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В ДЖУЛЮНИЦА ОТНОВО СВАРИХА ЛЮТЕНИЦА, ПОКАЗАХА КАРВИНГИЗКУСТВО И ИЗБРАХА НАЙ-ДОБРИТЕ КУЛИНАРИ НА „ПЪСТРА ТРАПЕЗА”
вец д-р Ивелина Гецова и
председателят на читалището домакин Екатерина
Москова. Те поздравиха кулинари, самодейци, жители и гости на Джулюница и
пожелаха здраве и успех
на майсторите готвачи.
Свои щандове с ароматни
гозби в селския парк подредиха организаторите от
село Джулюница, както и

И тази година в родното село на найпрочутия в Япония българин Котоошу, се
проведе пъстър летен празник. За единадесети пореден път Община Лясковец и
НЧ „Пробуждане - 1896“, организираха Националния кулинарен фестивал „Пъстра
трапеза на гости в село Джулюница“.
Събитието стана част от традиционния
за Лясковско Карвинг-фестивал Лясковец
- пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското градинарство, а наред с него за
пореден път се проведе и Общински празник на лютеницата. Кулинарните надпревари протекоха в последния ден на топлия
август и събраха хиляди почитатели и гости. Още от ранни зори чевръсти домакини
разпънаха пъстри покривки, за да наредят
своите уникални български гозби. Из
въздуха в централния парк на селото се
разнесе аромат на вкусни ястия по рецепти от нашите баби. С тях се сля и мириса от
така познатата бобена чорба, която закъкри в специален казан за радост на изгладнели гости от близо и далеч. И тази година домакините от джулюнското читалище приготвиха 20 кг. тесто за мекици, за да
посрещнат посетителите на кулинарния
форум.
Старт на надпреварите дадоха председателят на Асоциацията за развитие на изкуствата и занаятите - А.Р.И.З. - 7. шеф
Пеньо Иванов, кметът на община Ляско-

гостите участници от лясковските пенсионерски клубове „Зора” и „Мазневска чешмичка”, кулинарни отбори от Мерданя, Козаревец, Драгижево, стражишкото Владислав и други. Всички кулинарни отбори
се впуснаха в надпревара за най-вкусна
гозба, за оригинална рецепта, за ястие по
автентична рецепта, за най-добър десерт
по стара рецепта, за Етновизия на щанд.
Имаше и Награда за „Баш майстор на фестивала“.
В 11-тото издание на Националния ку-

линарен фестивал, освен майстори на черпака с автентични и оригинални ястия, се
включиха и майстори на домашно приготвена лютеница. Тази година, докато професионалното жури търсеше най-добрите
кулинари по пъстрите щандове, до казана с боба демонстративно бе приготвена и лютеницата на драгижевчанина Светослав Йорданов, който стана първенец в миналогодишния конкурс. Рецептата му бе изпълнена от Мирена Стоянова и Иван Христов. Когато лютеницата беше готова, с нея пъргавите домакини от Драгижево намазаха около 600 филийки за

желаещите да похапнат драгижевска домашна лютеница, направена с много червен печен пипер, патладжан, домати и подправки, които майсторите запазиха в тайна. Към обяд бяха изядени и над 150 порции зрял боб, сготвен от професионалните готвачки Марийка Добрева и Йорданка
Бонева, както и над 300 мекици, които с любов и майсторство изпържиха Лозена Панева, Донка Нинова и Ружка Иванова.
Другото забавно предложение на организаторите тази година беше отправено

към публиката. Ентусиасти можеха да се
впуснат в състезателни игри, а целта на
организаторите бе да се постараят да не
остане гладен нито един гост на Джулюница. Водещ DJ Найки обяви регламента на

играта и така мало и голямо се впусна в състезание
по надяждане с боб „Кой изяде боба“, състезание по
рязане на лук „През сълзи към победа“, а третото
предизвикателство беше
отправено към найголемите куражлии - надяждане с люти джулюнски
шипки. С лъжичка за кафе
най-много боб за найкратко време изяде Димитринка Иванова. Първенец
в рязането на лук на ситно за време стана
Райна Светославова. При мераклиите да
похапнат 3 броя люти чушки, победител бе
Силвия Стоянова. И тримата победители
от тези игри получиха предметни награди и
грамоти.
Специална награда от форума „Пъстра
трапеза” имаше за пореден път и от родителите на Котоошу. Тя бе за цялостното
представяне на читалището-домакин „Пробуждане - 1896“, с. Джулюница, като найна стр. 3
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За втора поредна година село Добри
дял и местното читалище „П. Р. Славейков-1903 посрещна гости от близо и далеч, за да представят своята любов към
родния фолклор. Тази година за втория
регионален музикален форум дойдоха
гости от Лясковец, Драгижево, Мерданя,
Джулюница, Козаревец, от еленското село Палици, от Балван, от Сливовица, от
Горско Ново село и от Горна Оряховица.
Над 220 певци, танцьори, малки и големи
пазители на българските песеннотанцови традиции, се веселиха заедно на
една сцена.

Празникът бе открит от
председателя на читалището Иванка Костова, а поздрав към самодейци и
публика отправиха кметът
на община Лясковец д-р
Ивелина Гецова и кметът
на Добри дял Стоян Стоянов. Официални гости на
празника бяха и председателят на Общински съветЛясковец Даниела
Арабаджиева и общинският съветник Емилия Жилиева.
Домакините от театрален състав „Добридялски
мераклии” откриха форума като представиха постановка по сценарий на Николай Марков „Булкиприсмехулки”. Начало на прегледа дадоха с изпълненията си и певците от Група
за народни песни „Пъстра китка” с художествен ръководител Живка Иванова. В
богатата програма се включиха и наймалките самодейци от детска вокална
група „Дъга”, а Мартин Попов от Драгижево изпълни стихотворението „Бяла
спретната къщурка”. Приемствеността
между поколенията си личеше от многобройното присъствие на деца и младежи
самодейци. Децата от мерданската фол-

клорна група „Калина” също записаха силно участие, а за първа година дойдоха и
талантливите танцьори от Детски състав
„Елбетица”, Горна Оряховица.
След тях на сцената своя опит и
мъдрост показаха и по-възрастни участници, пазещи песенното ни изкуство - певиците от групите при лясковските пенсионерски клубове „Зора” и „Мазневска чешмичка”, както и вокалната група при лясковското читалище „Бели ружи”. Индивидуално се изявиха със свои изпълнения и
Галина Москова, Николай Марков при НЧ
„Напредък-1870” и Виктория Георгиева
от вокална група „Сорина”. В добридялския празник се включиха и танцьорите
от Фолклорен клуб „Лясковско хорце”,
представляващи Спортен клуб
FITFUN&SLIM, с художествен ръководител Георги Георгиев. В регионалния празник участваха и козаревската група
„Авлига”, също и джулюнската група за народни песни „Сладкопойна чучулига”,
клуб за народни танци „Палитра” при джулюнското читалище „Пробуждане-1896”,
а театралния състав на Джулюница се
представи и с автентичния жътварски обичай „Рязане на брада”. Свои изпълнения към пребогатата програма прибавиха
и клубовете от Мерданя и Драгижево, Мария Станева и Йордан Михалев от Сливовица, пенсионерската формация „Златна

есен” от Горско Ново село, а за първи път
се изяви и Народен хор за обработен фолклор при НЧ „Нива-1898”, село Балван, с
х уд о ж е с т в е н р ъ к о в од и т ел Тод о р
Арнаудов.
В продължение на четири часа 27 изпълнения - индивидуални и колективни,
записаха тазгодишните участници в прегледа „От любов към българското”. Деца,
младежи и възрастни от региона и околността пяха и танцуваха. Празникът нямаше конкурсен характер, но за всички включили се в него родолюбиви българи, носещи в сърцето си танца и песента, имаше
грамота и керамичен сувенир. Летният
фолклорен форум е най-голямото събитие за село Добри дял и е посветен на
празника на селото, който е също през
топлите дни на годината - това е денят на
Пресвета Богородица, храмов празник на
местната църква.
Кулинарната група на добридялските
майсторки и тази година се беше събрала
да сготви за всички гости. От три казана с
бобена чорба се състоеше празничната
гощавка. Вкусното традиционно българско ястие беше дело на Марийка Буюклиева, Надежда Бойчева и Стойка Донева,
които вложиха майсторлък и с обич свариха боб за гости, участници, организатори и изгладнели почитатели и любители
на фолклорното изкуство.
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Д-Р ГЕЦОВА ПОДПИСА ПЕТ ДОГОВОРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ ОТ ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
лева, като това са неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, читалища
по реда на Закона за народните читалища, етаж-

На 1 август 2019 година кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова
връчи договори за финансиране от създадения преди година в Община Лясковец
Фонд за подкрепа на местни инициативи.
Основната цел на финансовата подкрепа
от Фонда е решаването на местни проблеми, подобряване на средата и качеството
на живот на общността, както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.
Одобрените проектни предложения тази година са пет на обща стойност 12 000

на собственост по реда на Закона за
управление на етажната собственост,

осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които допринасят за развитие на местната общност.
Срокът за реализация на инициативите е
с продължителност 3 месеца.
Одобрените за финансиране проектни предложения са насочени към стимулиране на местното население в Община
Лясковец, да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми. Очакваните резултати от реализацията на
одобрените за финансиране пет проекта са: подобряване на материалната база, чрез осигуряване на оборудване за кабинет по готварство в СУ
„Максим Райкович”, придобиване на опит в сферата на културата, образованието и кулинарията
от екипа и учениците на
училището. Другият проект е за оформяне и поставяне на монумент на
пространство, където ще
могат всички жители и
гости на Община Лясковец да се запознаят с исторически факти
за освободителната война и приноса на

лясковчани за възстановяването на
българската държава. С реализирането
на третия проект се очаква подобряване
на материално-техническата база на лясковското читалище „Напредък - 1870” ,
създаване на по-добри условия за интелектуално, артистично и личностно развитие на над 150 участници в музикалните и танцови школи, самодейците в певческите състави и театъра, както и създаване на по-добри условия за опазване и
съхранение реквизита на съставите.
Четвъртото проектно предложение е
свързано с озеленяване и благоустрояване на междублоково пространство на улица „Въстаническа”, намираща се в близост до стадиона. С реализацията на проекта ще се подобрят условията за живот и
отдих на живущите там граждани и ще се
насърчи развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството
на живот, социалното общуване и гражданската активност. Петият проект е в полза на децата. С реализацията му се очаква лясковските малчугани да получат
практически знания за транспортната култура. Това ще стане чрез закупуване на оборудване, с помощта на което децата от
ДГ „Радост” ще получат качествена подготовка и познания по Безопасност на движението.

МАЛКИ И ГОЛЕМИ РИБОЛОВЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В ДЖУЛЮНИЦА

В красивата местност „Яза“, където
природата щедро е съчетала планина, зеленина и река, се проведе за поредна година спортното състезание по риболов,
организирано от Община Лясковец, Ловно-рибарската дружинка на село Джулюница и местното читалище „Пробуждане1896“.
Общо 25 участника, разпределени в
три възрастови групи, мятаха въдици за
призовите места. Председателят на дружинката Румен Стойков даде старт на
състезанието и в продължение на два часа малки и големи риболовци се надпреварваха за най-голям улов, най-едра и
най-дребна риба. При децата в категория
момичета на първо място се класираха
близначките Нина и Елина Недялкови, а
на второ място остана Николета Николова. В групата на момчетата риболовци с
най-много участници - общо 13 на брой, с
най-голям улов се отличи Валентин Димитров, а второ и трето място заеха съответно Станимир Светлозаров и Ивелин
Иванов. В най-оспорваната категория на

възрастните, първенец стана Красимир
Кръстев от ЛРД с. Джулюница, успял да
събере за определеното време близо
един килограм риба. Почетно второ място
зае Денка Гочева, която хвана и найголямата риба, а на трето място се класира д-р Сайет Афзали, гост от София. Допълнителните специални награди за „Наймалка рибка“ и „Наймалко джулюнско рибарче” отидоха при Митко
Гуглов и при 3-годишното
риболовче Гошко Чолаков. Богатият награден
фонд от разнообразни
рибарски такъми и грамотите за победителите,
както и за всички участвали в надпреварата
малки и големи риболовци, раздадоха кметът на
Лясковец д-р Ивелина Гецова, инж. Детелина Борисова - зам. областен

управител, председателят на лясковския
Общински съвет Даниела Арабаджиева и председателят на ЛРД с. Джулюница Румен Стойков.
В края на спортното

събитие за всички малчугани имаше сладка вкусна изненада. Фирма „Йо-Виг“ от село Бряговица осигури голяма торта с форма на златна рибка, като сладкия шаран
беше изяден на място за много кратко време. Той беше награда за труда и усърдието на децата.

РАЛИ-СЪСТЕЗАНИЕТО В ЛЯСКОВЕЦ ЗАПИСА СЕДМО ИЗДАНИЕ

Мирослав Ангелов от „Мегапорт“ е победител в седмото издание на Планинското състезание „Раховец Лясковец
2019”. Надпреварата бе ІV кръг от Националния шампионат по планинско изкачване. Организатори за пореден път бяха
Федерацията по автомобилизъм в
България, Общините Лясковец и Горна
Оряховица и СККА „Етър Рейсинг”. Трасето, което трябваше да преминат състезателите бе с дължина 3350 м, с денивелация 210 м и 7,5 % наклон.
Лясковското трасе е едно от найатрактивните и най-техничните трасета в
страната, това от години споделят запознатите със спортната надпревара. Ралисъстезанието се провежда в два поредни
дни, а участниците и техните автомобили
преминават по традиция в първия ден административно-технически преглед.
Състезанието бе официално открито от
кметовете организатори д-р Ивелина Гецова и инж. Добромир Добрев. Официален гост бе и президентът на АФБ Камен
Михайлов. След откриването, състезателите, водени от пилотираща кола, бяха
изведени до трасето в Лясковец, със
старт до градския стадион „Михаил
Алексиев”.
Същинската надпревара бе на втория ден, когато автомобилите се състе-

стана шампион на рали
и рали сплит, беше сочен за фаворит още
преди начал ото на
състезанието, особено в
отсъствието на победителите в предишните издания на изкачването и
на лидера във временното класиране. Още повече, че автомобилът на
Ангелов се смята за найдобрата рали-кола в

заваха по пътя от стадиона до манастира
„Св. Св. Петър и Павел”. Тази година шампионатът се проведе по нов правилник. В
деня на старта, състезателите направиха по един тренировъчен манш, което им
даде възможност да пробягат и да опитат
трасето. То бе напълно подготвено и обезопасено с много стриктни мерки за безопасност. Победителят Мирослав Ангелов
със своята „Шкода Фабиа R5” спечели и
трите манша и с общ резултат 06:46,898
стана безапелационно първи. Търновският бизнесмен, който миналата година

клас R5 в света. Битката за второто и третото място обаче беше много оспорвана.
Втори стана Искрен Веселинов от „Даниел Рейсинг” с „Хонда Сивик” и общ резултат 07:11,460 мин. Така той спечели шампионската купа в клас Е1 1600. Трети в генералното класиране е Стефан Георгиев
от Стара Загора с „Форд Ескорт”. Шестицата допълват Александър Бурдин от „Хоби кар” с BMW М3, Динко Иванов от Стара Загора със „Ситроен С2” и Валентин
Георгиев от „Ара мотор спорт” с „Хонда
Сивик”. Лясковчанинът Тодор Тодоров,
по идея на който се
провежда състезанието в Лясковец и
който е състезател
на клуба-домакин
„Етър рейсинг”, се
подреди на осмо
място в крайното
класиране със своя
„Фолксваген Поло”.
Купите на победителите бяха
връчени от кметовете на двете общини съорганизатори
- д-р Ивелина Гецова и инж. Добромир
Добрев.
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ЗА ЧЕТВЪРТИ ПЪТ ШАМПИОН НА ФУТБОЛНИЯ ТУРНИР В ДЖУЛЮНИЦА Е „ЕПЪЛ”

Единадесет отбора, разделени в две
групи участваха в тазгодишния пореден
летен турнир по футбол, който стана вече
традиция за Джулюница. Пет бяха джулюнските тимове - „Епъл”, „Кока кола”,
„Рая Интернешънъл”, „Торнадо” и „Земеделец”. Участваха и отбори от Козаревец,

Стражица, Горско Ново село, Антоново,
Константин, Кесарево. Още с откриването
на турнира започнаха ежедневните мачове - по три срещи на вечер. За първа година след всяка среща бе избиран и награждаван най-добър играч. Награди получаваха и най-редовните зрители. Иначе тра-

диционните отличия, които организаторите дават и този път бяха за най-добър вратар, за ветеран на турнира, за най-млад играч, за голмайстор и други.
Деветото издание на джулюнския футболен турнир продължи близо две седмици. Спортната изява се провежда под организацията на ФК „Владислав-2004, ХК
„Владислав-2009”, ОбУ „П.Р. Славейков” и
с подкрепата на Община Лясковец. С финансова помощ от Общината още преди
началото на турнира с нов шамод бе презастлано игрището в двора на училището,
за по-благоприятни условия при провеждане на спортната надпревара. Ръководител на срещите бе Галин Караджов, коментатор Петьо Стоянов, а при откриването и в заключителната част при награждаването, кметът на Община Лясковец др Гецова поздрави участниците, победителите и всички, които вече девет години
работят усилено за организирането на едно от най-емоционалните съревнования в
най-голямото лясковско село.
Наградите и тази година бяха много.
Най-млад състезател стана 13-годишният
Светослав Колев, а най-възрастен играч -

Николай Колев. Грамота за най-коректен
отбор бе присъдена на тима от Горско Ново село. Искрен Стърсаков бе обявен за
най-проспериращ млад състезател и се
окичи със специалния приз, учреден на
името на Богомил Йорданов. Най-добър
вратар стана Васил Боев, а голмайстор с
цели 10 гола - Мартин Иванов. Васил Боев
заслужи и признанието „Играч на мача”,
тъй като спаси пет удара във вратата при
изпълнението на дузпи на финалния мач.
Шампионската титла получи един от тимовете на Джулюница - а именно „Епъл”, като капитанът на финалистите Калоян
Христов бе обявен за най-полезен състезател. „Епъл” спечелиха шампионската
титла не просто за пореден път, а за
четвърти път в историята на турнира на
малки вратички. Втори са „Кока кола”, Джулюница, а трети остана тимът на Константин „Рудановски”. Призьорите се окичиха
с медали, получиха и купи, грамоти и парични премии, осигурени от организаторите. На финала всички си пожелаха успехи и до нови срещи догодина, когато трябва да протече следващото десето юбилейно издание на спортната изява.

47 ПЛУВЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАХА В ЛЯСКОВСКИЯ МАРАТОН НА ИМЕТО НА ДОБРИ ДИНЕВ

Пети Национален плувен маратон бе
организиран в Лясковец в последния уикенд на юли. Маратонът, посветен на гиганта в синия спорт стана традиция и брои
вече пет успешни реализации в своята история. Той се организира от Община Лясковец, плувен клуб „Етър” и фирма „Делфина”. Надпреварата с национално значение носи името на легендарния български плувец Добри Динев - мaйcтop нa
дългитe плyвaния, с 6 рекорда зa „Книгaтa
на Гинec”. В памет на известния български
спортист, организаторите учредиха почетен плувен маратон, който по традиция се
провежда на лясковския микроязовир „Костимял”.
Организаторите отчитат, че с всяка година, интересът към спортната инициатива нараства. Тази година плувците, изявили желание да участват бяха 47 души мъже и жени. Събитието уважиха кметът
на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова,
секретарят на Общината Мариян Паскалев, а почетен гост беше и съпругата на
Добри Динев - Маргарита Динева.
Всички yчacтници пoлyчиха тeниcкa и
аксесоар за плуване, а отличените на
първите три места се окичиха и с медали,
които бяха осигурени от Община Лясковец. Кметът д-р Гецова връчи отличията
на победителите. В първа група ветерани
от 30-39 години мъже на 2000 м., приза за
1-во място взе Ненчо Колев от Велико

Търново, с време 38,40 мин. На 2-ро място
се класира Андрей Велчев от София, с време 42,05 мин, а трети разстоянието преплува Павлин Пламенов Петров от Варна
- с четири минути след втория. При ветераните на възраст 40-49 години на 2000 м.,
участниците бяха осем. Призьор стана Димитър Ангелов Димитров от Долно Градище, с време 35,44 мин. На 2-ро място се
п од р ед и с о ф и янецът Ивайло Тунчев, с време 37,20
мин. Трети се класира Борислав Иванов от Сандански, с
време 38,40 мин. В
трета група Ветерани 50-59 години
мъже на 1000 м., се
състезаваха 15 души. Тук най-добър
беше Валентин Митрев от Сандански,
който приключи надпреварата с време
16,11 мин. След него е съгражданинът му Георги Булакиев с
време 16,40 мин, а за третото място се пребори Ивелин Иванов от Русе, само с една
минута след втория. При жените в групата
на 50-59 годишните на 1000 м., Людмила
Белчева е фаворит - тя се класира на призовото място. При четвърта група - ветера-

ни над 60 години мъже на
1000 м., участниците в
съревнованието бяха 8
души. При найвъзрастните приза за
първо място взе Николай
Хаджиев от Русе, преплувал разстоянието за
време 20,15 мин. Втори е

Николай Чаркчиев от Сандански с време
25,55 мин., а с време 27,20 - трето място заслужи варненецът Стоян Тодоров.
След успешното представяне на ветераните, в петата национална надпревара
се впуснаха и много мъже и жени, плували
на дистанцията от 5000 м. При мъжете

първенец е Александър Божилов от София с време 1,05,50 ч. Само на 3 минути
разлика след него е Благовест Стоилов от
Димитровград, а с осем минути след него
с е к ла с и р а т р ет и я т - В е с ели н
Александров от Варна. Четири дами отсрамиха нежния пол и се класираха по
следния начин - първа е Ивет Шумкова от
Варна, с време 1,18,14 ч. Софиянките Мира Георгиева и Весела Димитрова приключиха с близки времена и се наредиха съответно втора и трета с време 1,21,36 ч. и
1,22,01 ч.. На 4-то място с 12 минути разлика след третата състезателка се класира Пресияна Атанасова от Русе.

В ДЖУЛЮНИЦА ОТНОВО СВАРИХА ЛЮТЕНИЦА, ПОКАЗАХА КАРВИНГИЗКУСТВО И ИЗБРАХА НАЙ-ДОБРИТЕ КУЛИНАРИ НА „ПЪСТРА ТРАПЕЗА”

от стр. 1
високо бяха оценени ястията „Глава от свиня”, „Сом в гювеч” и „Пълнен заек”. Останалите награди за кулинарите победители в
различните категории осигуриха организаторите.
Тази година оценяващата комисия бе в
състав Божидар Димитров, шеф Пеньо
Иванов и Ваня Табакова. На журито му се
наложи да опита този път 170 гозби, участвали в XІ-тото издание на фестивала, в
който се включиха близо 100 кулинарки. Колективната награда за „Етно визия на
щанд” отиде при кулинарния отбор на лясковския клуб „Мазневска чешмичка”, които
наредиха най-красива трапеза. Призът,
именуван от организаторите „Баш майстор
на фестивала“ заслужиха дамите от втория щанд на Джулюница „Веганска храна”.
За „Оригинална рецепта” беше наградено ястието на Красимира Колева от Мерданя „Забулена кавърма”. Наградата „Найдобър десерт по стара рецепта” грабна козаревчанката Дешка Миланова за своя
„Сладкиш от царевично брашно”. Наградата „Най-вкусно ястие” взе Мария Драева от
лясковския пенсионерски клуб „Зора” за

своите „Манатарки със зеленчуци”. Найдобре с приготвянето на ястие по
„Автентична рецепта” се справи Росица
Йорданова от стражишкото село Владислав. Тя заслужи отличието за своята „Харманска манджа”. Журито присъди и 15 поощрителни награди в категорията „Вкус”, а
именно на Геновева Арабаджиева от Драгижево, на Стойка Петрова от Лясковец, на
Стефка Янакиева от Козаревец /две награди за две ястия/, на Мариана Коруджиева от Джулюница, на Иванка Маринова от
Джулюница, на Катя Тодорова от Лясковец, на Цветанка Костова от Драгижево, на
Веска Ангелова от Владислав /за две ястия/, на Йорданка Стоянова от Мерданя,
на Мирена Стоянова от Драгижево, на
Иванка Николова от Лясковец, на Дафинка
Игнатова от Козаревец и на Иванка Лазарова от Джулюница.
В конкурса за лютеница, оценяващите
Анушка Недева и Елена Колева трябваше
да опитат общо 35 домашни лютеници.
Трите най-добри майсторки тази година са
Красимира Колева от Козаревец, заслужила първото място, Стефка Георгиева от
Владислав - на второ място и трета стана

лютеницата на Силвия Николова от Лясковец. Те получиха от д-р Гецова предметни
награди и грамоти, а на победителката Красимира Колева бе заръчано да стяга тавата за следващото издание на конкурса, когато ще свари своята лютеница пред всички. Имаше и четири поощрения, които бяха
дадени за лютениците на Пенка Савова,
Цветанка Костова, Тодорка Арсова и Елина Данаилова.
Докато журито опитваше всички представени за състезанието гозби, на сцената
до фонтана самодейци спретнаха песенно-танцов маратон. В програмата с танци и
песни от нашия чуден фолклор се включиха домакините от Джулюница - децата от
ДГ „Сладкопойна чучулига”, танцов клуб
„Палитра”, фолклорна група „Сладкопойна чучулига” и певческа група „Ален божур”. Пяха и гостите от Лясковец - ВГ „Бели
ружи” и ПГ „Росна китка”, „Авлига” от Козаревец, Детска фолклорна група „Китчица”
от Драгижево, както и гостуващите формации от Кесарево и от далечните села Стежерово, община Левски и Давидово, община Търговище. За доброто настроение на
гости, участници, организатори и жители

на селото, дует „Мелодика” - Латинка Петрова и Младен Митков поднесоха фолклорен концерт с най-хубавите си песни, а
множеството зави пъстър хоровод около
шадравана.
Освен вкусни ястия, почитателите на
празника, можеха да се насладят и на красивите творения на карвингистите, които в
специален щанд на празника, показаха
своите карвинг умения. За поредна година
причудливи фигури от плодове и зеленчуци изработиха сестрите Виктория Афзали
и Неделина Димитрова, козаревчанката
Ценка Димова и варненките Ивелина Желева и Димитричка Янкушева.
Всички призьори, които журито класира бяха поздравени и наградени от организаторите, и както повелява традицията,
празникът завърши с поздрав към всички
кулинари, към журито, както и с благодарност към основателя на фестивала шеф
Пеньо. На Шефа джулюнчани връчиха,
българска погача и го изпратиха за пореден път с венец от лютата джулюнска шипка. А за децата на фестивала събитието
приключи с похапване на вкусна торта, подарък от фирма „Йо-Виг”.
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НАШИ САМОДЕЙЦИ С НАГРАДИ ОТ ЛЕТНИ УЧАСТИЯ

Много участия имаха през лятото нашите певчески и танцови формации, от които се завърнаха с почетни отличия, грамоти и признанието на публиката.
Вече 9 години ГОФ „Авлига” при клуба
на пенсионера и инвалида „Надежда”, с.
Мерданя радва публиката със своите изпълнения и печели куп награди. Създадена през 2011 година от маестро Цветанка
Христова, групата и през този творчески
сезон имаше много участия в общински,
регионални, национални и международни фестивали и събори. Не са малко наградите, които спечелиха певиците
през изминалите месеци - диплом и
сребърен медал,
препоръка за участие в Европейски
шампионат по фолклор „Евро фолк” Несебър и Слънчев
бряг, грамота за
съществен принос
при съхранение и
развитие на балканските традиционни
народни изкуства,
първа награда за
най-масово участие,
три първи награди
за участие в конкурса за традиционни хлябове - пита за Зарезан на Катя Маджарова, Великденска пита на Пенка Джурова и празнична пита на
Христина Дамянова. Всички тези награди
са от участието на самодейките в VІІІ Балкански шампионат по фолклор „Евро
фолк Жива вода - Хисаря 2019”. Съставът
участва и в „Национален фестивал на
българския фолклор и българските традиционни ястия - Пряпорец 2019”, от където се завърна с най-престижните награди
- първа награда и Златен приз, Диплом за
уникалност на българските традиционни
ястия, Диплом за най-красиво подреден
битов кът, Диплом за цялостно предста-

вяне и Сертификат
за автентичност на
Иванка Арменчева.
От юбилейния ХV
Събор-надпяване
„Авлига пее” в село
Обединение, посветен на голямата певица Мита Стойчева, съставът бе отличен с І място и златен медал. В село
Гр а д и щ е от V І
Събор на българското фолклорно богатство „Тараклък а
пее и танцува”, нашите самодейки получиха грамота за активно участие. ГОФ „Авлига” участва и в
Регионалния преглед на пенсионерската
художествена самодейност в град Златарица, във Фолклорен фестивал „Шарено
пиле петровско” в село Церова кория, в
Рок-фест, село Миндя и „С песните на Борис Машалов” в Сливовица.
Три златни медала прибави към колекцията си с отличия и Групата за обработен фолклор „Детелина” от село Драгижево. Неин ръководител е също маестро
Цветанка Христова и певческата формация има 15-годишно съществуване. По-

редните си престижни награди певиците
извоюваха от участията си през това лято
в национални форуми - два медала имат
от фестивала в село Обединение „С песните на Мита Стойчева” и първо място и
Свидетелство за отличното си представяне от Националния фолклорен събор „На
Белица на хорото”, където с колективното
си изпълнение грабнаха вниманието на
журито. Там те заслужиха престижното
първо място за изпълнението на песента
„Събрали ми се, събрали” и китка от народни песни. Успешно бе и представянето на групата в 26-тия Национален пенсионерски събор-надпяване „Беклемето

2019”, откъдето имат завоювано трето
място.
Успешен беше сезона и за много други
наши колективи и формации. Джулюнският танцов клуб „Палитра“ при НЧ „ Пробуждане 1896 “ се представи отлично на

24-то издание на фолклорния фестивал
„Северняшка китка”, провел се в Павликени. При първия си старт за сезона след
едногодишно прекъсване, нашите танцьори завоюваха почетното второ място
и се отличиха със сребърен медал. Те се
съревноваваха с над 60 състава от цяла
България и призът е признание за тяхната упоритост, всеотдайност и трудолюбие.
С диплом и заслужена награда за труда си се завърнаха
от Априлци и талантливите ни самодейци от Козаревец. Те
имаха поредно участие в Националния
фолклорен фестивал „Искри от миналото 2019 град
Априлци”. Изпълнението на нашите певци от Група за народни песни
„Авлига” с ръководител Аспарух Костов,
им донесе второ място и сребърен медал.
Наши състави се

ПЕСНИ И ОБРЕД „РЯЗАНЕ НА БРАДА“
ЗА КРАЯ НА ЖЪТВАТА В ДЖУЛЮНИЦА

Самодейната
ф ол к л о р н а г ру п а
„Сладкопойна чучулига” при джулюнското читалище „Пробуждане-1896“ приОбщина Лясковец е една от наградениФорумът бе организиран от вестник „24
ключи жътвата на ните общини от Северен централен район.
часа“, който е инициатор на мащабния навите на земеделския
ционален проект „Образцова община” за
стопанин Румен
отличаване на най-добрите общини в
Стойков с ритуал „РяБългария. На церемонията в старата стозане на брада“.
лица бяха оповестени резултатите от проА в т е н т и ч н о п р еучването на „24 часа” сред 36-те общини в
създаден със сърпоСеверен централен район и бяха връчени
ве и паламарки, в
отличия на най-образцовите сред тях. Награнното юлско утро,
радите бяха в няколко категории: „Качесжътварите захванатво на живот”, „Благосъстояние”, „Умен
ха чакъма и заредиград”, „Градски дух”. Община Лясковец бе
ха снопи след снопи
отличена като образцова община в категос песните „Женала е
рия „Благосъстояние”. Благодарности на
дилбер Яна“ и „Димитър чакъм захваща“.
вестник „24 часа” за високата оценка изкаВсички действия и обредни моменти бяза от свое име и от името на жителите граха строго спазени от групата, отишла на
доначалникът д-р Ивелина Гецова.
полето, както са правели в миналото праТова е висока оценка за упоритата и цедедите ни. По традиция най-младата
ленасочена работа на екипа на Община
жътварка носи бъкел със студена вода за
Лясковец да развива и прилага политика,
морните жътвари. След приключване на
която превърна общината в желано място
жътвата две девойки сплитат на „брада“
за инвестиции, бизнес и живот.
по три ръкойки житни класове, вързани с
Инициативата на вестник „24 часа“ ще
полски цветя, с бял и червен конец.
приключи с присъждането на национални
Основно действие в ритуала е и преливанагради в края на годината, а общините ще
нето на вода, за да не е сушава годината.
се оценяват по обективните им постижеДевойка се върти три пъти с „брадата“, кония в различни категории.
ето пък е молитва за плодородие - за да
се върти беИздава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
рекетът окоразпространява се безплатно
ло стопаниe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
четете и в сайта на общината

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ОТЛИЧИЕ

представиха успешно и в Деветия национален фолклорен фестивал „Фолклорен
извор” в Царевец. Седемчленно жури с
председател известният фолклорист
Юлия Цанкова, даде призовете на найдобрите. Козаревските ни самодейци са с
два златни и един
сребърен медал. Седемгодишната Карина Павлова и 70годишната Дешка
Миланова получиха
първа награда и Златен медал в категория „Индивидуални
изпълнители” в своите възрастови групи.
Съставът за народни песни „Авлига”, завоюва второ място и
сребърен медал в категория „Обработен
фолклор”. От този
фестивал бронзови
медалисти са певиците от лясковския
клуб на пенсионера „Зора”. Групата към
него „Чаровна възраст” с ръководител Димитър Ефтимов, получи отличието в категория „Обработен фолклор” за изпълнение на песните „Славей ми пее” и „Завило
се е хоро”. В другата к атегория
„Автентичен фолклор” с бронзов медал
се окичиха и певиците ни от Група за народни песни „Росна китка” при другия лясковски клуб на пенсионера „Мазневска
чешмичка”.

на. Най-възрастната жътварка изправя
сноп и житни класове и застила бял пешкир, на който чорбаджията оставя добра
плата - златна пара, а чорбаджийката носи топла пита и печена кокошка за жътварите.
В края „брадата“ се подрязва със
сърпа и се връчва на стопанина, за да я
закачи на сачака на къщата, а изсъхналите семена се примесват с отделеното
зърно за посев за следващата година.
Стопанинът Румен Стойков се отплати щедро на самодейната група за автентичния ритуал. Певиците пък благодариха за поканата да го изпълнят и пожелаха
здраве, благоденствие и още по-голям берекет на земеделския производител.

