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ПАРАД НА МЛАДОСТТА И КРАСОТАТА БЕ ИЗПРАЩАНЕТО НА АБИТУРИЕНТИТЕ
Стилни, красиви, целеустремени и истински - такива бяха лясковските абитуриенти от „Випуск 2019“, които са единадесетия по ред випуск, който цял Лясковец
изпрати на площада.
На 25 май, центърът на града се превърна в арена на красотата, където младите момичета и момчета дефилираха по
червения килим с изискани тоалети, очарователна външност и щастливи лица. Те
изгряха с визията си по време на поредния в града парад на младостта и красотата. Събралата се около откритата сцена лясковска общественост сподели радостта на абитуриентите за пореден път.
И тази година младежите избраха да
пристигнат на площад „Възраждане“ с колона возила, надули клаксони по цялата
главна улица „Трети март”. Кметът д-р Ивелина Гецова и директорът на училището
Даниела Арабаджиева посрещнаха на
сцената младите хора, които дефилираха
по червения килим, преминавайки под
многоцветна арка с балони. Множеството
аплодираше всеки един от абитуриентите, а кметът и директорът на училището ги
посрещаха с пожелания, цветя и плакети
за спомен. За поредна година д-р Гецова
се обърна към младите хора, които ще
творят бъдещето на града и страната ни с

поздрави, напътствия и
бл а го п ож ел а н и я з а
сбъдване на всичките им
мечти. Тя поздрави зрелостниците с успешното
завършване на този етап
от образованието и им пожела прекрасна и незабравима бална нощ. Част
от приветствието бе: „Борете се за своите идеали,
отстоявайте собствените

си позиции, бъдете
дръзновени и много упорити. Вие сте умни, мотивирани, креативни, но
предстоят и моменти, в които ще губите вашата увереност. Но за да имате живот, изпълнен със случване, трябва да запазите човешкото у себе си. То е
най-важното на света!
Бъдете Човеци, бъдете

добри, мъдри и достойни хора! Където и
да се намирате, помнете с признателност
и почитание своите учители, помнете родното училище и родния град, който винаги
ще ви очаква. Бъдете здрави, целеустремени и винаги заредени с положителни
мисли! На добър път в живота, мили млади хора! И прекрасна и незабравима да е
балната ви нощ!“
Поздрав към младите хора отправи от
името на родителите Венета Иванова, а
класният ръководител на порасналите деца Цветан Цветанов, ги напътства за последно, преди да прекрачат прага на своя
зрял живот. За достоен завършек на вечерта звучаха песните „Един неразделен
клас”, „Нашият град”, „Приятели” и други тематични песни за щастливи зрелостници. Веднага след това, за няколко минути,
сцената засия в празнични фойерверки,
подарък от д-р Гецова, с които символично бе осветен пътят на мечтите и желанията на бъдещите студенти. Няколкократно броене до 12, радостни възгласи и
снимки със силни прегръдки, празнично
българско хоро, бяха последният израз на
емоциите, преди абитуриентските двойки
да се отправят към избрания ресторант,
за да могат истински да се насладят на
празничната си бална вечер.

УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ ОТПРАЗНУВАХА ДЕНЯ НА СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ

На 24 май централната улица на Лясковец и площада се изпълниха с десетки
ученици, водени от своите учители в
пъстро шествие. Тържествата в Лясковец, посветени на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост започнаха с празнични фанфари,
много глъч, с разноцветни балони и знаменца, които децата от двете училища в
града развяваха в знак на почит към делото на първоучителите. Шествието премина през града по улица „Трети март” и площад „Възраждане”, след
което на откритата сцена
на централния площад
пред читалище „Напредък-1870”, започна празничният концерт на възпитаниците на СУ „Максим
Райкович” и НУ „Цани Гинчев”. Начело на шествието
беше представителната
фанфарна музика на гимназията, мажоретните
състави, отличниците на
Випуск 2019 и училищният
хор.
Празникът започна с
поздравително слово на
кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова,
която се обърна към учители, ученици и
дейци на културата, към всички събрали
се на централния площад граждани с думите: „Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл
възрожденския дух през вековете,
утвърдил се като най-светлият, найсъкровеният и най-българският празник.

В Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, приемете моите искрени поздравления по случай този духовен, обединителен
и стоплящ всички български сърца празник! Празник на буквите, сътворени
от Светите братя, празник
за възхвала на тяхното историческо по значимост,
високохуманно и всеславянско дело. Празник, който ни напомня, че имаме
хиляди поводи да бъдем с
високо вдигнати глави, когато погледнем назад в историята и си спомним, че държавата ни е
била силна не само с меча, но и със словото.
Началото на концертната част, с незабравимия химн на Михайловски, поставиха малките певци от хора на гимназията „Славееви гласове”, с ръководител Нели Гургева. „Танц на Книгата” и песента
„Вече мога да чета” представиха наймалките възпитаници на „Цани Гинчев” първокласниците и по-големите ученици
от втори клас. Диалог по произведението

на Багряна „Книгата и Слънцето” показаха ученици от трети клас на началното
училище. Мария Калчева, Силвия Славчева и Стела Колева от гимназията изиграха красив танц по музика на Чайковски,
а мажоретките от състав „Ритъм” при СУ
„Максим Райкович” с ръководител Даниела Райкова плениха публиката с модерен

танц. Песента „Моята Родина” пяха ученици от четвърти клас на началното училище, а връстниците им от гимназията,
ръководени от учителите си Стефка
Обрешкова и Марияна Бъчварова изиграха танц по песента „Важно е”. „Весела
ръченица” добавиха към тържествения
концерт децата от танцов състав „Буровче” при НУ „Цани Гинчев” с художествен

ръководител Павлина Кълчишкова и под
съпровода на Иван Кълчишков. Това беше един чудесен и емоционален завършек на празника, с който децата отправиха поздрав и благодарност към своите учители.
24 май - денят на буквите, найд р е в н и я т, н а й - с п о н т а н н и я т, н а й красивият български празник, отбелязаха и учениците от ОбУ „П.Р.Славейков” с.
Джулюница. Децата бяха поздравени от
кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова,
от своя директор Даниела
Христова, от читалищния
председател Екатерина
Москова и получиха аплодисментите на публиката
за богатия концерт, който
поднесоха, отдавайки заслужена почит на светите
братя Кирил и Методий. В
навечерието на празника
на Солунските братя джулюнските деца показаха
какво знаят и могат. Програмата започна с рецитал
на учениците от 6 и 7 клас,
посветен на словото и бук-

вите. Първокласниците развеселиха присъстващите със своите детски песни, рецитираха „Аз съм българче” и „Родна стряха”, а по-големите им приятели от втори и
трети клас представиха приказните герои
от „Шарената книжка”. Представен бе и
танц с кукли по руския романс „От зари”, а
четвъртокласниците припомниха важни
години от историята, рецитирайки стихове, посветени на 24 май.
Невероятно и завладяващо публиката беше майсторското изпълнение на
младите актьори от училищния театър, които
п р ед с т а в и х а „ Ра д и н и
вълнения” от „Под игото”
на големия Вазов. Те успяха да пренесат зрителите
в една друга епоха, в една
класна стая на едно поразлично училище, в едно
по-друго време, изпълнено с копнежа на народа ни
за просветление и свобода.
Програмата, посветена на Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост завърши с великолепното изпълнение на танцьорите от танцовия училищен състав „Пъстър хоровод”.
За пореден път децата на Лясковец и
Джулюница показаха, колко са артистични, забавни и умни и доказаха, че трите
ни училища, са училища с невероятен
дух и амбиции да бъдат пътеводна светлина в небосклона на българското образование.
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Общинска хроника

ОСМИ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ КРАЙ ЛЯСКОВЕЦ

Над 160 хиляди посетители събра
осмият Национален събор на овцевъдите
в България, който се проведе от 10-ти до
12-ти май на поляните около Петропавловския манастир над Лясковец. И тази година Националният събор на овцевъдите
и козевъдите в България бе организиран
от Национална овцевъдна и козевъдна
асоциация (НОКА), със съдействието на
министерството на земеделието и храните и с подкрепата на общините Лясковец,
Велико Търново и Горна Оряховица.
Официалното откриване за пореден
път събра много гости от страната и чужбина. Те и всички почитатели на събора бяха посрещнати със звучна родопска музика, а поляните на стотици метри бяха огласени от неповторимата мелодия на 101 кабагайди. В началото, в духа на народните
традиции, злите сили бяха прогонени от кукери
джумали от село Калугерово, а след това 5годишната Йоана Лазарова от Варна изпълни
песента „Когато бях
овчарче“ на големия Вазов. Събитието бе открито от основателя и негов
дългогодишен организатор Симеон Караколев съпредседател на НОКА.
Поздравление към всички гости и участници в
Осмия събор на овцевъдите отправи и кметът домакин д-р Ивелина Гецова, както и заместникминистърът на земеделието и храните
Янко Иванов. Сред гостите бяха еврокомисар Мария Габриел, Десислава Танева,
областният управител проф. д-р Любомира Попова, кметовете на В. Търново и Г.
Оряховица инж. Даниел Панов и инж. Добромир Добрев, представители на браншови организации от 18 държави и много дру-

ги. „Осмото издание на Националния
събор на овцевъдите в България отправя
силно послание, че секторът е живителна
сила на България. Без животновъдите не
може нито едно кътче в България и Европа - от по-големите до най-малките населени места. Вие, животновъдите, сте и
здраве - с качествени продукти за децата
ни и за всички нас. Искам да поздравя
всички представители на занаятите, на
традициите ни, фолклорните и самодейните изпълнители - това е лицето на
България, с което се гордеем. А за нас, политиците, е предизвикателство и отговорност да продължаваме да се борим за силна обща селскостопанска политика, която
обръща внимание на всеки. Можем да го
направим с български дух на обединение”, каза в поздравителното си слово гжа Габриел. А кметът на община Лясковец

д-р Гецова за пореден
път приветства всички с
„Добре дошли” на събора, който се организира
на територията на Лясковска община. И допълни: „Изключително
съм радостна, че имам
възможност да ви приветствам при откриване на
поредното осмо издание
на единствения по рода
си Национален събор на
овцевъдите в България.
Горда съм, че организатори и участници имаме
най-уникалното място,
за да реализираме за пореден път тази чисто българска изява,
именно тук, в околностите на лясковския
манастир. Днес отново ни събира пъстротата на националната ни същност - аспектите от живота на българина, представени от обичаите, нравите, уменията на животновъдите, традиционния майсторлък
на майсторите-занаятчии, автентичните
български ритми и типичното нашенско кулинарно приготвяне на вкусни храни”.
След тържествените слова и освещаване
от отец Антоний, бе прерязана и осмата
лента на най-мащабното събитие в региона, събирало през годините десетки хиляди посетители и зрители. Самият благослов и срязването на лентата стана под навеса, тъй като дъждовното време наложи
това издание на събора да започне именно при кошарите и сред животните.

не, както и на специализирани медикаменти и литература. Имаше интересни демонстрации на кучета-пастири и коне, изложения на чистопородни овце и кози, месодайни говеда, магарета и др. Както всяка година най-големи атракции на събора
за публиката бяха фермерските надпревари по ръчно доене на овце, стрижба с
овчарска ножица и теглене на товари от коне-тежковози. В истинска атракция се превърна провелата се за пръв път надпревара за найжежък коч. Безспорен победител със своите
151 кг стана
кочът Джеки и
така осигури награда от 1000
лв. за стопанина си Красимир
Митков от с.
Ореховица,
Плевенско. За
първи път на
събора се проведе и състезание по млеконадой от коза,
като доенето ставаше машинно. 33 животни участваха в това състезание и всяко от
тях получи комплексна оценка, включваща теглото му, литри издоено мляко,
плътност и масленост. Победител стана
козата Донка от ферма от град Елхово.
Най-много мляко - 6,650 л даде коза порода Българска бяла млечна, собственост
на Видол Петров от с. Ръжево, а в края на
състезанието зрителите имаха възможност да опитат прясно издоеното козе мляко. 27 мъже, жени и деца се включиха в
състезанието по ръчно доене на овце.
Най-малкият участник, показал умения в
ръчното доене бе 7-годишната Габриела
Дончева. Най-сръчен се оказа Бойко Димитров от село Боринци, община Котел,
който издои 1,200 л за 47 секунди, а в
съревнованието по ръчна стрижба, пръв
за 15,34 минути, руното на овца свали Бойчо Бойчев от Котел. Втори се класира Фефзи Мехмедов от с. Орловец, а трети - Катин Георгиев от Нови пазар. Над 1000 животни - овце, кози, кучета и коне можеха

да се видят в различни изложения на
Събора на овцевъдите. 15 специализирани фирми показаха селскостопанска техника, а 30 български фермери, преработващи собствено овче и козе мляко, продаваха на посетителите на събора своята
продукция. И в трите дни гостите на събора можеха да видят спектакъла „Бага тур”
- демонстрация на бойните умения на старите българи. Националното ни фолклорно богатство, свързано с Гергьовската об-

редност, представиха многобройните
участници - над 2000 певци и танцьори, които се състезаваха в конкурса „Заблеяло
ми агънце”. Още в първия ден в него се
включиха с танцови изпълнения младите
самодейци от лясковския Танцов състав
„Лудо младо”, с ръководител Павлина
Кълчишкова и завоюваха почетното второ
място в надпреварата.
Основна цел на събора бе да насърчи
потреблението на овчи и кози продукти и
производството им от български суровини
и затова мотото на изложението на млечни и месни хранителни продукти за втора
година бе „Българските храни от български суровини“. В дните на събора на поляните край Петропавловскя манастир над
Лясковец 160-те хиляди българи от цялата страна и много чужденци можеха да видят фермерски пазар, кулинарни зони,
традиционни занаяти, мобилни музейни
експозиции, показващи развитието на овцевъдството по нашите земи, народни веселби, нестинари, хоротеки.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

В събора тази година се включиха 18
представители на браншови организации
от Европа и Азия, които на кръгла маса обсъдиха предизвикателствата пред младите овцевъди и козевъди, както и пред младите потребители. Гост на събора на
овцевъдите бе и делегация от побратимения на Лясковец румънски град Виделе,
водена от заместниккмета Силвика Шербан.
В и д ел е и Л я с к о ве ц
осъществиха своя поредна работна среща по
общия си трансграничен
проект. Участваха в откриването на събора на
овцевъдите, обиколиха
щандовете и проведоха
съвместен трансграничен базар, разположен в
изложбено пространство
за представяне на местни производители и продукти - мляко, сирена,
кашкавал, колбаси, лясковска туршия, захарни
изделия и други.
В изложбените музейни зали на събора на овцевъдите бе направена и експозиция, с участници лясковски деца от клуб
„Млад етнограф”, с ръководител Николай
Марков. Децата на Лясковец тази година
се включиха в събора, представяйки Гергьовски обредни хлябове, направени по
различни рецепти от техните баби. А
възрастните жени от козаревския пенсионерски клуб „Здравец”, освен че на място
пекоха баници и тутманици, представиха
Лясковска община за поредна година на
кулинарните щандове на събора, приготвяйки и вкусно агнешко.
И тази година, по традиция, съборът
съчета стопанския аспект на овцевъдството и козевъдството с българската народна култура, традиции и фолклор.
През трите дни се проведоха изложения
на селскостопанска техника и оборудва-

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

www.interregrobg.eu

ПРОВЕДЕ СЕ ТРАНСГРАНИЧЕН
БАЗАР ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
На 10 май 2019 г.
в Лясковец в конферентна зала на Трансграничния бизнесинкубатор за екотуризъм и биологично
земеделие, бивш
Младежки дом, беше
проведена трудова
борса и кръгла маса
на тема „Подобряване на мобилността и
нивата на заетост в
трансграничния регион България - Румъния”. На срещата присъстваха работодатели, представители
на малки и средни
предприятия, самонаети лица в сферата на земеделието, туризма и зелената икономика, бяха представени и дегустирани над 30 броя продукти на местни производители от трансграничния регион.
Трудовата борса беше посетена от
над 80 лица, индивидуални граждани,
търсещи възможности за заетост, представители на малки и средни предприятия
и др. По време на събитието работодатели и граждани обсъдиха възможностите
за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие на знания и умения в
сферата на екотуризма и биологичното земеделие.

Събитието се осъществи от Община
Лясковец във връзка с реализирането на
проект „Мрежа за зелени работни места насърчаване на екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в трансграничната област Румъния - България”, с Референтен № 16.4.2.070, изпълняван по Програма за трансгранично сътрудничество
„Interreg V-A Румъния - България 20142020”.
Проект съфинансиран от Европейския Съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие в
рамките на Програма Interreg V-A РумънияБългария.
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ФОЛКЛОРНИЯТ ФЕСТ В ДРАГИЖЕВО СЕ РАЗРАСТВА
И тази година в лясковското село Драгижево се проведе голям фолклорен фестивал в навечерието на официалния празник на селото. Традиция е от години драгижевското читалище „Развитие-1894” да
събира за музикален форум състави от общинските села и региона. След осем
успешни издания като Общински преглед
на самодейното песенно изкуство, празникът се разрастна и придоби мащабите
на регионална песенно-танцова проява с
конкурсен характер. От две години събитието е с конкурсна програма, а от миналата година, в надпреварата освен певчески състави, могат да участват и танцови колективи.
Организатор на феста e читалището
домакин, подкрепено от кметството и община Лясковец. Певческите групи по регламент са за обработен фолклор, за изворен фолклор и детски фолклорни групи,
както и индивидуални изпълнители в две
категории до 18 годишна възраст и над 18
години. Танцовите формации се състезават в две категории - танцови състави и
клубове за народни хора. Компетентно жури оценява на призови позиции изпълнителите в различните раздели, като присъжда награди за класиралите се на
първите три места. За най-добрите организаторите предвиждат специални награди - Наградата на кмета на Община Лясковец, Наградата на кмета на Драгижево и
тази на журито. Грамоти за участие получават всички дошли на фолклорния празник, а с поощрения си тръгват традиционно трима изпълнители, които отнасят наградите за най-млад изпълнител, за найвъзрастен участник и за най-атрактивно
представяне.
Тазгодишният втори по ред Регионален преглед на музикалното самодейно
изкуство „Пеем и танцуваме” събра над
400 певци и танцьори. Освен домакините
от групата за обработен фолклор „Детелина”, които откриха празника, в надпреварата се включиха и драгижевската детска фолклорна група „Китчица” и гости
участници от Лясковец и лясковските села Козаревец, Добри дял, Мерданя, както
и от селища на общините Горна Оряховица, Елена, Дряново, Габрово - от Правда,

Янтра, Поликраище, Драганово,
Първомайци, Долна Оряховица, Гостилица и други - общо от 15 населени
места. 50 състава
и индивидуални изпълнители, от които 13 солови, четири дуета, 20 певчески групи и шест

танцови състава бяха участници в певческо-танцовата надпревара, като 8 от тях бяха детски формации. Откриването на музикалния форум направи читалищният
председател Мария Петрова, а заместник
кметът на Община Лясковец инж. Росица
Господинова и кметът на село Драгижево
Цоньо Трънков поздравиха всички самодейци.
Най-малък участник беше Никол
Андреева Стоянова от Драгижево - само
на 3 години и половина. Най-възрастни
участници в прегледа тази година бяха
двама от гостите от Габрово - Геньо Генев
и Петър Райков - 86-годишни. Наградата
за най-атрактивен изпълнител бе присъдена на ФГ „Настроение”, Габрово, които заплениха зрителите с артистизъм, със
сценично поведение, с габровски хумор и
създадоха много настроение за всички
присъстващи.

ДЕЦАТА НА „ПЧЕЛИЦА” С БОГАТ
ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ В ДЕНЯ НА ЕВРОПА
В Деня на Европа,
малчуганите от ДГ „Пчелица” показаха, че са
добри европейци, но и истински българи, тачещи
традициите още от малки. Заедно с училищното
настоятелство, родители и спомоществователи, децата осъществиха
един незабравим фолклорен празник.
Събитието, което се
състоя в Младежкия дом
премина под наслов „От
чешмата - на хорото, от
хорото - на седенка.” В
концертната програма
се представиха децата от вокалната група
и групите по хореография с ръководители
учителите им Веселина Кожухарова и Димитър Иванов. Децата показаха, че не само познават, но и обичат българския фолклор - те пяха и танцуваха с талант и много детски усмивки. Малките самодейци потопиха публиката в магията на една отминала епоха, пресъздадена в песни и хора,
съхранила се до днес и оставаща за бъдещите поколения и света.
На концерта присъстваха кметът на
Община Лясковец д-р Гецова и Даниела
Арабаджиева - председател на Общински
съвет-Лясковец, както и Екатерина Миновска - старши експерт по Предучилищно образование към Регионалното управление на образованието, учители от НУ
„Ц. Гинчев”, директори и учители от детските градини в града, много гости и родители.
Детска градина „Пчелица” има дългогодишни традиции в пресъздаването на

българския автентичен фолклор. През годините учители и деца показват своя опит
и познания по фолклор и вече имат доста
богата сбирка от национални носии за
всички възрасти деца, представящи различните етнографски области на страната. На концерта бяха показани най-новите
костюми, попълнили пребогатата колекция, средствата за които бяха събрани на
благотворителния коледен концерт, организиран от родители, деца и учители.
„Поредният ни успешен концерт показа как едно добро дело, може да се
осъществи на практика с общите усилия
на родители, учители и общественост.
Благодарим на всички за помощта да
осъществим тази чисто българска фолклорна изява, събрала на едно място многото детски усмивки и всички багри от
българската национална носия, пазеща
духа на българщината през годините”, каза след успешно реализираната идея директорката на „Пчелица” Анка Иванова.

Наградата на общинския кмет д-р Гецова грабна лясковският
Танцов състав „Лудо
младо” с ръководител
Павлина Кълчишкова,
а специалният приз на
драгижевския управник Цоньо Трънков взеха малките певици от
ДВГ „Китчица” при читалището домакин. Специалния си приз журито даде на най-малките
участници от ДВГ „Пчелица” от Лясковец.
При хоровете за обработен фолклор
първенци са мерданският Женски народен хор, с ръководител Красимира Колева. Второ и трето място са съответно за
ГОФ „Детелина” от драгижевското читалище и за ГОФ „Авлига” от
Козаревец. При групите за изворен фолклор
в тройката са Групата
от Гостилица, лясковската „Росна китка” при
ПК „Мазневска чешмичка” и Женската певческа група от Правда.
При детските групи в кат е го р и я п е вч е с к и
състави под 18 години
първо място грабна Групата за народно пеене
при Център за подкрепа за личностно развитие - Г. Оряховица. Второ място при детските
групи заслужиха мерданските млади певици от ДФГ „Калина”. Трети се наредиха
малчуганите от лясковската детска градина „Пчелица”, а с поощрение си тръгнаха
ДВГ „Чичопей” от Първомайци. Най-

оспорвано беше съревнованието
при индивидуалните млади изпълнители - там поощренията са за
Карина Павлова от Козаревец, за
Елия Кълчишкова от Лясковец, за Диляна Николиева от Г. Оряховица и за
дуета от Първомайци Александър
Денев и Владимир Иванов. Призьори в тази група са Нели Пашева от
Долна Оряховица - с първо място, а
нейни подгласници станаха Калина
Кушева и Ивета Попхристова - и двете от Поликраище, завоювали съответно второ и трето място. При соловите изпълнения на възрастните надпреварата приключи с първо място
за най-възрастния участник във форума - Петър Райков от Габрово. Второ и
трето място в тази категория заслужиха Галин Новаков от Янтра и Дешка Лафчиева
от Гостилица, а поощрението беше за Дянко Мадемов от НЧ „Звезда”, с. Правда.
С първо място при танцьорите е лясковският ТС „Лудо младо”, който участва в
надиграването с над 60 деца в три възрастови групи и се представи блестящо. Той
заслужи признанието на журито и беше
най-бурно аплодиран от публиката. Втори
след него се нареди ДТС „Приключенци”
от Горна Оряховица, а трети са децата от
„Майска китка”, Първомайци. Поощрение
получиха танцьорите от „Гостиловче”, с.
Гостилица. При танцовите клубове над 18
години победител е Клуб за народни хора
„Жива вода”, Поликраище, следван от
ТФК „Еленика”, гр. Елена и от ФК „Българка” село Драганово.

Плакети, дипломи и медали призьорите получиха от председателя на читалището-домакин, от заместник кмета на
Общината, от кмета на Драгижево и от
председателя на журито.

ГЕРГЬОВСКА ЛЮЛКА
ЗАЛЮЛЯХА ДЕЦА И УЧИТЕЛИ
За един от най-красивите
пролетни празници Гергьовден в лясковското училище
„Максим Райкович”, както повелява традицията, бе вързана люлка. Малки моми и момци се люляха за здраве и благополучие, а самата проява
събра, както много деца и учители, също и по-възрастни
граждани, които любопитно
наблюдаваха случващото се
в двора на школото. Тържеството беше открито от директора на училището Даниела
Арабаджиева.
С него лясковската гимназия отново показа, че съхранява и предава на поколенията българските традиции. Учениците направиха, с помощта
и напътствията на своите начални учители въстановка на
обичая, изплетоха цветя и
украсиха своята люлка, а след това на нея
се люляха всички присъстващи. През обичайното люлеене минаха и техните гости малчуганите от ДГ „Пчелица”. Връзването
на Гергьовската люлка бе съпътствано от
богата фолклорна програма, която изпълниха по-големите деца - възпитаници
на училището. В традиционни български
носии те представиха характерни за праз-

ника обреди, а по-малките им приятели от
„Пчелица”, отправиха приятелски поздрав. Хлапетата също доказаха със стихчета и песни, че познават не по-зле празника Гергьовден. И като на празник - всички много се забавляваха с развлекателни
и поучителни игри, впуснаха се и в много
гергьовски надпревари, потропнаха и весело хорце.

ЛЯСКОВЕЦ

Общинска хроника

стр. 4

ДЕЦА И УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА „СЛАВЕЙЧЕ” ОТПРАЗНУВАХА ЮБИЛЕЙ

Лясковската детска градина „Славейче” отпразнува 40 години от създаването
си. С богат концерт и много усмивки децата, ръководени от своите учители, отпразнуваха своя юбилей на откритата сцена в
центъра на град Лясковец. За тържеството на юбилярите, което мина под наслов
„Играем и мечтаем заедно” се събраха
много зрители - бивши пораснали възпитаници на детското заведение, пенсионирани учители, родители, граждани. Малките славейчета бяха поздравени не само
от директора Елка Йорданова, но и от кмета на Общината д-р Ивелина Гецова, от експерта по предучилищно образование в

Регионалното управление по образованието Екатерина Миновска, от първосъздателя на детското заведение Детелина Кълчишкова, от бивши възпитаници на
градината, от директори на училища и детски градини. Ден преди голямото събитие, в детската градина се състоя и среща-дискусия и бе разрязана голяма празнична торта. За да покажат как с радост и
грейнали личица отбелязват своя празник, на юбилейния си концерт славейчетата представиха на сцена всичко онова,
на което ги учат техните учители - изиграха с майсторство своите безгрижни детски танци, пяха песнички и рецитираха
стихчета и много се забавляваха. И като
на празник имаше и много подаръци и ла-

комства за всички.
Днес „Славейче” е модерна и отлично
оборудвана детска градина, едно от трите
детски заведения в град Лясковец, в което
се възпитават с много грижа и любов 65
деца, разпределени в три групи и обучаващи се от шестима педагози и шестима
служители помощен персонал.
Детска градина „Славейче” е създадена през далечната 1979 г. в квартал
„Бръвта” и пръв неин директор е Детелина Кълчишкова. Втори директор е Тамара
Вълкова, а настоящ - Елка Йорданова.
Името на детската градина е претърпяло
няколко промени - Детска градина №3,
„Вела Благоева”, а
през 1983 г. е именувана „Славейче”.
П р е з 1 9 8 3 г. е
утвърдена за базова
градина, като работи с катедра предучилищно образование на ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий”.
Първоначално приема много деца, разпределени в 4
възрастови групи и
подготвителна група. От 1999 г. градината става самостоятелно юридическо
лице. През 2002 г. е
учредено Училищно
настоятелство.
След проведен конкурс през месец октомври 2008 г. за директор на „Славейче” е назначена Елка
Йорданова, под чието ръководство детското заведение се управлява успешно
до днес.
От 2008 г. екипът на детската градина
организира „Благотворителна кулинарна
изложба” като изделията се предоставят
на социално слаби хора - потребители на
патронажа, обществената трапезария и
на манастира „Св. Св. Петър и Павел”.
Традиция е деца и учители да отбелязват
всички християнски празници. Открит е и
кът на християнските добродетели, а иконостасът и иконите са предоставени като
подарък от игуменката на Лясковския манастир - покойната вече Майка Пелагия.

През календарната 2011 г в детската градина успешно е осъществен проект
„Съботно-неделна грижа за деца в неравностойно положение”. Партньори са сдружение „Виктория 04”, Община Лясковец и
Община В. Търново.
Оформено е методично
обединение за екологията. Осъществена е открита практика на тема
„Осъзнаване на здравето като ценност, адекватни ориентири за опазването му”. Преди 10 години в „Славейче” е открит и първият в областта ресурсен кабинет за
работа с деца със специални образователни
потребности. С помощта на екипа са обновени
и модернизирани интериора и двора на градината. С партньорството
на Община Лясковец е
реализиран и проект за
Енергийна ефективност, благодарение на
който сградата е обновена и санирана.
Екипът участва и в различни конференции и семинари, като „Нравствените ценности на християнството”, „Успешни роди-

тели - техники за активно слушане” и други. В специално оборудван и обновен ка-

бинет се провеждат открити практики като
„Правилно ли пресичаме” - практически
обучения за безопасно движение и др. В
„Славейче” са създадени и ателиета за допълнителна работа с децата - театрално

студио, йога, съвременни танци. През
2016 г. екипът работи по национална програма за насърчаване на грамотността, като провежда поредица мероприятия под
наслов „На баба приказка разказвам”,
„Мамо, прочети ми”,
„Пътуващ куфар”, както
и анкета с родители „Кой
ще ми чете” и среща с
детската писателка Валентина Петкова.
Мисията на екипа е
да постави основите в
личностното развитие
на бъдещите граждани
на България, съхранили
своята национална, културна и родова идентичност, да формира децата като личности с рационално и критическо
мислене, с творчески нагласи, притежаващи богатство от широки интереси, знания и умения и
всичко това педагозите
постигат с много любов, заедно по пътя на
знанието, радостта и доброто.

ХУДОЖНИЦИ ОТ 16 УЧИЛИЩА СЕ ВКЛЮЧИХА В ЛЯСКОВСКИ КОНКУРС
подкрепена от Областна администрация. Надпреварата и този път
премина под наслов „Фолклорните традиции в моя роден край” и за
участие в нея се впуснаха 112 рисунки на ученици от 16 училища от
областта. Представените за
съревнованието творби, изобразяват типично нашенските обичаи
и традиции, празници и обредност.
Децата бяха акцентирали върху заглавия на творбите си като „Лазарки”, „Гергьовски люлки”, „Благовещение”, „Коледари”, „Цветница”,
„Кукери”, „Великденски обичаи”,
„Градинари”, „Гроздобер”, „Розобер”, „Празник на Горнооряховския суджук”, „Празник на яйцето”
и много други. Разпределени в три
възрастови групи - І-ІV клас, V-VІІІ
и ІХ-ХІІ клас, учениците нарисуваха всичко онова, което познават от
нашия фолклор и празниците на
България. С най-много творби се
включи втора възрастова група 55 на брой, началният курс бе представен от 48 рисунки, а найдобрите според журито, бяха творенията на голямата възрастова
група, макар и само 9 на брой. Получените за съревнованието красиви произведения бяха оценени от специалисти
от Областна администрация и от лясковска общинска администрация. Целта на
проявата бе да се стимулира развитието
на ученическото творчество, наблюдателност и въображение, да се даде
възможност за разгръщане творческата
индивидуалност на учениците и най-

вече, младото поколение да покаже познанията, които има по български фолклор, поминък, бит, история, културни традиции и утвърждаване на специфични обичаи в ценностната система на децата.
Всички творби, участвали в конкурса
бяха събрани и експонирани в богата изложба в Музея на градинарството. На откриването на изложбата всички присъстващи художници бяха поздравени
лично от кмета д-р Гецова. Тя връчи найпрестижната награда от съревнованието
- Специалната награда на кмета на Общината. Специалната награда на Областния управител връчи, от името на проф.
д-р Любомира Попова, инж. Детелина Борисова - заместник областен управител.
Отличените автори, които заслужиха тези Специални награди са шестокласничката Василена Гецова от лясковската гимназия „Максим Райкович” и Ивайла Петрова от ІХ клас на ПГСАГ „Ангел Попов”,
гр. Велико Търново. Тази година Областна администрация реши, извън регламента на конкурса, да присъди още една
награда, освен Специалната на Областния управител. Поощрителна награда от
Областна управа получи десетокласничката от стражишкото СУ „Ангел Каралийчев” Николета Жекова - ученичка със спеГолям интерес предизвика провелия
циални образователни потребности,
се за втора година конкурс за рисунка в
представила две творби за конкурса.
Лясковец, посветен на родния край. КонВсички останали деца, класирани на
курсът за ученическа рисунка е областен
първо, второ и трето място, както и тези с
и в него за втора поредна година се
поощренията, бяха също наградени от двключват малки и по-големи художници
р Ивелина Гецова. При най-малките учеот различни училища и школи от 10-те обници от група І-ІV клас победител е Свещини на област Велико Търново. Органитослава Янкова от ІІ клас, СИП по Изобзатори на проявата са Община Лясковец,
разително изкуство при СУ „Цанко Церковски”, гр.
Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
П о л с к и
разпространява се безплатно
Тръмбеш. На
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
четете и в сайта на общината

втора позиция от същото училище е
четвъртокласничката Теодора Теодосиева. С трето място при най-малките художници са Виктория Кръстева от ІІІ клас при
СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов и Тея
Сарафова от І клас, ОУ „Димитър Благоев”, гр. В. Търново. В тази група журито отсъди да бъдат дадени и две поощрителни
награди - на Андреа Пенова от ІV клас на
лясковското СУ „Максим Райкович” и на
Дария Христова - на 11 години от Студио
„Арт-фентъзи”, гр. В. Търново. При втора
възрастова група надпреварата беше
най-оспорвана и класирането завърши с
първо място за Мария Звездева от VІ
клас на ОУ „Св. Климент Охридски”, гр.
Павликени. Второ място си поделиха шестокласничките Невена Иванова от ОУ
„Св. Климент Охридски”, Павликени и Нели Христова от СУ „Максим Райкович”,
Лясковец. Третото място също е за двама
- на тази позиция са петокласничките Любена Белчева от лясковското СУ „Максим
Райкович” и Димана Ангелова от свищовското СУ „Цветан Радославов”. Поощрителна награда в тази категория получиха
Ферхан Марков от VІІІ клас на ПХГ „Св.
Св. Кирил и Методий”, В. Търново и Сияна Ефтимова от V клас на горнооряховското ОУ „Иван Вазов”. При най-големите
наградите обраха художници от ПГСАГ
„Ангел Попов”, гр. Велико Търново. На
първо място е Савина Иванова от ХІ клас,
втора е десетокласничката Мартина Караджова и на ІІІ място се нареди Йордан
Георгиев от ХІ клас. Класиралите се деца
и техните преподаватели бяха поканени
на специалната церемония по награждаването, за да получат своите награди и
грамоти и бяха почерпени за старанието
си с лакомства от кмета д-р Ивелина Гецова.

