 февруари в Лясковец. Годишнината събра десетки лясковчани от различни поколения, които се стекоха пред
барелефа на Левски, под звуците на представителния фанфарен състав на училище „Максим Райкович”. В културната програма участваха деца от СУ „М. Райкович”, които пяха песни в чест на свидния
син на България. Студио „Славееви гла-

сове” с ръководител Нели Гургева, изпълни
пред лясковчани „Песен за Апостола” и „Кажи ми, горо”. Малчуганите от група „Слънчо”
на ДГ „Радост”, както и
Йордан Димов от ДГ
„Славейче”, декламираха стихове за Левски.
Заупокойна молитва в памет на Дякона отслужиха отец Богдан и
отец Йоан. Възпоменателна реч за живота и
делото на Левски и факти за посещенията му в
Лясковец и създаването преди 150 години на Лясковския революционен комитет, представи историкът
Димитър Байчев. В поднасянето цветя за
Апостола се включиха общинското ръководство, местният комитет „Васил Левски”, ветераните от войните, футболен
клуб „Левски - Лясковец”, читалищното настоятелство, учениците от двете лясковски училища, детски градини, представители на различни партии, организации,
сдружения и пенсионерските клубове.

щата от 1850 година църква. Сградата на
„Св. Параскева” е разрушена при земетресението от 1913 година и възстановена
през периода 1920 - 1930 година. Тъй като
експлоатационната годност на някои от
строителните елементи е доста изчерпана с годините, с отпуснатите средства ще
бъдат извършени укрепителни работи, обхващащи носещи стени от каменни зидарии, включително хидроизолация на основите. Ще бъдат изкърпени стените и тавана, ще бъде ремонтирана дограмата, наново ще бъдат изградени вътрешни сте-

ни, ще бъде направена и нова фигурална
подова мозайка, както и мозайка на
стъпалата. Ремонтните дейности предвиждат и ремонт на цокъла, фасадите, ремонтни работи по входовете, галериите и
притвора. Ще бъдат ремонтирани и покривът и камбанарията, ще бъде облагородено и околното пространство. При
оформяне на вертикалната планировка
новите настилки ще осигуряват условия
за ритуалните функции и така с новата си
визия, храмът ще възвърне своя предишен блясък.
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ДИРЕКТОРЪТ НА ДГ „РАДОСТ” ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ С
СПЕЧЕЛИ НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ПЕДАГОЗИТЕ ОТ ДЖУЛЮНИЦА

В София се състоя тридесет и осмия
Синдикален съвет на Синдиката на
българските учители, по време на който
бе награден директорът на детска градина „Радост” Габриела Иванова. На официална церемония, председателят на СБУ
проф. Янка Такева, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и
Пламен Димитров - президент на КНСБ,
връчиха приза „Най-добър социален партньор - директор” на лясковския детски
учител. Габриела Иванова е първият носител на тази престижна награда сред директорското съсловие в Община Лясковец. Иванова получи лично от министър
Вълчев плакет и грамота за постигнати високи резултати в съвместната дейност
със Синдиката на българските учители
през 2018 година и за личен принос за развитие и усъвършенстване на социалното
партньорство. Знаковата церемония по
награждаване на най-успешните директори, журналисти и кметове от страната, бе
открита с тържествено слово на проф.
д.и.н. Янка Такева. Тя подчерта, че 38-то
издание на Националния конкурс на СБУ „Най-добър социален партньор - директор” е поредно доказателство за високия
им професионализъм. „Сред най-важните
задачи пред директорите е да изградят и
да подкрепят заслуженото самочувствие
у всеки български учител, защото той изпълнява най-ценностния общественополезен труд”, каза Янка Такева, като акцентира на основните перспективи и иновативните политики на Синдиката за модерно и качествено предучилищно и училищно образование и хуманизмът като основ-

на тема.
За десетте години под ръководството
на директора Габриела Иванова, екипът
на ДГ „Радост” успя да надгради постигнатото до момента и да издигне имиджа си
сред обществеността. Детското заведение през изминалата година отбеляза 45годишен юбилей. Успешният мениджмънт на ДГ „Радост” е спомогнал спечелването на проекти по оперативни програми на МОН, умело се води и социална
политика по програми, свързани с човешките ресурси.

В Лясковец се проведе
обучение с педагогическите специалисти от джулюнското училище ОбУ „П. Р.
Славейков”, което протече
в комплекс „Лесопарка”.
Еднодневното тренингобучение откри кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, като изрази
своята подкрепа към учителите от джулюнското училище. В своето изложение
тя очерта няколко от наболелите проблеми в образованието, както и трудността
на учителите да работят в
мултикултурна среда. Идеята за обучението бе на
Община Лясковец и на Местната комисия
за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни и
инициирана в резултат на необходимостта от доразвиване на подходи и методи за
работа с деца в риск и с деца с проблемно
поведение. Лектор на обучителния курс
бе Катерина Дончева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- доктор по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика” при Педагогическия факултет.
Основна цел на програмата „Подкрепа на
педагогическите специалисти при работа
с деца с проблемно поведение в училищна среда” е подкрепа на учителите, които
работят с уязвими и рискови групи деца.
Обучението на педагогическите специалисти от джулюнското училище протече в
две части - теоритична и практическа.
Съотношението на теорията към практическите форми на обучение бе 50:50, като
бяха включени множество тренингови
упражнения, практически задачи, решаване на казуси, ролеви игри.

Програмата „Подкрепа на педагогическите специалисти при работа с деца с
проблемно поведение в училищна среда”
разглежда механизмите за формиране на
рисково поведение у децата и фактори,
оказващи влияние върху проявите им.
Програмата представя причините за деструктивното и рисково поведение и са изведени съвременните подходи, методи и
практики за работа по специфичните проблеми на деца в риск и проблемно поведение - отглеждани в домашна среда с
един родител, отглеждани от многодетни
семейства, етнически малцинства, с родители в социално-нравствена деградация,
деца от бедни семейства, деца на безработни родители и др. Систематизирани са
основните умения и техники за работа с такива деца, като акцент се поставя върху
практически насоки за конкретни възпитателни и социално-педагогически методи
за взаимодействие и превенция на емоционалното прегряване сред педагогическите специалисти, които работят с тях.

В ЛЯСКОВЕЦ И ПО ВСИЧКИ
СЕЛА ЗАРЯЗАХА ЛОЗЯТА ДРАГИЖЕВСКАТА БИБЛИОТЕКА

от стр. 1
български празник в НЧ
„Пробуждане-1896” бе организиран Трети поред конкурс за най-добро домашно
вино. Петнадесет производители на червени и бели вина, предоставиха проби.
Председателят на читалището Екатерина Москова
благодари на всички, които
и тази година се включиха в
съревнованието, както и на
дегустаторите Пламен Георгиев и Петър Тахрилов за
професионализма им в оценяването на напитките.
Призьорите в двете категории бяха наградени в читалището с грамоти и предметни награди. Победители
при червените вина са Иван Колев, Иван
Манев и Пенка Савова. При участниците,
предоставили от своите бели винени напитки, победата е за Стоян Владков Стоянов, а всички останали получиха поощрителни награди.

В МЕРДАНЯ е дългогодишна традиция ритуалът по зарязване на лозето да
се прави в масива, намиращ се в края на
селото и наричан от мерданчани - „Мерданските лозя”. Стопани, мераклии и лю-

ПОЛУЧИ ДАРЕНИЕ

бители на чудодейната напитка почетоха
подобаващо празника, който започна от
рано сутринта и продължи до късно вечерта. Организирани от читалище „Развитие 1902”, клуба на пенсионера и инвалида „Надежда” и Кметство Мерданя, самодейци, жители и гости на селото дружно отправиха молитва към Светеца за
плодородие и берекет. Тази
година, освен Цар на лозята, ценителите на божествения еликсир избраха и „Винар на годината”. Докато
всичко това се случваше,
други ентусиасти приготвяха свинско печено. Главни
организатори на зарезанската трапеза бяха Йордан
Арменчев, Марин Люцканов
и Марин Нешев. Прекрасната комбинация „червено винско и печено свинско”, баници и погачи, приготвени от
сръчните ръце на мерданчанки, събраха всички на общата софра. Самодейците
от читалището и клуба на
пенсионера и инвалида получиха почерпка и от кмета на Мерданя Красимира
Владова. И така с песни, танци, смях и веселие, до късно вечерта вдигаха наздравици с думите „Берекет да е!”.

Библиотеката при драгижевското читалище „Развитие-1894” обогати своя фонд
с още нова литература със средства, дарени от писателката Марина Рашева. Средствата са събрани от миналогодишната
коледна кампания „Дари книга - спаси читалище”, която варненката организира и
реализира със своя екип. С дарените средства вече е закупена литература за деца
и юноши на стойност 120 лева. Това не е
първият благороден жест от страна на дарителката към читалището в село Драгижево. През изминалата година малките
драгижевски самодейци се включиха във
фестивала „На голяма сцена”, който се
организира от нея в град Варна. Там за своето усърдие малките участници получиха

от писателката учебни пособия, ранички,
топки, книжки, а на читалището бяха дарени 200 лева за създаването на детски кът
в библиотеката. С тях са закупени два стола, две бюра и книжки от поредиците „Мога сам да чета” и „Моята първа книга”, чрез
които настоятелството на читалището се
надява да привлече нови читатели и посетители на библиотеката. В желанието си
да помага на читалища в малките населени места и да дава възможност за изява
на таланта им, Рашева отправи отново покана към драгижевската Детска фолклорна група „Китчица” за участие във второто
издание на фестивала „На голяма сцена”,
който ще се проведе в Морската градина
през идващите летни месеци.

ПОДРАСТВАЩИТЕ СЕ ЗАПОЗНАХА С
ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

По линия на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните - Лясковец беше проведена информационна
среща с учениците от осмите класове на
СУ „Максим Райкович”. Темата, по която
разискваха учители и подрастващи беше
„Безопасен интернет”. Секретарите на
местните комисии за борба с трафика на
хора към Община Велико Търново и за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към
Община Лясковец, разясниха на учениците, че интернета колкото и полезен да е
в днешното „дигитално” общество, може

също да бъде и много опасен.
В рамките на срещата на младежите
бяха раздадени и брошури, в които подробно са представени правила за безопасен интернет. Материалите запознаха
осмокласниците как да се действа и към
кого да се обърнат за помощ, в случаите
на интернет престъпления. В контекста
на това, че интернет пространството е
един от основните механизми за въвличане в трафик на хора, беше прожектиран и видеоматериал на Европол и
ГДБОП, отразяващ действителен случай
за трафик на хора чрез интернет запознанства.
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ШАХМАТИСТИ ОТ ЧЕТИРИ ДЪРЖАВИ УЧАСТВАХА В ТУРНИР В ЛЯСКОВЕЦ

Лясковец за втори път домакинства международен
шахматен турнир, който се
проведе в комплекс „Лесопарка” и патрон бе кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова. За втора поредна година Община Лясковец, със съдействието на
ШК „Асеневци”, Велико
Търново и новосъздадения
шахматен клуб „Лясковец”
организираха един от найголемите турнири в страната. Националната надпревара се превърна в международна още с прохождането
си миналата година. И този
път в нея се включиха състезатели от различни клубове в страната, както и шахматисти от Турция, Русия и Македония.
При откриването поздравление към
участниците отправи д-р Ивелина Гецова,
а награждаването направиха заместниккметът на Общината инж. Росица Господинова и ръководителите на местните клубове „Асеневци” и „Лясковец” Даян Нинов
и Цвета Галунова. В съревнованието за купа „Лясковец” се включиха и деца от Лясковец. От няколко месеца децата на Лясковец членуват в новосъздадения шахматен клуб на територията на нашия град малчугани на съвсем малка възраст от
детските градини, както и ученици от две-

те лясковски училища НУ „Цани Гинчев” и
СУ „Максим Райкович”.
93-ма шахматисти от 4 федерации
България, Турция, Македония и Русия,
премериха сили във втория шахматен турнир за купа „Лясковец”. Наградният фонд
бе близо 1000 лева, а любезните домакини от хотел „Лесопарка“ осигуриха прекрасни условия за настаняване и игра. Купата тази година отиде в представителя
на „Асеновец“, Асеновград Стоян Стоянов, който еднолично завърши на първо
място с резултат 5.5 от 6 възможни точки.
Второ - четвърто място разделиха трима
състезатели, но допълнителните показатели отредиха среброто на Христо Хрис-

тов от „Ивис“ София. На трето място се нареди Вергил Василев от Ловеч, а
четвъртото място остана за представителя на домакините от „Асеневци“ Лъчезар
Колев. „Тринадесетгодишната ни млада
надежда отново показа блестяща игра и
за пореден път прослави името на
„Асеневци“. Бъдещето на Лъчезар изглежда много обещаващо, надявам се да
продължава да играе и тренира със
същия голям хъс и упоритост“, коментира
треньорът му Даян Нинов. Първи при ветераните и седми в генералното класиране
стана най-възрастният участник в турнира - 80-годишният Петър Арнаудов от Разград, който продължава да доказва, че годните не могат да отнемат искрата, която гори във всеки един шахматист. В елокатегорията до 1900, надделя Станислав
Ботев от Русе.
Както винаги ШК „Асеневци“ не бяха забравили и малките любители на древната
игра. „В нашите турнири винаги има силно
участие на деца, затова и много държим
да разпалваме шахматния огън в тях и да
възнаграждаваме труда и смелостта, която проявяват в борбата с големите майстори“, коментираха организаторите Цвета Галунова и Даян Нинов. В отделните
възрастови групи до 8, 10, 12 и 14 години,
бяха раздадени купи за победителите, а
медалите се разпределиха отделно за момичета и момчета. При 8-годишните момичета Яна Матеева от „Чесбомб“, Пловдив

убедително завоюва първото място, като
взе и купата в същата категория. При момчетата със злато се окичи Румен Мързаков от Варна. В групата на 10-годишните
к у п ата с п еч ели Д а н а и л Б о е в от
„Асеневци“. При 10-годишните момичета
първа стана Стефани Бижева от „Етър“, а
купата на 12-годишните отиде в Пловдив
при Симеон Тодев. Златото при 12годишните девойки завоюва Нора Рашева от Плевен. Нейната съгражданка Ева
Русева пък триумфира в най-високата категория до 14 години, а купата при найголемите момчета убедително грабна
Лъчезар Колев от ШК „Асеневци“.
„Фактът, че за втора поредна година
Лясковец се радва на такъв огромен интерес и събира рекорден брой състезатели,
много ни радва и амбицира за още посериозна работа с Общината. Към момента работим с над 40 деца в училищата и
детските градини и забелязваме как шахматът става все по-популярен и предпочитан спорт. Сърдечно благодарим на д-р
Ивелина Гецова, кмет на Община Лясковец и нейния екип за цялостното им съдействие и подпомагане на тренировъчния
процес с децата и организацията на турнира. Благодарим също така на д-р Ралица Рашева, собственик на комплекс „Лесопарка“ за прекрасната база, която стана
любима на много малки и големи шахматисти, казаха организаторите в края на
съревнованието.

БАБИНДЕН ОТПРАЗНУВАХА В ЛЯСКОВЕЦ И ПО СЕЛАТА

Традициите, свързани с
Бабинден, и тази година с
пълна сила оживяха в селата
на община Лясковец. Обичаят е един от най-тачените и
о б и ч а н и в п р аз н и ч н о обредната система в региона. И тази година в лясковските села бяха изпълнени
всички ритуали в чест на бабите-акушерки. Бабинден в
селата е един от найтачените празници в календара на читалища и пенсионерски клубове. Възрастните жени пазят и предават
всички обредни действия събират се и измиват ръцете
на бабата, тя изкъпва бебето и после дружно се веселят. Обичайно наричат за здраве
и на всички малки деца в селото и им носят
подаръци по къщите.
В КОЗАРЕВЕЦ възрастните дами от
пенсионерския клуб честитиха празника
на личния лекар в селото д-р Койчева - измиха ритуално ръцете й, за да е здрава и
много бебета да се родят през 2019 година.
Жените от ККП „Здравец” посетиха 40 малки деца в селото с благословията: Да са
здрави, весели и добре обгрижвани!

ник така, както са го правили нашите майки, баби и прабаби. В ролята на булка тази
година влезе Мария Караенева, която роди близнаци момче и момиче - знак за голямо плодородие в Мерданя. Бабатаакушерка Иванка Арменчева малко се затрудни докато ги изкъпе, но д-р Ох Боли
/Радка Кирова/ й помогна. След това единствената майка, родила през 2018 година

то. Там ги очакваше Красимира Владова - кмет на селото и по стар български обичай ги посрещна с погача, греяна ракия и богата трапеза.
Тя бракосъчета нетърпеливите младоженци, а скромната, понаедряла булка, развълнувано обяви пред всички, че е на път да се роди
първородната им рожба, зачената в зората
на тяхната любов. Докато едни се радваха,
а други вайкаха, опитната баба Галя Големанова, запретна ръкави и не след дълго на
бял свят се появи малкият Георги. Името му бе дадено в
чест на бабата, „бабувала”
на младата невеста, а кметицата Владова, стана негова
кръстница. И така щастливите сватбари поеха по площада и улиците на селото, за да
се похвалят с какъв юнак са
се сдобили. С ръченица и
други скокливи народни ритми, те посетиха новородените през изминалата година
бебета, като ги дариха с подаръци и наричания за здраве. Баба Галя носеше повития Юнак Георги и гордо го показваше на
всеки. С благословии и пожелания, всяко
младо семейство да се сдобие с рожба, и
във всяка къща да е пълно със здрави и
умни деца, сватбеното шествие обиколи
мерданските домове, а ударите на тъпана
отекваха чак до другия край на селото. После всички сватбари празнуваха в читалището до вечерта. Традицията спазват и повъзрастните дами от клуба на пенсионера
и инвалида „Надежда”. Мерданските баби
и тази година пресъздадоха красивия праз-

в Мерданя - Камелия Минчева, поля на бабата да си измие ръцете, дари я с кърпа и
сапун, почерпи със сладки, а нейната
дъщеричка от името на всички поздрави Мария Байчева,
като бяха поднесени освен
пожелания за здраве, също и
подаръци.
По традиция всяка година на 21 януари и в село
ДРАГИЖЕВО се празнува деня на бабата-акушерка. Празникът започна и този път с
шествие, в което главни действащи лица бяха булката,
младоженецът и бабатаакушерка. Съпроводени с музика, те първо посетиха кметството, а след това и всеки
дом, в който се е родило дете
в предходната година. ВесеБабинден в МЕРДАНЯ е зрелищен и
лата дружина, предвождана
там обичаят е да се прави сватба. Хубаво
от председателя на пенсионерския клуб
здраво мерданче проплака и тази година
Йорданка Балашева, в ролята на булка, понавръх празника. Самодейците от читалисети домовете на тримата новородени малще „Развитие 1902”, верни на традициите и
чугани - Самуил, Мила и Мартин. Подаръсемейните празници, за поредна година
ци получиха, както младите майки, така и
възпроизведоха обичая с пищна сватба.
техните рожби. За благодарност домакиПод звуците на прочутата Златаришка муните почерпиха с баници, сладки и бонбозика, тазгодишната булка Пламена и нейни. Вечерта по традиция празникът проният жених, бяха изведени от читалището
дължи с танцова забава в читалищния саи с кръшна ръченица и сватбарски подвиклон с много хора, и разбира се, с характервания, всички се отправиха към кметствоното за празника в Драгижево Булчинско
хоро.
Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
Б а б и нразпространява се безплатно
ден, беше отe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
четете и в сайта на общината

белязан и от жителите на сел о
ДЖУЛЮНИЦА. Празникът започна с ритуално посещение по домовете на бебетата,
които бабата е изродила. Тази година в
най-голямото лясковско село новородените бебенца са осем. Група от пенсионери
при ККП „Златна есен” поръсваха с китка
здравец за здраве и благополучие, като в
замяна на това получаваха пари и подаръци. Празникът завърши с едно кръшно
българско хоро в центъра на селото.
В ДОБРИ ДЯЛ възрастните дами също
почетоха празника. Първо се събраха в
пенсионерския клуб, а след това нагиздени, с питка в ръце, обиколиха селото. Така
биха тъпана и вдигнаха шумотевица в кметството, по магазините и заведенията, в
къщите на своите съселяни. На празника
добридялчани се похвалиха с доста новородени - с осем малки жители се е сдобило
селото през 2018 година. Последното родено, което расте в Добри дял и е най-малък
жител, е бебе Цвета. Именно то беше важният гост на празника, който се състоя в
пенсионерски клуб „Еделвайс”, след като
ритуално акушерката Велика Андонова, изпълни функциите на бабата. След обичайното поливане, къпане и даряване с кърпи,
главните действащи лица, гости и членове
на клуба, дружно поляха празника с богата
почерпка.

И в двата пенсионерски клуба в
ЛЯСКОВЕЦ „Зора” и „Мазневска чешмичка” също бе отпразнуван с много веселие,
смях и закачки деня на бабата-акушерка.
На празника в клубовете, преди веселбата,
бяха спазени ритуалите, окъпани бяха и бебетата. Акушерката с най-дългогодишен
стаж, израждала всички деца в града от
преди 50 години Митка Георгиева, бе почетен гост в „Мазневска чешмичка”. Ръководството на клуба връчи благодарствен адрес на възрастната акушерка, с благодарност от всички лясковски майки и семейства, на които е помагала през годините.

