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МЛАДЕЖКИ КЛУБ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
ОТВОРИ ВРАТИ В МЕРДАНЯ ПОСЕТИХА КМЕТА НА ЛЯСКОВЕЦ
В село Мерданя клуб за младежи бе официално открит от
кмета д-р Гецова и селския
управник Марин Люцканов. Те
прерязаха лентата на новото
младежко помещение и връчиха
ключовете на двама млади управители - Надежда Михалева и
Даниел Дамянов.
Идеята за младежки дом в селото идва преди три-четири години, когато кметът Люцканов вижда деца и младежи да се събират по паркове и градинки, на
площада и пред стълбите на кметството и решава, че трябва да
осигури за младите хора уютно
помещение, което да им дава
възможност в приятна обстановка да прекарват свободното си време. И тогава започва изграждането на залата. На мястото на
старата автобусна спирка в центъра на Мерданя е построена сградата. Днес там са разположени долепени едно до друго две отделни помещения - клубът на пенсионера и
инвалида и новият младежки дом. Всъщност
залата на пенсионерите също е нова, тя беше открита точно преди година.

С помощта на община Лясковец в лицето
на д-р Гецова и кметската управа в Мерданя,
младежкият клуб стана реалност. За откри-

Ученици от началния курс на две от лясковските училища СОУ „М. Райкович” и НУ
„Ц. Гинчев” посетиха общината, за да проведат своя час по предприемачество. Децата
бяха предвождани от своите учителки Марияна Бъчварова, начален учител в гимназия-

ването на залата за младежки забавления
дойдоха около двадесетина тийнейджъри.
Д-р Гецова и кметът Люцканов се обърнаха
към тях с поздрав за новата придобивка, пожелаха им да я ползват със здраве и много
да я пазят. Освен кметство Мерданя, в изграждането и обзавеждането на дома на младите хора, се включиха и отзивчиви местни
фирми и спонсори - фирма „Арменчеви”
ООД, „СИС 45 - Стоян Стоянов” ЕТ, братя
Хаджирадеви и др. В осигуряване на мебелировката участва и
общинската структура на ПП
ГЕРБ, а за украсяване на интериора се включиха община Лясковец и читалищното настоятелство. Съседите от клуба на пенсионера и инвалида също поднесоха подаръци, като посъветваха децата да подреждат и чистят новия си дом, за да им е приятно и красиво винаги. Веднага
след откриването и напътствията на по-възрастните, младежите се почерпиха и започнаха забавленията. В клуба има чисто
нов компютър, кабелна телевизия и интернет, различни игри като домино и шах, осигурени от
кмета и така още в първата вечер на топло
до камината, в приятни разговори, тийнейджърите се впуснаха в игри на шах.

КОЛЕДАРЧЕТАБЛАГОСЛОВИХАЗАЗДРАВЕ
Както всяка година, и тази
в предколедните дни в общинската сграда влязоха коледарчета, за да благославят
за новата година. Малки и поголеми момчета и момичета с
пъстри носии, геги, кравайчета и чемширени китки, огласиха с песни коридорите в
сградата на община Лясковец. Малчуганите от ЦДГ
„Славейче” първи благославяха за здраве и щастие през
идната 2015 година, пяха песнички и рецитираха коледарски стихчета, а по-големите
ученици от училище „Цани
Гинчев”, освен коледни песни, показаха и отлична хореография, от която се впечатли зам. кмета на
общината Георги Петров. Той посрещна коледарите и като истински познавач на фолклора и професионалист в тази област, похвали децата за чудесното представяне на
обичая и всички малки гости получиха благодарност за хубавите пожелания и благите наричания. Служителите на общината пуснаха

в калпаците парички, а от името на кмета д-р
Гецова, всяко коледарче получи по пакет с
лакомства. Лясковските коледарчета огласиха с песните си и улиците в града, наричаха за здраве и берекет в офиси и предприятия, срещнаха се с представители на фирми
и магазини, за да им пожелаят успех през новата година.

та и от Мариела Терзиева от начално училище „Цани Гинчев”, които водят часовете на
децата по предприемачество.
В два последователни дни малките посетители разгледаха внимателно двете заседателни зали на общината, запознаха се със символите на града - знамето, герба, ключа, а за
химна на Лясковец д-р Гецова
им даде задача за следващия
път, когато я посетят, да го знаят
и да й го изпеят. Д-р Гецова ги запозна с ръководните органи - изпълнителната и законодателната власт, с длъжностите в нейната администрация и с дейността
на служителите. Учениците разгледаха и картата на общината и
наименованията и местоположението на съставните села.
После децата с голям интерес
проследиха алеята на кметовете
във фоайето на втория етаж и
разпитаха кмета за всяка една от
наградите и плакетите в общинската витрина на славата. Най-много се впечатлиха от
многобройните купи, завоювани в спортни
съревнования и също полюбопитстваха за
символиката на подаръците от побратиме-

ните ни градове от различните държави. В кабинета на градоначалника най-интересен беше ключа на града, за който бяха отправени
най-много въпроси - какво символизира, защо е толкова голям и тежък, защо общината
е крепост и трябва родолюбиво да се пази и
защитава и т.н.
За втора поредна година учениците работят по проект УСПЕХ
в направление Предприемачество и са създали свой клуб
„Искам да успея”. В клуба участват ученици от втори до
четвърти клас. За да е ефективна дейността на клуба, децата работят по програмите на Джуниър
Ачийвмънт България, разказа
ръководителката им Мариела
Терзиева.
Вниманието им тая година е
насочено към темата „Нашият
град”. Идеята е младите предприемачи да направят свой град,
със свое управление, устройство
и граждани. На срещата с кмета
те научиха много за града, как се управлява
и кой го управлява и обещаха скоро да поканят д-р Гецова в своя град в училище, за да
ги изпита доколко са усвоили знанията, които тя им предостави относно управлението.

Д-р Гецова ги изпрати с почерпка и пожелания за весели Коледно-новогодишни празници и в духа на предпразничната еуфория,
всички деца се снимаха при семейството
снежни човеци пред сградата на общината.

СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ КОНКУРС ЗА
НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА
Традиционният конкурс за най-красива честитка, с която децата от община Лясковец поздравяват първите хора в държавата ни, и тази година беше съпътстван от много
емоции и предпразнична
еуфория. Това бе седмото
по ред издание на надпреварата „Най-хубава Коледно-новогодишна картичка” и всеки път желанието на децата да сътворят
от хубави по-хубави произведения, се засилва. Някои от тях дори участват с
повече от една творба с
на стр. 3
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ЕКИПЪТ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” БЛАГОТВОРИТЕЛНО ГОТВИ ЗА БЕДНИТЕ
Малко преди настъпването на Коледноновогодишните празници благотворителна
изложба бе подредена в лясковската детска градина „Славейче”. И тази година за
шести пореден път екипът на директорката
Елка Йорданова не изневери на своята традиция. Преди шест години инициативата започна в детската градина и екипът учители
и помощен персонал - общо 15 служители,
активно се включват в кулинарна изложба с
благородния жест да направят щастливи
най-уязвимите групи хора в град Лясковец.
Жените от сърце влагат уменията си в приготвянето на постни ястия и даряват любов
на бедните хора от града, за да бъдат добре нахранени за Бъдни вечер. Трудолюбивите домакини с лични средства закупуват
продуктите и винаги приготвят по две или
повече блюда. Подреждат разнообразните
обредни ястия в красива изложба и после
храната се приема от управителя на Домашния социален патронаж Ваня Табакова, под чието ръководство се разпределя в
кухнята на обществената трапезария. Тази
година с вкусната храна баха зарадвани 44

потребители на обществената трапезария,
също и най-бедните и самотни възрастни
хора в неравностойно положение от потребителите на домашния патронаж. Лично ди-

ректорката на детското заведение по
традиция отделя от
сготвените ястия и за
монахините от Петропавловския манастир.
И тази година експозицията беше пребогата. 33 различни
вкусотии бяха сложени на масата - красиви погачи, хлябове,
пита с плънка от гъби
и лук, баници, празеник, щрудели, кекс ч ет а , к и ф л и ч к и ,
дребни сладки, тиквеник, варено жито,
традиционната баклава, три вида салати, леща, лозови и зелеви сърмички, постно зеле и други традиционни за празника
Бъдни вечер лакомства. На гостите, разглеждащи изложбата най-силно впечатле-

ние направиха торта от тиква и бисквити,
украсена със сладко от бели череши и качамак от няколко пласта. Имаше и плодове,
локум и курабийки.
На всички тези жени с добри сърца, директорката благодари и пожела да бъдат
здрави и винаги отворени към доброто, да
помагат и в бъдеще на своите съграждани.
Преди да открие изложбата, Елка Йорданова запали светлините на елхата в двора на
„Славейче” пред очите на усмихнатите деца и в присъствието на своя екип и гостите.
Освен живата елха в двора, децата бяха
подредили елха и във фоайето на детската
градина, бяха направили сурвачки, а с помощта на бабата на дете от подготвителна
група са се учили да замесват прясна содена пита за Бъдни вечер, построили са от
подръчни материали свой дворец със снежна кралица, както и снежен човек. Цялата
детска градина бе изпълнена дни наред с
празнично настроение, а седмицата, в която са работили по украсата и са опознавали
обредността е преминала под мотото „Дни
на Коледно настроение и зимно веселие”.

ПАРТНЬОРИ СМЕ ПО ПРОЕКТ ОТ МЕСЕЦ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ РАБОТЯТ ТРИМА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ С ТРИ ПРОЕКТА
ПО „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Трима
млади специалисти на
възраст до
29 години започнаха работа в община Лясковец
по програма
„Старт на кариерата”. На
проведеното интервю
бяха допуснати общо
24 кандидати, които се
бориха за
три работни
места. Целта на програмата е да се
осигури
възможност
за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, както и да се улесни прехода между образование и заетост.
Одобрените кандидати са назначени като младши експерти в дирекция „Икономическа политика и хуманитарни дейности” по
три различни професионални направления.
В направление „Администрация и управление” започна работа Цветелина Ангелова,
със сектор „Икономика и туризъм” се занимава Ани Петкова, а с „Обществени комуникации и информационни науки” в общината
опит ще трупа младият специалист Габриела Ангелова.
Продължителността на трудовите им договори е девет месеца, като в този период те

ще придобият опит, практически познания и
самочувствие в реална работна среда, което ще бъде добър старт за тяхното бъдещо
професионално развитие. С отговорностите
си младите експерти се справят вече от един
месец и споделят, че въпреки трудността на
някои от поставените задачи, за тях е много
приятно да работят точно в сферата, която
са си избрали. Така младите хора съумяват
да приложат наученото от висшите учебни
заведения в практиката, като същевременно повишават своя капацитет в сферата на
публичната администрация.
От ръководството на Общината пожелават на младите си колеги здраве, успех в кариерата и отлично справяне с всички поети
ангажименти.

108 лева за финансиране
по проект „Красива България”, кампания 2015 година. Предстои проектите
да бъдат разгледани в
рамките на един месец в
Министерство на труда и
социалната политика.
Проект „Красива
България” е част от програмата на Министерство
на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата
и стимулиране на заетостта в страната, като
всяка година се финансира от програмния бюджет
на Националния план за
действие по заетостта.
Проект „Ремонт на покрив и фасади на обществена сграда на кметство село Мерданя”

цели да се подобри състоянието на сградата
на кметството в Мерданя, като се извърши
авариен ремонт на покрива, както и ремонт
на фасадите с подмяна на дограма и възстановяване на мазилки.
С реализацията на проекта ще се възстанови облика, ще се подобрят експлоатационните характеристики, енергийната ефективност и условията за ползване на сградата
на кметството, разположена в центъра на село Мерданя. В нея освен административни,
се предоставят и други услуги за населението - медицински кабинети и поща. Проектът
е на обща стойност 63 397 лева.
Вторият проект „Рехабилитация на детска площадка за деца до 3 години и изграждане на слънцезащитен навес в Детска ясла
„Мир“ в град Лясковец” цели да се възстанови детската площадка за игра в двора на яслата, като се подменят негодните детски
съоръжения с нови комбинирани съоръжения за игра, да се ремонтират увредените на-

стилки в детската площадка и да се изградят
слънцезащитни навеси на терасите на втори
етаж на сградата на детската ясла.
С реализацията на проекта ще се създадат много добри условия за разнообразни и
пълноценни игри и занимания на децата в яслата. Общата стойност на проекта е 63 406
лева.
Третият проект е с наименование „Ремонт на покрив и фасади на многофункционална сграда за обществено ползване в село Козаревец - УПИ I” и е насочен към подобряване условията за ползване на бившата
сграда на училището и читалището на село
Козаревец, в която понастоящем кметството
предоставя помещения за обществено обслужване на населението - пенсионерски
клуб, ловно-рибарско дружество и др.
Предвижда се ремонт на покрива и на фасадите, включително частична подмяна на
дограма и възстановяване на мазилки. Проектът е на обща стойност 38 305 лева.

Община Лясковец е партньор на Младежки информационно-консултантски
център (МИКЦ) - Велико Търново по проект,
финансиран по Подпрограма 1 - Развитие на
младежките информационно-консултантски
центрове от Националната програма за младежта 2011-2015. Останалите партньори за
реализацията на проекта са Областен управител на област Велико Търново и община
Велико Търново. Подкрепящи проекта организации са ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Регионална здравна дирекция - Велико Търново и Дружество за разпространение на знания „Мисъл” - Велико Търново.
Продължителността на проекта е 10 месеца - от 15 януари до 15 ноември 2015 г.
Бюджетът е 35 657 лв, като безвъзмездното
финансиране от Министерството на младежта и спорта е в размер на 32 400 лв.
Общата цел е насочена към развитие и
утвърждаване на Младежкия информационно-консултантски център - Велико Търново
като устойчив механизъм за предоставяне
на достъпни и качествени услуги в съответствие с потребностите и интересите на младите хора от двете общини Велико Търново
и Лясковец и ресурсните възможности на областта. Специфичните цели на проекта са:
повишаване на образованието и включване
във форми на заетост, чрез развитие на умения за самооценка и самостоятелен избор;
подпомагане младите хора при изграждане-

На 19 януари 2015 г. община Лясковец
представи три проекта на обща стойност 165

то на модел на поведение на действени и активни граждани, подготвени да взаимодействат с местната власт и формирането на
готовност не само да потребяват, но и да
предоставят услуги, чрез насърчаване на
участието в различни форми на социално общуване; подпомагане самоорганизирането
на младежките общности в съответствие с
европейските стандарти и включването им в
международни младежки програми и дейности, чрез създаване на условия за занимания по интереси и общуване на основата на
културни, образователни и социални дейности с формите и методите на неформалното образование.
Преки бенефициенти по проекта са млади хора във възрастовата група 15 - 29 години от общините Велико Търново и Лясковец,
също и млади хора в риск и неравностойно
положение. Съобразно проекта, дейностите
са групирани в 4 направления: информационни услуги, консултантски дейности, обучения и така наречената свободна зона (за изяви, инициативи, кампании).
В община Лясковец ще функционира изнесен офис на МИКЦ - Велико Търново, който ще координира и организира предвидените дейности. Офисът ще се намира в сградата на Центъра за младежки и социални дейности в гр. Лясковец, като там може да се почерпи повече информация за проекта и как
може да се участва в дейностите му.
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СЪСТОЯ СЕ СЕДМИ КОНКУРС ЗА „КОЙТО ПЕЕ, ПО-ДЪЛГО ЖИВЕЕ”
казва маестро Цветанка Христова, ръководител на три певчески състава
НАЙ-КРАСИВА КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА
от стр. 1
надежда да спечелят призовите места. В навечерието на празниците те изразяват своите уникални идеи и коледно настроение,
създавайки оригинални апликации и пейзажи със зимна празнична тематика. За седма
поредна година децата от детските градини
и учениците от училищата рисуват и изработват картички с голяма фантазия, комбинират най-различни интересни материали и
техники. Тази традиция тръгна именно от община Лясковец и ръководството много се
гордее от факта, че децата на Лясковец са
първите, които подеха инициативата. По
стъпките на лясковските деца вече вървят и
други техни връстници от съседните общини, но никой досега няма седем години опит
в майсторенето на картички за празниците.
Тази година в конкурса участваха общо
190 броя картички - 81 от училищата и 109 от
детските градини. Журиращите специалисти от общинска администрация, с председател на оценяващата комисия зам.кмета Георги Петров и тази година бяха много прецизни в избора си, защото почти всички картички заслужаваха много висока оценка.
Всичките 190 празнични честитки бяха изпратени. Те баха надписани с поздравпослание от името на кмета на общината и
председателя на общинския съвет. Честитки от нашите деца получиха президентът на
Република България, вицепрезидентът, министър-председателят, председателят на
парламента, народни представители, министри, кметове, директори на институции,
приятели и колеги от различни общини в
България. Авторите на избраните 30 картички, които бяха оценени като най-добри, полу-

чиха специални грамоти, които им бяха
връчени от д-р Ивелина Гецова, кмет на община Лясковец.
Идеята на ръководството, родила се
преди седем години беше да се даде
възможност на малчуганите от детските градини и на по-големите деца - учениците от
начален и среден курс от училищата, да дадат воля на своето въображение. Децата за
седми път показаха своя талант и изобретателност, реализираха по-нови и интересни
идеи, и с много любов и сръчност постигнаха изключителни резултати.
Първите четири най-красиви творби отидоха при Росен Плевнелиев, Маргарита Попова, Цецка Цачева и Бойко Борисов. Това
са съответно картичките на Деян Кирчев и
Бисер Добрев от ЦДГ „Радост” гр. Лясковец,
на Калоян Цонков от ЦДГ „Сладкопойна чучулига” село Джулюница и на Симона
Бакърджиева от ЦДГ „Радост”. Освен тях, като най-добри бяха избрани още 26 картички,
чиито автори журито предложи за награждаване.
Създателите на най-оригиналните 30
честитки бяха на среща с общинското ръководство, за да бъдат поздравени за отличното си представяне в конкурса. На всички
тези първенци в надпреварата бе съобщено
при кого от първите на деня отива картичката им. На срещата кмета на общината д-р Гецова им благодари за участието и отличните
резултати. След като всички добри майстори на коледните честитки бяха почерпени с
лакомства, те се снимаха за спомен с д-р Гецова, с председателя на общинския съвет
Даниела Арабаджиева и с председателя на
журито - зам.кмета Георги Петров.

ОБЯВА
ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЛОЗАРЯ И ВИНАРЯ
ТРАДИЦИОННО В ГР. ЛЯСКОВЕЦ СЕ ОРГАНИЗИРА

Конкурс за най-хубаво домашно вино
Конкурсът „Най-хубаво домашно вино” ще се проведе на 13 февруари 2015г. /петък/ от 14.00 часа в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец.
Право на участие в него имат всички пълнолетни лица с постоянно
местожителство в община Лясковец, с изключение членовете на журито.
Желаещите да вземат участие в конкурса трябва да занесат предварително по една стъклена бутилка от своите вина - бели или червени /може
и от двете/ в Музея на градинарството в Лясковец. Всички желаещи могат да предоставят вината си в срок от 2 февруари /понеделник/ до 12
февруари /четвъртък/ 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 /петък/ от
10:00 до 12:00 часа на обяд в Музея на градинарството.
До участие се допускат избистрени, домашно-приготвени вина, представени в не надписани бутилки с вместимост минимум 0,5 литра. За да
бъдат избегнати всякакви съмнения, относно пълната анонимност на
конкурса, при записване участниците няма да знаят своя номер.
Комисия от дегустатори ще оценява качествата на вината. Предвидени са грамоти и парични награди за първо, второ и трето място, както
за бели, така и за червени вина. Наградите ще бъдат връчени на победителите от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова на 14 февруари
на тържествена церемония преди да започне празничния концерт, посветен на Трифон Зарезан. Зарезанското тържество в Лясковец тази година е с начало 11:00 часа на откритата сцена пред читалище „Напредък-1870” - гр. Лясковец. Ще бъде отслужен водосвет за здраве и берекет, приветствие към гостите и жителите на града и общината ще отправи
кметът д-р Гецова, след което ще бъдат обявени и наградени найдобрите майстори на домашно вино.
На централния площад ще се извият хора, ще има бъчва с вино и кебапчета, а ПФА“Искра“ - В. Търново ще весели граждани и гости.
Ритуалното зарязване е в 12:00 часа в лозята срещу градския стадион. Дотам гости и жители на града ще бъдат предвождани от жива музика, а Царят на лозята ще зареже пръв, преливайки с вино корените на лозите и наричайки пожелания за богата реколта.

Самодейка на
67-годишна възраст
от лясковското село
Мерданя вече половин век работи ежедневно за запазване
на българската народна песен. Цветанка Христова и на
тази преклонна
възраст има сили и
желание да работи
не с един, а с цели
три състава и то в
три села - родната
Мерданя, Драгижево и Миндя.
Към клуб на пенсионера и инвалида „Надежда” в лясковското село Мерданя работи
Група за обработен фолклор „Авлига”, която
изпълнява освен народни песни, също и хумористични и стари градски шлагери, като
се именува в зависимост от тематиката в
„Черни тарантули” - състав за хумористични
песни и „Незабравки” - вокална група за стари градски песни. Съставът с три имена се
състои от 12 работливи и амбициозни самодейки, които два пъти седмично отделят от
така ценното си време за репетиция, за да
могат винаги на ниво да представят родното
си село и община Лясковец. Въпреки несгодите, самодейките дават всичко от себе си,
за да пресътворят красотата на българската
духовна култура. „Всички живеят с голямата
любов към българската народна песен. Важна е тръпката, която ги кара с такова голямо
желание да идват на репетициите. Ако я няма тази тръпка в сърцето и душата им, не биха имали такива високи успехи”, убедена е
ръководителката им маестро Цветанка
Христова.
Репертоарът на „Авлига” е разнообразен
- обхваща всички фолклорни области на
България. Участията и наградите им в областни, национални и международни фестивали не са никак малко за трите години, откакто групата функционира към клуба на
пенсионера и инвалида в село Мерданя.
Бронзов и сребърен медал имат от Старопланински събор „Балкан фолк” - В. Търново.
Групата за обработен фолклор има престижна награда и от участието си в Национален събор на българския фолклор и тра-

диционните български ястия „Пряпорец2014” в Старозагорско. В този форум от участвалите 60 колектива от цялата страна, нашият състав „Авлига” е с престижното второ
място и сребърен медал, а в кулинарната
надпревара печели първо място с традиционния за региона десерт „Мамалига с маджун”.
Голяма радост за всички наши самодейки и тяхната ръководителка носи последното им сериозно участие през изминалата година в XІ-то издание на Международния
фолклорен събор „Евро-фолк-2014”, на който журито им отрежда най-високото отличие
- Голямата награда „Златен Орфей”. Всичко
това задължава, както художествения ръководител, така и певиците да работят още поупорито и всеотдайно. „Да си самодеец - това е една много благородна и отговорна професия” - гордо заявява Христова.
Ръководството на клуба на пенсионера и
инвалида изказва своята голяма благодарност към труда на тези 12 жени и им пожелава още много нови успехи на сцената.
Въпреки преклонната възраст, въпреки крехкото здраве, ентусиазмът им не стихва.
Всички са убедени, че имат още сили да продължат напред, да пеят още дълги години,
за да я има българската песен. „Щастлива
съм, че на тези години мога все още да пея и
да ръководя три състава. Песента е в сърцето ми, тя владее сърцата и на хората около
мене и така е вече близо 50 години”, откровено споделя Цветанка Христова. Ето защо
певицата е стигнала до извода: „Който пее,
по-дълго живее”.

НАШИ ДЕЦА СЪТВОРИХА
5-МЕТРОВА СУРВАКНИЦА
Автентична дрянова
сурвакница измайсториха
децата от клуб „Умни и
сръчни”, функциониращ
към читалището в Мерданя, с ръководител Красимира Колева. Изобретението на младите творци е
със завидната височина
5.1 м. Дряновицата беше
окичена с вълна, кравайчета, пуканки, плодове и
други характерни за
българския фолклор материали и краси в продължение на цял месец коледния
кът, обособен пред мерданското читалище. Младите ентусиасти положиха
много труд и енергия в направата на гигантския традиционен предмет. Всеки
грабнал от къщи по нещо кой вълнена прежда, кой
наниз пуканки и люти чушки, друг сушени плодове - и така цяла седмица след училище във фоайето на читалището се работеше здраво, разказва секретаря на читалището Красимира Колева и
ръководител на деветимата сръчковци. За
да се похвалят с майсторлъка си, децата изнесли в навечерието на празниците достойната за Гинес сурвачка навън, пред читалището и направили коледен кът около нея.

Оказало се, че сурвакницата е доста повисока от коледното дръвче. Колева се гордее с остроумието на децата и разказва
още, че към сурвакничката вървяло и изписано с много любов пожелание към всички
сънародници: „Сурва, сурва година, на всички българи у нас и в чужбина! Здраве, щастие и берекет, да ви носи тя навред!” - това
гласи детското високохуманно послание.
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БАБИНДЕН В ЛЯСКОВСКО
И тази година емоционално и с голяма доза артистично
майсторство самодейците отпразнуваха Бабинден в Лясковско. Облечени в пъстри бабини облекла, извадени от
старовремските ракли, жени
обходиха улици и къщи, за да
дадат воля на празничните
емоции и да покажат ритуалните действия, съпътстващи
този стар български обичай почитането на бабите, грижещи се за родилките и новородените им отрочета.
В лясковска община през
изтеклата 2014 година са се
родили общо 88 бебета. 62 са
новородените в градския
център, 3 в Мерданя, 5 в Козаревец, 10 в
Добри дял, по 4 в Джулюница и в Драгижево.

В КОЗАРЕВЕЦ празникът започна с ритуално измиване ръцете на акушерката Пенка
Парашкевова, с чиито съвети са отгледани
поколения деца в продължение на 40 години. Баби и по-млади жени от селото честитиха празника на своята акушерка, пожелаха й дълги години здраве, удовлетвореност
и милосърдие. По традиция, весело бабешко шествие, съпровождано от
жива музика, посети домовете на новородените и малките
деца в село Козаревец. За всяко малко детенце бабешката
група носеше подарък. Веселбата продължи в залата
на пенсионерски клуб „Здравец”, чието ръководство бе и
основен организатор на празника. Пред клуба на пенсионера бабите завъртяха и весело хоро, а по улиците на селото мъже не смееха да се покажат. Обичай е в Козаревец
във всяка къща да се играе хоро, а ако по пътя бабите срещнат мъж, той трябва да се откупи, като почерпи или си плати,

то се изви кръшно „Булчинско хоро”.
ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА И В
ДЖУЛЮНИЦА бе отбелязан Деня на родилната помощ или Бабинден. С пищно шествие, с шеги и закачки бабата и младата булка, задължително предвождани от глашатая, събиращ парсата и традиционната акушерка обиколиха населението и честитиха
празника. Мъжете на площада се откупуваха, за да не им се случи нещо непредвидено
по време на този чисто женски ритуал. След
като се роди бебето и акушерката го изкъпа,
празникът продължи с всеобща трапеза, веселба и танци. Водещ на хорото беше младият пенсионер Димитър Славев, новоизбран председател на джулюнския пенсионерски клуб „Златна есен”.

за да го пуснат, ако ли не - остава без гащи.
И В ДРАГИЖЕВО, всяка година на 21 януари хората се пренасят в неповторимата атмосфера на
Бабинден. На този празник
драгижевчани отдават чест
на бабата-акушерка. От ранни часове музиката огласи центъра на селото. Веселото
„сватбено” шествие тръгна от
читалището и се отправи към
кметството. Там кмета Цоньо
Трънков „бракосъчета” младоженците, след което всички
начело с бабата се отправиха
към домовете, в които през изминалата година са се родили деца. В ролята на „бабата”
беше Върбинка Гуглева. Добрите домакини - Ивета, Христинка, Виолета и Мая, родили
своите рожби през изтеклата
2014 година, бяха подготвили пищни трапези за очакваните гости. Тази година веселите баби посетиха и дома за стари хора в село Драгижево. По обяд бабата събра всички
на празнична трапеза в пенсионерския
клуб, а вечерта веселбата продължи в читалищния салон с танцова забава. Извършен
бе и ритуалът „къпане на бабата”, след кое-

ДОБРИДЯЛСКИТЕ САМОДЕЙКИ и тази
година също почетоха празника Бабинден и
„къпаха” за здраве бабите в селото.
Атрактивно облечени, весели и със закачки,
с песни и благопожелания, жените обиколиха селото. Празникът започна сутринта с посещение при местния лекар д-р Славова.
Групата с песен влезе в кметството, където ги посрещнаха кмета Виолета Райкова и
финансиста Грета Маринчева. Те почерпиха за здраве на
техните деца и внуци и пожелаха да се раждат повече бебетата в селото. Във всяка
къща домакините очакваха,
че на този ден ще дойдат гости, да благославят и да внесат веселие. В Добри дял традиция е да се носят дарове на
последното родено бебе в селото, а тази година честта да
посреща гости се падна на баба Сашка, която почерпи за
здравето на внучката си - малката Михаила. След приключване на празничното шествие, медицинската сестра Андонова, влязла в ролята на „бабата-акушерка”, бе посрещната с менче с вода, сапун и кърпа, както повелява традицията, и така приключили

с ритуалите, всички се впуснаха във всеобща веселба на трапезата.
В МЕРДАНЯ за поредна година „удариха
тъпана” в селото, та да се чуе надалеч подвикването: „Щом е празник - да е като на
празник!” Докато самодейците от местното
читалище се подготвяха за предстоящата
„сватба”, навън вече се виеше кръшно хоро
под звуците на прочутата Златаришка музика. И пак онзи аромат на греяна ракийка и
топли погачи се разнесе из въздуха. С много
смях и закачки изведоха „свенливата булка”, която види се и тази година щеше да роди на сватбения си ден. За да бъде всичко,
както си му е реда, с кръшна ръченица и типични сватбарски подвиквания, всички се запътиха към кметството за венчавка. Наредил трапеза, кмета на селото
Марин Люцканов очакваше
радостното събитие и венча
младото семейство. Булката
взе, че получи родилни болки
точно в този паметен момент
и най-възрастната сватбарка
баба Стойна, помогнала на
много жени в такова положение, изроди бебето. На бял
свят се появи едно малко мерданче. Бабата-акушерка изкъпа и пови бебето, а кмета
стана негов кръстник, като пожела занапред да се раждат
много и здрави бебета в това
село. Младото семейство дари „бабата” и „кръстника”, музиката засвири и на площада
се изви дълго булчинско хоро,
след което сватбеното шествие премина по
улиците, като пожелаваше на млади и стари
и в тяхната къща да се сдобият със здрави,
хубави деца. Трите бебета, родили се през
изминалата година получиха подаръци и
много пожелания за здраве и щастливо детство.

„От кога води началото си този празник не знаем, но в едно сме сигурни - той идва от
голямата любов на българина към детето”,
казват мъдрите баби в Лясковско.

УЧЕНИЦИ ОТ ДЖУЛЮНИЦА СУРВАКАХА ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА
И тази година деца от
основното училище в лясковското село Джулюница сурвакаха за здраве в Деня на Банго
Васил. В средищното училище „П. Р. Славейков” в Джулюница децата работиха по проект „Родителска академия - Заедно ще успеем”, с реализацията на който успяха да обогатят знанията си относно ромските традиции, изучиха обичаите и обредността,
съпътстваща празниците на
ромите. Децата също така натрупаха и много знания за историята, бита и културата на
различните етнически групи,
като работиха по проекти в
продължение на три години в заниманията
си по фолклор на етносите.
Въпреки че проектите приключиха, ръководството на училището в лицето на Даниела Христова, реши да продължи, с цел за-

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

твърдяване знанията на децата, спазването
на различните обреди. Затова в деня на Василица бе организирано традиционното посещение на децата в сградата на община Лясковец и демонстриране на научените обреди

за този празник. На самия 14 януари шестима ученици пристигнаха на гости на служителите в общината, за да разкажат за ромската
Нова година, да споделят с ръководството и
общинските служители притчата за спасителя на ромигр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
те Банго Ваe-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
сил и да раз-

дадат за здраве баница с
късмети. Те сурвакаха и наричаха пожелания, а председателят на общинския съвет Даниела Арабаджиева и заместник кметът Георги Петров им
благодариха от името на домакините и им раздадоха лакомства в пакети. Сурвакарите
не подминаха и финансист номер едно в общината - Диянка
Бобева, с пожелание за повече пари през новата година.
В същия този ден към сградата на Световната банка в
столицата ни, друга група деца от среден курс на училището в село Джулюница сурвака
постоянният представител за
България Тони Томпсън. След посещението
в Световната банка, те бяха поканени да благословят и столичния директор на Центъра
за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства Лиляна Ковачева. Визитата им в София бе по
идея на председателя на областния център
„Амалипе” Деян Колев.

