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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

В ЛЯСКОВЕЦ 12 МЛАДЕЖИ ПОДПИСАХА ДОГОВОРИ ПО
ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО - ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ”

С началото на новата
2013 година 12млади хора
постъпиха като стажанти в
общинаЛясковец. Във вто-
рия работен ден от новата
година те подписаха тру-
довите си договори и се
срещнаха с кмета на общи-
ната д-р Гецова, която ги
поздрави иимпожела успе-
шен старт в кариерата.
Младите хора ще стажу-
ват в общината в про-
дължение нашестмесеца,
като всички те имат свои
наставници. Стажантите
са 12 на брой, като 5 от тях
са разпределени да рабо-
тят в съответните кме-
тства на община Ляско-
вец, а останалите 7 ще заемат позиции в об-
щинска администрация в Лясковец и в част
от звената като Домашния социален патро-
наж.

Стажантската схема, по която младежи-
те започнаха работа в община Лясковец се
реализира от Агенцията по заетостта по про-
ект „Ново начало - от образование към зае-
тост”. Тя е насочена към осигуряване на
първата заетост на младите хора по придо-
битата професия или специалност от сред-
ното или висшето образование. Тази схема
дава първото работно място на младия чо-
век зашест месеца при работодател, който е
дал заявка в бюрото по труда. Той осигурява
наставник, за да подпомага младежа в
упражняването нададената професия.

Дванадесетте млади хора от нашата об-
щина ще имат възможност да се запознаят с
работата на общинските служители, ще се
обучават и ще бъдат в помощ на съответни-
те специалисти по дирекции. Тази възмож-
ност им се предоставя, благодарение на опе-
ративна програма „Развитие на човешките
ресурси”, реализираща се в момента само в
някои общини вБългария.Наемането на ста-
жантите на разкритите работни места е по
трудово правоотношение на пълно работно
време, като за целия период на наемане ра-
ботодателите получават финансиране от
ОП „Развитие на човешките ресурси”. Така
до началото на юли стажуващите ще полу-

чаватмесечно възнаграждениеот 400лв.
Основната цел на проект „Ново начало” е

предоставяне възможност на младежи до
29-годишна възраст, завършили средно или
висше образование /дипломирани/ да ста-
жуват при работодател на длъжност, която
съответства на придобитото образование в
професионалното направление на висшето
или средното образование, с което се улес-
нява прехода на младите хора от образова-
ние към заетост. За да участват в програма-
та изискването към младежите е да са без
трудов стаж по специалността, да са регис-
трирани в бюрото по труда, да отговарят на
условията на работодателя за заеманена за-
явеното работно място. В проекта могат да
участват работодатели, които разкриват ра-
ботни места във всички сфери на икономи-
ката, като работодателите заявяват работни
места в дирекция „Бюро по труда“, на чиято
територия се разкрива работнотомясто.

Така млади хора от община Лясковец ще
имат възможност да се обучават, да се за-
познаят на практика с работата по своята
специалност, ще имат възможност да навли-
зат плавно в процеса на труд, като винаги до
себе си ще имат опитен специалист, който
ще ги напътства,щеправи ежемесечни отче-
ти за напредъка на младия си колега и най-
важното - за младежите се осигурява парич-
но възнаграждение, което е стимул за
успешното стартиране в трудовия процес.

ЗА ВТОРИ ПЪТ ИВАЙЛО СЛАВЕВ ИЗВАДИ
БОГОЯВЛЕНСКИЯ КРЪСТ В ДЖУЛЮНИЦА

На Йордановден в най-голямото лясков-
ско село Джулюница се състоя ритуал по из-
важдането на богоявленския кръст от води-
те на реката. След тържествена литургия в
местния храм „Св.Георги-Победоносец”, коя-
то отслужи отец Кирил, многобройно литий-
но шествие се отправи към моста на реката
за извършване на ритуала. За втора поред-
на година 16-годишният Ивайло Славев се
оказа отличния плувециизвади кръста от ле-
дената река.

Миналата година след 15-годишно пре-
късване традицията по ритуалното изважда-
не на кръста бе възобновена. За провежда-
нето на съревнованието голяма заслуга има-
ше джулюнският арендатор, член на чита-
лищното настоятелство и общински съвет-
ник в лясковския парламентРуменСтойков.

Идеята да се под-
нови традицията е
на читалищното на-
стоятелство при НЧ
„Пробуждане-1896”,
което и тази година
бе основният орга-
низатор на ритуала
със съдействието и
финансовата под-
крепа на общинаЛяс-
ковец. Този път заед-
но с Ивайло се гмур-
наха още двамамла-
ди мъже от селото.
За тях организатори-
те бяха осигурили
бъклици с вино. Са-
мият Ивайло бе на-
граден и с 50 лв. и
грамота за успешно-
то си представяне.

Освен за джу-
люнчани, ритуалът
бе истинска атрак-
ция и за мнозината
английски семе-
йства, които са заселници в селото. За Бого-
явление намясто за християвския ритуалбя-

ха и кметът на община-
та д-р Ивелина Гецова,
председателят на об-
щинския съвет Дание-
ла Арабаджиева и об-
щински съветници. Д-р
Гецова връчи награда-
та на победителя и по-
ощрителните грамоти
на неговите съперни-
ци. Миналата година
да се хвърлят в студе-
ните води се престра-
шиха деветмина млади
хора, тази година учас-
тниците бяха в пъти по-
малко, но организато-
рите от читалищното
настоятелство се надя-

ват традицията да продължи да се развива,
макар понякога и с по-малко участници.

ОБЯВА

По традиция всяка година в навечерието на Трифон Зарезан в Лясковец се про-
вежда конкурс „Най-хубаводомашновино”. Тази година тойщесесъстоина13февру-
ари2013 г. /сряда/ от 14.00 часавМузеяна гурбетчийското градинарствовЛясковец.

Право на участие в него имат всички пълнолетни лица с постоянно местожителство в об-
щина Лясковец, с изключение на членовете на журито. Желаещите да вземат участие в кон-
курса трябва да занесат предварително по една стъклена бутилка от своите вина - бели или
червени /може и от двете/ в музея на градинарството. Всички желаещи могат да предоставят
вината си в срок от 4 февруари /понеделник/ до 12 февруари /вторник/ от 10:00 до 12:00 часа
преди обяд и от 14:00 до 16:00 часа след обяд, а в самия ден на конкурса - 13 февруари /сря-
да/ от 10:00 до 12:00 часа на обяд в Музея на градинарството.

До участие се допускат избистрени, домашно-приготвени вина, представени в не надпи-
сани бутилки с вместимост минимум 0,5 литра. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, от-
носно пълната анонимност на конкурса, при записване участниците няма да знаят своя но-
мер.

Комисия от дегустатори ще оценява качествата на вината. Предвидени са грамоти и па-
рични награди за първо, второ и трето място, както за бели, така и за червени вина. Награди-
те ще бъдат връчени на победителите от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова на
13 февруари в 18.00 часа, когато ще започне празничния концерт, посветен на Трифон Заре-
зан в салона на читалище „Напредък-1870” - гр.Лясковец.

Конкурс за най-хубаво домашно вино

ОБЯВА

Конкурс за най-хубаво домашно вино
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Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”,
проект „Нови възможности за заетост в зелената система на Община Лясковец”.

Договор BG051PO001-5.1.02-0033-C0001. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Инвестира във вашето бъдеще!

Европейски съюз Европейски социален
фонд

В дейно с т та на
Общинско предприятие
„Благоустрояване, озе-
леняване и почистване”
създадено по проект №
BG051PO001-5.1.02-
0 0 3 3 - C 0 0 0 1 „ Н о в и
възможности за заетост
в зелената система на
Община Лясковец”, фи-
нансиран поОперативна
програма „Развитие на
човешките ресурси” със
средства от Европей-
ския социален фонд, е
включено снегопочис-
тване на тротоари, алеи,
автобусни спирки и пеше-
ходни пътеки на терито-
рията на общината.

С настъпване на зим-
ния сезон, във връзка с очакваните обилни
снеговалежи, служителите на общинското
предприятие „Благоустройство, озеленява-
не и почистване” премахнаха опасните кло-
ни на дърветата по улиците на гр. Лясковец.
Действията по отстраняването им са съгла-
сувани с еколога на община Лясковец. Като
допълнителен ефект се изтъква и това, че
след санитарната сеч ще се подобри види-
мостта по улиците.

През месеците декември и януари слу-
жителите на общинското предприятие се
включиха активно в почистването на тротоа-
рите и пешеходните зони от натрупалия сняг
и опесъчаването на почистените зони, за да

може гражданите да се придвижват свобод-
но. За целта работниците от предприятието
използват новозакупения за тази цел рото-
рен снегорин. След активно снеготопене,
служителите на ОП „Благоустройство, озе-
леняване и почистване” събират и почис-
тват използвания при заледяване пясък от
улиците в градЛясковец.

Зелен телефон на Община Лясковец за
сигнали за нарушения - 2 20 85 и 0889 002
662.

Настоящиятдокумент е изготвен сфинансовата помощнаЕвро-
пейския социален фонд. Община Лясковец носи цялата отговорност за
съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства
не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или
Агенция за социално подпомагане.

ДЕЙНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ,
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ” ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОНПрез месец октомври общините Елена и

Лясковец започнаха изпълнението на
съвместен проект с наименование „Чрез
ефективна структура към по-добри услуги
за гражданите на общините Елена и Ляско-
в е ц ” п о О п е р а т и в н а п р о г р а м а
„Административен капацитет”, процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG051PO002/12/1.1-04, приори-
тетна ос I „Добро управление”, приоритет
1.1 „Ефективна структура надържавната ад-
министрация”, който се съфинансира от
Европейския съюз чрез Европейския социа-
лен фонд. Проектът е на стойност 143 969
лв., като водещата организация е община
Елена и ще бъде изпълняван в продълже-
ние на 18 месеца. Общата цел на проекта е
свързана с оптимизиране на общинското
управление и повишаване на ефективност-
та чрез преструктуриране на администра-
тивните структури и звена и подобряване на
работните процеси чрез модернизиране и
адаптиране на административните структу-
ри, като бъде създадена организация спря-
мо потребностите на гражданите и бизнеса
и добрите европейски практики. Важни цели
на проекта са също подобряване на управ-
лението и на резултатите в дейността на об-
щинските институции в Елена и Лясковец,
както и повишаване капацитета на общин-
ските служители за качествено администра-
тивно обслужване.

Основните дейности, залегнати в проек-
та са извършване нафункционални анализи
в общините Елена и Лясковец; провеждане
на съпътстващи обучения; разработване на
предложения за промени в нормативни,
стратегически и други документи; оптимизи-
ране на структурите и подобряване на орга-
низацията, работните процеси и координа-
цията в административните структури, както
и дейности за информация и публичност на
изпълнението на проекта.

След приключване на проекта очаквани-
те резултати са свързани с изготвяне на де-
тайлни препоръки и план за оптимизиране
на административните структури; из-
вършване преглед на организационните мо-
дели в общинските администрации и изра-
ботване на функционални анализи, разра-
ботка на нови проекти на нормативни актове
за изменение и допълнение на вътрешната
нормативна уредба, както и по-добро раз-
пределение нафункциите идейноститемеж-
ду отделните звена в институциите; добре
обучени и мотивирани служители за качес-
твено административно обслужване на граж-
даните.

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Чрез ефектив-
на структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и
Лясковец” договор за безвъзмездна помощNo.12-11-46/09.10.2012 г., сфи-
нансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капа-
цитет”, съфинансиран отЕвропейския съюз чрез Европейския социален
фонд. Цялата отговорност за съдържанието й се носи отОбщина Еле-
на и при никакви обстоятелства не може да се счита, че то отразява
официалнотостановищенаЕвропейския съюзиУправляващияорган.

ОБЩИНИТЕ ЛЯСКОВЕЦ И ЕЛЕНА РАБОТЯТ ПО СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ,
ФИНАНСИРАН ПО ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

Обществената трапезария в Лясковец
продължава да функционира и през новата
година. Фонд „Социална закрила” осигурява
средства в размер на 8228,00 лв. за из-
пълнение дейностите на проекта - приготвя-
не на топъл обяд на потребителите, като су-
мата от 7 480,00 лв. са средства за хранене
на 44 лица за 85 дни за периода от 2 януари
2013 г. до 30 април 2013 г. по 2,00 лв. на ден.
Сумата от 748,00 лв. е за други режийни раз-
ходи.Проектът се изпълнява отОбщинаЛяс-
ковец /бенефициент по договора/, а сре-
дствата се осигуряват отфонд „Социална за-
крила” при Министерството на труда и соци-
алната политика.

Целта на проекта е да облекчи живота на
хората от социално слаби семейства и хора
с увреждания, като им осигури топъл обяд.
Капацитетът на обществената трапезария е
увлечен на 44 бенефициента. Териториал-
ният обхват включва само социално слаби
лицаи семейства от градЛясковец.

Обществена трапезария осигурява топ-
лия обяд всеки работенден на уязвимители-
ца и семейства. Приготвянето и разпределе-
нието на храната се извършва от работещи-
те в Домашен социален патронаж, а па-
ртньорите по проекта саОбластния съвет на
БЧК гр. В. Търново и Сдружение „Граждани
за обществена инициатива Св. св. Петър и
Павел” гр. Лясковец.

Община Лясковец като бенефициент на

този социален проект осигурява средства за
електроенергия, необходима за приготвяне
на храната и средства за възнаграждение на
наето лице по граждански договор като кух-
ненски работник

Областният Съвет на БКЧ участва с
безвъзмездно предоставени хранителни про-
дукти, а Сдружение „Граждани за обществе-
на инициатива Св. св. Петър и Павел” учас-
тва в дейност „Популяризиране на проекта”,
чрез участие в комисията по подбор на бене-
фициентите, а при необходимост има зада-
чата да провежда и консултации с ползвате-
лите.

Проектът се управлява от специален
екип, в който са включени представители на
Домашния социален патронаж, представи-
тел на партньора по проекта Сдружение
„Граждани за обществена инициатива Св.
св. Петър и Павел” и представител на дирек-
ция „Социално подпомагане”.

Същият е изработил иПравилник за дей-
ността наОбществената трапезарията, чрез
който са определени и бенефициентите на
социалната услуга. Целевите групи, които се
възползват от услугата са лица и семейства
на месечно подпомагане по реда и условия-
та на чл. 9 от ППЗСП, лица с доказана липса
на доходи и близки, които да се грижат за
тях, самотно живеещи лица и семейства, по-
лучаващиминималнипенсии, скитащиибез-
домнилицаидеца.

ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ В ЛЯСКОВЕЦ
ЩЕ РАБОТИ ДО КРАЯ НА АПРИЛ

През последните три години джулюнско-
то читалище „Пробуждане-1896” изключи-
телно успешно работи с доброволките от
Корпуса на мира Триша Теронес от Бостън
до 2011 г. и в момента с Патриша Стайнър от
щата Аризона. Това са хора, които полагат
умения и професионализъм в обучаване на
различни социал-
ни групи на англий-
ски език, организа-
ционни дейности и
програми за мла-
дежко развитие.Се-
ло Джулюница, ка-
то едно отлично
приемно семе-
йство, бе посетено
от координатора по
сигурността надоб-
роволците - Диля-
на Момчилова, за-
едно с Карим Зра-
ри от Тунис, чиято
родина за първи
пътще работи с хо-
ра от Корпуса нами-
ра. Целта на посе-
щението бе г-н Ка-
рим на място да се
запознае с работа-
та и условията, при които предават своя
опит, изграждат партньорства и създават
контакти доброволците, работещи в по-
малките райони, където нуждите са по-
големи. Патриша Стайнър, която работи ве-
че две години вместното читалище сподели,
че е много щастлива от избора си да препо-
дава в селата от нашата община - в Джулю-
ница, в Добри дял и Драгижево, като посочи,
че доброто интегриране е от изключително
значение за нейната успешнаработа. В чита-
лището тя опознава българския бит и култу-
ра, като се включва с ентусиазъм във всички
мероприятия, които то организира. Чита-
лищнитедейциот своя страна й помагат в из-
учаване на трудния български език и я
включват в танцовия състав, за да научи и
българските народни хора. ЗаБългарияПат-
риша казва още, че е кът от рая с „много зеле-

но”, а в Джулюница се радва най-много на
изобилието от плодове и зеленчуци, грижли-
во отглеждани в личните стопанства. На топ-
лото и добро отношение на хората към нея,
тя винаги отвръщас поздрав и усмивка.

Всичко това е в перфектен превод на ан-
глийски от Диляна Момчилова за г-н Зрари,

който е завършил висшето си образование в
САЩ, но се е завърнал в родината си с бла-
городната мисия в Корпуса на мира да коор-
динира доброволци в изолирани и по-слабо
развити региони за установяване на мир и
разбирателство между народите. След голе-
мите промени в арабския свят преди някол-
ко години, в момента в Тунис е установена
демокрация, при която жените имат равни
права, а в тунизийското семейство с най-
голям приоритет е доброто образование и
възпитание на децата. Тунизийският пред-
ставител остана изключително възхитен от
показаната му етнографска музейна сбирка
от стари и уникални предмети и вещи за би-
та, като откри големи сходства между нашия
и техния етнос. Гостът не пропусна да ни по-
здрави ида каже „браво” пред портрета на го-
лемия Калоян Махлянов - Котоошу, роден в

ГОСТ ОТ ТУНИС ХАРЕСА РОДНОТО
СЕЛО НА КОТООШУ ДЖУЛЮНИЦА

Джулюница.
Срещата продължи с посещение придет-

ската танцова трупа „Палитра”, която про-
веждаше редовните си репетиции и пред-
стави на гостите част от своята фолклорна
програма. Г-жа Момчилова не устоя на
бързите ритми и се хвана на хорото. С голям
ентусиазъм се включи и г-н Зрари, който
остана очарован от българските народни
танци. Той направи и видеоматериал, който
ще отнесе в родината си и отправи покана

към танцовата група за гостуване в неговата
страна. След едночасов задушевен разго-
вор и запознаване в детайли, относно рабо-
тата на доброволката Патриша Стайнър, г-
жа Диляна Момчилова даде отлична оценка
на читалището в Джулюница по прием и ин-
теграция на доброволци от Корпуса намира,
а г-н КаримЗрари предложиприятелство, по-
лзотворно сътрудничество и партньорство
между столицата на Тунис и село Джулюни-
ца.
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ЛЯСКОВЧАНИН ПОКОРИ НАЙ-ЮЖНАТА ТОЧКА НА ЗЕМЯТА

На 27 декември 2012 година в Дневния
център за стари хора в гр. Лясковец бе отбе-
лязан поредния рожден ден, както традици-
онно празнуват личните си празници члено-
вете на центъра. Обстановката бе тържес-
твена, последваха искрени поздравления,
пожелания, цветя и прегръдки, отправени
към рожденичката Анка Боева. Пенсионира-
ната учителка е заслужил гражданин на об-
щинаЛясковец за принос в развитието на об-
разованието, уважавана личност и общес-
твеник с активна гражданска позиция. В де-
ня на своя личен празник тя подари на всич-
ки възрастни хора картички с новогодишно
посланиеидуминаблагодарност.

Съвсем естествено, празникът на видна-
та наша литераторка започна с рецитал: „Ка-
терят се годините по раменете ми. Ръцете
ми безсрамно разсъбличат одеждите на спо-
мени и образи. Катерят се и тихо се намес-
тват в походката, по челото, в косите… Те-
жат ми пустите, но без тях съм като брашно в
прегръдките на вятъра”, нареждаше думи в
поетична върволица лъчезарната рожде-
ничка.

Пред своите възрастни приятели тя спо-
дели, че цял живот поучавала и назидавала
учениците си, така че задължително и към
тях ще отправи посланията си. Завеща им
да се грижат за здравето си, защото е най-
голямото богатство. Подчерта сентенцията,
че най-голямото престъпление е пренебрег-
ването на грижите за собственото здраве. И

най-жестоката война човек води със со-
бствените си недостатъци.

Бившата учителка каза още, че освен със
скромната си почерпка, иска да ги нахрани с
вяра - с вяра в доброто, вяра в красивото. И
още - апелира винаги да бъдат състрадател-
ни и съпричастни към болките и нуждите на
другите. Ако би имала едно магазинче с две
полички, би ги напълнила с вяра за всички. А
на тези които стоят отвън и плахо поглеждат,
би им дарила всичката надежда, такива ри-
миредешеучителката.

Тържеството стана още по-забавно и бо-
гато, когато започнаха поздравленията и към
именниците. Традиционното честване на
празниците в Дневния център винаги е
съпътствано от много бурни емоции, весело
настроение, овации, шеги и закачки. С голя-
мо вълнение, в края на празничното тържес-
тво, Анка Боева изрази благодарност към
всички, че са я приели в това малко, но спло-
тено общество. Благодари на ръководния
екип на Центъра за вниманието и грижов-
ността, с които я обграждат, а това по думите
й, означавамного за нея. Благодариина сво-
ите приятели в центъра, затова че ги има и
им каза колкомного ги обича.

Самите възрастни хора и особено ръко-
водния екип на Центъра за стари хора, впе-
чатлени от поредния емоционален празник в
общността, пожелаха от страниците на об-
щинската хроника да споделят с читателя ра-
достта от своите хубавимоменти.

Лясковчани отново се чу-
встват горди от успехите и про-
славата, която проф. Пимпи-
рев им донесе за пореден път.
Проф. Христо Цанев Пимпи-
рев e роден на 13 февруари
1953 година именно в родния
ни градЛясковец.През 2000 го-
дина бе удостоен от своите
съграждани със званието поче-
тен гражданин наОбщина Ляс-
ковец за особени заслуги в об-
ластта на науката и спортно-
туристическата дейност.

Лясковчанинът преди дни
отново прослави града ни и
българския народ като заби на-
ционалния трикольор на
Южния полюс. Проф. д-р г.н.
Христо Цанев Пимпирев е български учен и
антарктически изследовател. Преподавател
е по геология в Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Получава магистърска
степен по геология през 1978 г., от 2005 г. е
професор. Директор е на Националния
център за полярни изследвания (от 2007 г. до
настоящия момент). Доктор на науките става
на 19декември1987 г.

Проф. Пимпирев е доайен на българската
антарктическа програма, участник в Първата
национална антарктическа експедиция през
сезона 1987/88. Той елидер на ежегодните на-
ционални научни кампании в Антарктика и
председател и учредител на Българския ан-
тарктически институт. Изнасял е лекции в Ко-
лумбия, Германия, Испания, Аржентина и Ка-
нада. Автор е на няколко книги, на докумен-
талнифилмиинамножество публикации в ре-
номирани български и чужди списания. Него-
вото име носят Пимпирев ледник и Пимпирев
бряг на остров Ливингстън в архипелага
Южни Шетландски острови в Антарктика. С
указ от 22юни2000 година на тогавашния пре-
зидент Петър Стоянов един от върховете в
Анктартида е наречен „Лясковец“. Авторът на
идеята е на съгражданинът ниХристоПимпи-
рев. Предложението на Пимпирев е било
одобрено от Международната комисия за ге-
ографските наименования и включено в све-
товните географски атласи. За да върнатжес-
та на внимание към Пимпирев, общинските
съветници в лясковския парламент през юни
2000 година вземат решение полярникът да
бъде обявен за почетен гражданин на града, в
който е роден. На ледения континент, пак по
предложение на Пимпирев, България е пред-

ставена чрез още много природни обекти.
Два ледника са наречени „Велико Търново“ и
„Перуника“, едно плато носи името „Балкан“,
един нос - „Алеко“ и т.н.

Проф. Пимпирев тази година бе част от
международната експедиция, посветена на
100-годишнината от достигането на най-
южната точка на Южния полюс от Руал
Амундсен и Робърт Скот, първи стъпили там
през 1912 година. Това за съгражданинът ни е
21-ата експедиция, като през годините всяка
една се е ръководела от него. България има
база в Антарктида от 21 години насам и 16
българи са посрещнали Коледа там, казва
проф. Пимпирев. Той отбелязва, че българ-
ската база е постоянен консултативен член
на Антрактическия договор и взема участие в
регулирането на природните богатства и ръко-
воденето на туризма. „…За мен това е 21-ата
експедиция, живял съм три месеца на палат-
ка с англичани при минус 20 градуса и съм
свикнал, не вярвам с нещо да ме изненада
Южният полюс, но все пак е едно предизвика-
телство”, казва ощеПимпирев.

За забиването на българския флаг в най-
южната точка наЗемята е съобщиллично про-
ф. Пимпирев, като съобщението е било полу-
чено по сателитния телефон. То гласи, че
участниците в международната експедиция
успешно са стъпили на най-южната точка на
планетата. Времето било ветровито, а темпе-
ратурата минус 32 градуса. Пимпирев и мон-
голският му колега Дугержав, след забиване-
то на националното ни знаме, тръгнали об-
ратно за лагер „Юнион Глейшър”, разполо-
жен в подножието на най-високия връх в
Антарктида -Маунт Винсън (4892м), на около

ЕМОЦИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ В
ЦЕНТЪРА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

Лентата на обновения пен-
сионерски клуб „Мазневска
чешмичка” в Лясковец преря-
заха кметът на общината д-р
Гецова и председателят на
клуба Сийка Камбурова. Пен-
сионерски клуб „Мазневска
чешмичка” е единот двата клу-
ба за възрастни хора, които
съществуват на територията
на град Лясковец. През по-
следните години все повече
нараства броя на възрастни-
те, желаещи да членуват в не-
го. С това нарасна и необхо-
димостта от разширяване на
помещението, в което хората
от третата възраст намират
блага дума и разтуха. Клубът
е основан преди близо две десетилетия - на
10 май 1995 г. като независима, политически
необвързана обществена формация, при-
звана да развива културна и социална дей-
ност. Инициативата е на Петко Габровски, а
целта му е, възрастните хора след пенсио-
нирането си, да не се затварят и отчуждават
от обществения живот, а да им се създадат
условия, навици и традиции да продължат
да общуват в рамките на този клуб, да се чу-
встват все още пълноценни и полезни на об-
ществото. Като негов първи председател
Петко Габровски разгръща активна дейност
и постепенно клубът започва да се пълни с
хора.Отмесецмарт 2009 г. домомента пред-
седател на „Мазневска чешмичка” е Сийка
Камбурова. Нейна важна заслуга е създава-
нето на певческа група, каквато до тогава не
е съществувала. „Росна китка” е с първона-
чален ръководител Стоянка Хлестева и на-
стоящ такъв Живка Стоименова. Групата
участва и печели десетки награди от фести-
вали в страната и на общинска сцена.

Хората от клуба споделят спонтанно, че
той им е помогнал да се сближат, че им е все
по-приятно да прекарват свободните си ча-
сове в задушевната приятелска атмосфера.
Няма национален или празник с местно зна-
чение, който да не е отбелязан с подобава-
що тържество. Няма рожден и имен ден или
кръгла годишнина на член на клуба, които да
не са отпразнувани. Дори хора, загубили
близък човек, споделят почитта към паметта
му заедно с приятелите от клуба. Често се
организират и екскурзии до исторически за-
бележителности в България. Дейността на
клуба се издържа от членски внос, субсидии
от общинския бюджет и спонсори, които през
последните години стават все по-щедри, кое-
то задължава пенсионерите и ги поощрява
да са все по-активни в общественияживот.

В празничнияден за откриването на рено-
вирания клуб се бяха събрали хората, без ко-
ито това нямаше да се случи. Преди няколко
месеца общинското ръководство, в лицето

на кмета д-р Гецова, реши да отпусне парич-
ни средства за ремонта по разширяването
на помещението. С началото на новата 2013
година бяха довършени ремонтните дейнос-
ти, клуба беше също освежен, направена бе
и нова подова настилка, вътрешно интери-
орно подобрение, декоративна украса, ста-
ринен битов кът, табло със снимков архив и
сбирка на наградите и отличията на певчес-
кия състав. Гости на празничното откриване
бяха д-р Гецова и председателят на общин-
ския съвет Даниела Арабаджиева. Преди да
бъде прерязана лентата, Сийка Камбурова
отправи благодарности от името на всички
членове на пенсионерския клуб към хората,
които помогнаха за осъществяването на ре-
монта. Тя благодари на д-р Гецова и на всич-
ки дарители и спонсори, сред които съграж-
данинът ни Спас Панчев, Стефан Стоянов,
Кина Къцаркова, Красимир Мичев, Николай
Атанасов. По разширяването на клуба са ра-
ботили безвъзмездно и някои от членовете
му като Георги Стефанов, Борис Балджиев,
Георги Кондев, Антон Стоянов, Рачо Радев,
Митко Савов. Голяма е и заслугата на дълго-
годишния уредник Зоя Милушева и на на-
чалния учител Кремена Енчева, която вина-
ги помага на пенсионерите и работи с тях по
съвместни инициативи с децата от НУ „Н.
Козлев”.

Към всички тези възрастни хора се объ-
рна и д-р Гецова, за да ги поздрави за амби-
цията им да запазват традициите, културния
бит и историята на града ни. Тя им пожела да
бъдат здрави и все така активни, да про-
дължат да изграждат моста между поколе-
нията, като ни предават своя мъдър опит. И
като завършек на своя голям жест към
възрастните хора, към големия си подарък -
разширяването на клуба, тя добави още
един по-скромен, но със свято предназначе-
ние - икона на Св. Богородица, която да пази
и закриля членовете на обновения клуб, да
им дава сили, да носи здраве на всички, кои-
то вдъхват душаиживот на своя вторидом.

ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ „МАЗНЕВСКА
ЧЕШМИЧКА” СА С РЕНОВИРАН КЛУБ

1200 км от полюса. Проф. Пимпирев твърди,
че за него пътуването е сякаш завръщане
вкъщи, защото стъпва на Антарктида за 21-ви
път като част от българската антарктическа
експедиция. Сумарно е изчислил, че е изка-
рал близо три години на ледения континент.
Сега обаче за пръв път нашият съгражданин
стъпи точно на най-южната точка на Южния
полюс. Той е третият българин, бил на „дъно-
то” на планетата. Първият е писателят и жур-
налист Стефан Груев - това се случва през
1970 година, а вторият българин, стигнал до
най-южното място на Земята през 2003 г. е
СтефанПашов.

Проф. Христо Пимпирев и монголският
професор Лхамсурен Дугержав заминаха за
Южния полюс на 29 декември 2012 г. по мар-
шрутаСофия -Франкфурт - Сантяго деЧили -
Пунта Аренас - Южния полюс. Пътуването
струва 43 000 долара и разноските са изцяло
поети от монголския му колега. Учените имат
право само на по 22 килограма багаж. „Зами-
навам с пухени дрехи, пухен спален чувал.
Съвременните технологии се базират на кос-
мическите технологии и са доста добри, може

да се издържа и при минус 50 градуса. На
Южния полюс е измерена температура от ми-
нус 83 градуса по Целзий, което е почти като
температурите на Марс, но все пак сега там е
лято и очакваме около минус 35 градуса Цел-
зий, отбеляза проф. Пимпирев преди замина-
ването си.

За поредното си постижение лясковча-
нинът бе поздравен от кмета на община Ляс-
ковецд-рИвелина Гецова. Тя изпрати поздра-
вителен адрес, в който написа: „За пореден
път Вие доказахте пред България и пред све-
та, че в Лясковец се раждат личности с голе-
ми сърца и родолюбиви души. Лясковчани от-
ново имат повод да се гордеят, че именно тех-
ният съгражданин, победоносно заби българ-
ския трикольор надругия край на света.

Уверявам Ви, че това за нас е морален
триумфисВашите научни постиженияиродо-
любиви дела, Вие винаги сте ни правилищас-
тливи и горди. Факт е, че днес целият българ-
ски народ ликува, но най-голяма е радостта
на хората отВашияроденЛясковец.

Поздравяваме Ви от сърце и Ви желаем
здраве иблагоденствие!”.
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НА БАБИНДЕН В ЛЯСКОВСКО
И тази година в лясковско подобаващо

беотпразнуванБабинден.Празникът се реа-
лизира успешно със съдействието на общи-
на Лясковец, читалищата, пенсионерските
клубове и доброто настроение на всички
участници! За пореден път в общината ни бе
спазена традицията и празникът беше от ве-
сел по-весел. Ритуалът, с кой-
то се отбелязва денят на ро-
д и л н а т а п о м о щ б е
съпътстван от поредица де-
йствия и обреди, които са ти-
пични за традиционното чес-
тване на „бабите” - това са же-
ните, които помагат при раж-
дане, и намладите булки и не-
вести, които са раждали през
годината. Обредността през
този ден е подчинена главно
на желанието да се засвиде-
телстват почит и уважение
към възрастните жени, които
са „бабували” на родилките.
Този празник е езически и ид-
ва от далечните праславян-
ски времена, но се е запазил и
по време наВъзраждането и е
бил изключително почитан. Днес Бабинден
губи доста от обредните си обичаи, но пък се
празнува от по-възрастните жени и особено
в селата, като е свързан с много смях и весе-
лие. Така с честването на този празник се из-
разява благодарност и обич към жената, по-
магаща на новия живот да се появи. Праз-
никът ни напомня, че децата - най-важното в
живота ни, са тачени и от предците ни. Важ-
но било да се раждат здрави, хубави и умни
деца. Бабите, които израждали деца били
на специална почит. „Къща без деца огън да
я гори”, казва поговорката, а друга допълва
„Кое е по-голямо от царя? Детето”. В съвре-
мието ни, почитта е насочена къмработещи-
те в здравните заведения, към акушерите и
гинеколозите, които днес се грижат за май-
ките и новия живот. От 1951 година 21 януа-
ри е обявен за ден на родилната помощ, за
празник на акушерките и гинеколозите. За
състоялата се празнична проява в чест на
Бабинден

В ЛЯСКОВЕЦ разказа пенсионираната
учителка Анка Боева, която е един от члено-
вете на Дневния център за възрастни хора в
града. ВДневнияцентър за стари хорабеот-
белязан тържествено Денят на родилната
помощ - един от най-тачените празници у
нас. Обстановката бе празнична. Пристиг-
наха членовете на Центъра, всяка жена но-
сеше по нещо за допълнение към дневното
меню - туршии, питки, баници, сладкиши, до-
машно вино, както се прави на Бабинден за
почерпка.Медицинската сестраЕмилияМи-
лева направи статистическа информация за
ражданията през годините. Умело имитира
ролята на баба-акушерка. По стара тради-
ция последва поливането и даровете й. Раз-
горя се коментар по определението, чежени-
те са от „слабия пол”, което естествено бе
опровергано. Категорично жените са силни -
носят в утробата си девет месеца живот, из-
държат стоически на родилните мъки. Те са
създателките на живота. На тях човечество-
то дължи своето съществуване. Затова тряб-
ва да сме горди, че именно те „дават живот”
на майката Земя. Но заслугата не се изчер-
пва само с раждането. Важно е да бъдат
възпитани децата като човеци в истинския
смисъл на думата. Те са утрешните гражда-
ни на света.

В днешно време основната роля за
възпитанието на поколението се пада
основно на семейството. Затова посланието
къмвсичкимайки - настоящи, бъдещи,мина-
ли, към всички баби и прабаби, е да бъдат
близо до децата, да ги обичат, да ги обгриж-
ват и да ги направляват успешнопо пътя към
съвършенството. Защото те са нашетобъде-
ще, категорична е дългогодишната учителка
на стотици деца, майка и баба на трима вну-
ци.

НА БАБИНДЕН В ДЖУЛЮНИЦА
През дълголетната си история Джулюни-

ца е запазила духа на народните традиции и
обичаи. Бабинден, този чисто женски праз-
ник, свързан с отдаване на почит и уважение
към „бабата”, поела грижи към родилката и
новороденото в миналото от незапомнени
времена се тачи и празнува в селото. С го-

лям ентусиазъм и много емоции, жените от
ККП „Златна есен” подготвиха ритуална оби-
колка из селото и тикайки детска ретро ко-
личка, пълна с „многобройна челяд”, съби-
раха средства за многолюдното семейство.
След като своеобразното шествие премина
по улиците и посети всички институции, на-

края се отправи към здравния пункт, за да по-
чете хората, които днес поемат грижите за
всички новородени. Тържеството продължи
с богата трапеза, песни и танци, а събитието
уважиха Нева Ковачева - медицински фел-
дшер, Тодор Тодоров - кмет на селото и д-р
Гецова - кмет на община Лясковец, която по-
жела на хората от третата възраст най - вече
здраве, още много такива празници и дос-
тойни старини.Още от самото си създаване,
Бабинден отбелязва и Дамски клуб „Джула”.
Клубът на жените в селото почита празника
помалко по-нетрадиционен начин, като орга-
низира дамско парти и конкурс, в който еже-
годно избира „Мисис баба”. След бурни тан-
ци и хора, за победители в конкурса бяха но-
минирани три дами - най-прясна баба, най-
всеотдайна и най-атрактивна. Кандидатките
преминаха през три състезателни кръга, ка-
то в последния се наложи да изработят пам-
перси. След бурни овации и закачки, приза
„Баба на годината” заслужено бе присъден
на Галя Стайкова. Председателката на ДК
„Джула” Христина Гуглова връчи голяма тор-
та за победителката и атрактивни подаръци
за останалите участници.

БАБИНДЕН В МЕРДАНЯ
Часът беше едва 9 сутринта, но на пло-

щада в Мерданя вече се виеха кръшни хора
и ръченици, под звуците на Златаришката
духова музика. За поредна година в селото
се възпроизведе обичаят Бабинден. Булка-
та и младоженеца бяха венчани от кмета на
селото, а по време на церемонията се роди

малко момиченце. Най-
възрастната жена от „сватба-
рите” извърши т.н. „бабуване”,
след което кмета кръсти ново-
роденото бебе.Младото семе-
йство дари „бабата” и
„кръстника”, а гостите весело
от ръка на ръка си подаваха
бъклица с червено вино. След
още игри и веселие, „сватбе-
нотошествие” премина по ули-
ците на селото и благослови
всички мердански домове, с
пожелания да се раждат живи
и здрави деца. На родените
през 2012 година бяха пода-
рени символични подаръци за-
здраве. Накрая празникът за-
върши с богато угощение и
ощепеснииигри.

В КОЗАРЕВЕЦ НА БАБИНДЕН
Още рано сутринта на 21, весело бабеш-

ко шествие, подкрепено с музика, се отпра-
ви с песни и танци към Здравната служба на

селото, където ги очакваше
личната докторака на коза-
ревчани - д-р Койчева и аку-
шерката с над 40 години стаж
в селото - Пенка Парашкево-
ва. След като всички си чести-
тиха Деня на родилната по-
мощ, акушерката тръгна заед-
но с бабешката група да госту-
ва на родилките, които са се
сдобили с рожба през 2012 и
началото на 2013 година. Във
всеки дом с новородено бяха
благословени децата за здра-
ве. Около обяд, след обхода,
цялата група се събра в зала-
та на клуба, където се състоя
интерпретация на обичая - ри-
туално къпане на бебе и изми-
ване ръцете на акушерката.

Така в Козаревец жените, пазещи традиция-
та, подчертаха за пореден път символиката
на обреда и голямото значение на празника.
Бабинден козаревчанки всяка година за-
вършват с общо бабешко хоро. Друг важен

елемент от празничното шествие е, че по
време на обхода, мъжете трябва добре да
се скрият от женското нашествие през този
ден, защото иначе рискуват да останат без
гащи.
БАБИНДЕН ПОЧЕТОХА И В ДОБРИ ДЯЛ
Както повелява традицията, в Добри дял

бабите също отпразнуваха Бабинден. Пос-
ледните родени бебета Константина и

Юлия, получиха специално
внимание - посещение вдомо-
вете им от група жени - само-
дейки от мес-
тното читали-
ще. На родите-
лите на бебета-
та бяха подне-
сени поздрави-
телни адреси, с
благопожела-
ния към ново-
родените и тех-
ните родители,
както и бебеш-
ки дарове. Духо-
ва музика огла-
си селото, доне-
се весело и

празнично настроение на хората. Този праз-
ник се почита от миналото, като уважение
към „бабата” и добридялчани всяка година
не пропускат да му отдадат нужната почит.
След задължителната обиколка из селото,
за да се изрази почита към бабите, на орга-
низирано тържество в читалищната сграда,
се събраха само жени и дълго празнуваха. С
почести на празника бе посрещната местна-
тамедицинска сестра г-жаАндонова и смен-
че вода и сапун, както се е правело в мина-
лото, жените й помогнаха да измие ръцете
си.Официални гости, които уважиха празни-
ка в Добри дял, бяха селската управничка -
кметицата Виолета Райкова, финансистката
Грета Маринчева и местният лекар д-р Сла-
вова. Забавни състезателни игри - „Слагане
на памперс” и „Хранене с биберон и лъжич-
ка”, дадоха възможност на най-сръчните ба-
би да се надпреварват, като за своето стара-
ние в съревнованието, всички получиха за-
служени аплодисменти, а най-добрите бяха
удостоени с Грамота за „Най-сръчна баба”.
По думите на организаторите на този праз-
ник, различните забавни прояви, които го
съпътстват всяка година, го превръщат в
един от най-атрактивните български празни-
ци, провеждащисе в селото им.

В ДРАГИЖЕВО БАБИНДЕН за поредна
година премина смного смях, закачки и весе-

лие. През деня български на-
родни хора и ръченици огла-
сяха селото.Самодейките, ко-
ито се включиха в празника,
преоблечени с маскарадни
костюми обикаляха улиците в
селото като посетиха и домо-
вете, в които през изминалата
година се е родило дете. За
майката и нейната рожба те
носеха дарове, а гостоприем-
ните стопани ги очакваха с бо-
гато подредена трапеза. Шес-
твието от жени обсипваше с
пожелания за здраве, берекет
и повече деца всеки, когото
срещнеше по пътя си. С бога-
та гощавка приключи първата
част от този много стар и тра-
диционен празник за Драги-

жево.
Веселието продължи вечерта в чита-

лищния салон на селото със забава.
Извършен бе ритуалът „Къпане на бабата”,
след който се изви кръшно „Булчинско хоро”.
Млади и стари заедно се веселиха до късно
вечерта.

Настоятелството благодари на всички,
които се включиха в подготовката и реализа-
цията на празника и най-вече на участници-
те отместната самодейна група и на община
Лясковец зафинансовото съдействие.


