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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

И тази година в Лясковец се събраха за
традиционния балетен празник деца и мла-
дежи от различни краища на страната. Праз-
никът в Лясковец се организира за осми път
и протече, както досега, под патронажа на
кмета на общинаЛясковецд-рИвелина Гецо-
ва. Организатори са лясковското читалище
„Напредък-1870” и Танцова щкола „Ритъм” с
художествен ръководител Валя Атанасова и
с финансовата подкрепа на община Ляско-
вец.

ЗаОсмата национална детско-юношеска
балетна среща „Празник на балета - Ляско-
вец 2015”, организаторите посрещнаха гости
от Варна, Велико Търново, Горна Оряхови-
ца, Пловдив, София и Шумен. Тя протече в
два последователни дни и беше посветена
наМеждународнияден набалета - 29 април.

В първия празничен ден домакините
представиха своята нова танцова компози-
ция „Четирите стихии”, в която освен лясков-

ската Танцова школа „Ритъм”, се включи и
Танцово студио „Ритъм” при Младежки дом
Велико Търново, ръководено също от ляс-
ковския педагог Валя Атанасова. Предста-
вени бяха четирите стихии - земя, вода,
въздух и огън. Хореографията е на Валя
Атанасова, а репетитор на момичета е Иве-
лина Владимирова. С подходящи костюми,
изобразяващи природните стихии, талан-

тливите момичета се впус-
наха във вихъра на танца и
с новата си композция за
поред път завладяха
пълната зала. Официален
гост на празника бе депу-
татката от нашия регион
Клавдия Ганчева, която по-
здрави всички лясковски
балерини за чудесния спек-
такъли поднесецветя и по-
здравителен адрес от име-
то на народните предста-
вители заВ. Търново отПП
ГЕРБ. Д-р Гецова като пат-
рон на националната сре-
ща също изказа своето
удивление от поредния
успешен спектакъл на ба-
лерините и благодари, как-
то на тях, така и на техния ръководител и ре-

петитор. И им пожела:
„Бъдете здрави, все така
завладяни от ритъма на
танца, винаги така свежи,
чаровни и изящни в своята
неповторима грациозност.
Желая ви попътен вятър
към още по-големи успехи
и с блясък и професиона-
лизъм да покорявате и в
бъдещевсяка сцена!”

На втория ден от праз-
ника, както и през първия,
залата в лясковското чита-
лище се оказа твърде тяс-
на да побере всички жела-
ещи да проследят пре-
красните изпълнения на
различните гостуващифор-
мации. В продължение на
два часа се редуваха с по

няколко изпълнения гостите от „Танцово сту-
дио Дилейн” при 55-то СОУ „Петко Караве-
лов”, гр. София с ръководител Диана Джаро-
ва, Балетно студио „Буратино”, Пловдив с ху-
дожествен ръководител Маша Иванова, Мо-
дерен балет „Етна”, гр. Г. Оряховица с бале-
тен педагог Надя Стойчева, „Виргиния ба-
лет” - В. Търново с художествен ръководител
Виргиния Казарина, Школа по класически

танци - Шумен, ръководена от Светла Ден-
чева, Студио „Балет Бъчварова” приОбщин-
ски детски комплекс - Варна с художествен
ръководител Бистра Бъчварова и велико-
търновското Балетно студио „Ритъм” с худо-
жествен ръководителВаляАтанасова.

Класически балет и характерни танци
под светлините на прожекторите омагьосаха
публиката. Гранд валс по музика на Шопен,
„Кукли” по музика наРахманинов, „Под небе-
то на Париж” по Ив Монтан, „Незавършена
приказка” по Менделсон,
„Цветята на малката Ида”,
„Лебеди” и характерни тан-
ци на народите като „Ирла-
ндско куатро”, италианска
„Тарантела”, „Индийски
танц” и „Гръцка сюита” бя-
ха една малка част от бога-
тия празничен концерт на
гостите. Имаше и модерен
балет, който взриви публи-
ката, а варненската фор-
мация с балетната си фан-
тазия „Карнавал на живот-
ните” показа най-пъстрата
галерия от персонажи.

Балетният празник в
Лясковец срещна 180 деца
и юноши от 8 школи и сту-
ди и потопи в магията на

красивите танци многобройната публика.
През годините националната балетна среща
придоби широка популярност. В този праз-
ник са се включвали и чуждестранни танцьо-
ри - отМакедонската столицаСкопие, а от на-
чалото на съществуването му традиционно
в празника участват съседите от Г. Оряхови-
ца и В. Търново, както и балетни формации
от по-далечни градове като Габрово, Раз-
град, Кубрат, Казанлък, Силистра, София,
Шумен,Пловдив, Варнаидр.

В празничната вечер балерините и ръко-
водителите им бяха поздравени от кмета на
Лясковец д-р Гецова и им бяха връчени гра-
моти, цветя и сувенири за спомен от Осмата
национална балетна среща в Лясковец. Пат-
ронът на празника д-р Гецова бе аплодирана
бурно от всички балерини - наши и гости, за
това, че с нейна помощвече осемпоредни го-
дини тази национална среща се превръща в
един прекрасен празник на грациозността,
на таланта и красотата. Специално пат-
ронът бе поздравен от представителка на
Шуменската школа, която с много вълнение
се обърна към кмета д-р Гецова, за да благо-
дари от името на всички балерини за пред-
оставената възможност да покажат сътворе-
ното от тях с толкова любов и труд, за топло-
то посрещане и приятното пребиваване в
Лясковец, което дарява с нови приятелства,
обмяна на опит и прекрасни спомени.
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Театралната трупа на
селоКозаревец всяка годи-
на изненадва любителите
на театралното самодейно
изкуство с нови постанов-
ки. В селото кипи усилен
труд на културното попри-
ще и доказателство за то-
ва са както обновеното и
модерно оборудвано чита-
лище, така и всеотдай-
ността в работата на теат-
ралите, на певческата гру-
па, на богатия културен ка-
лендар на читалищните
дейци и пенсионерите от
клуба, но най-вече на голя-
мата ангажираност и про-
гресивни идеи на кмета,
който е и председател на
духовната светиня.

Тази година актьорите за пореден път из-
лязоха на сцена с едно бижу в драматургия-
та ни - постановка на комедията „Службо-
гонци” на големия Вазов. Премиерата се
състоя на 18 април в салона на читалище
„Земеделец-1899" с. Козаревец.

Зрителите имаха удоволствието да гле-
дат премиера на една комедия с актуално
звучене, засягаща вечната тема за карие-
ризма и пошлостта, за корупцията и болни-

те амбиции за власт. Комедията на Иван Ва-
зов „Службогонци", създадена преди пове-
че от век /1903 г./ е една от най-ярките твор-
би в класическата ни драматургия, интер-
претираща социално явление, което още
след Освобождението се ражда и с времето
не може да бъде изкоренено. Вазов рисува
галерия от социални типажи, които са смеш-
ни и уродливо-карикатурни в своята еди-
нствена молба - да получат служба. Сар-
казмът на Вазов и днес продължава да

кънти с ударна сила.
Несъмнено с голямото си сценично май-

сторство и с опита си, театралите на коза-
ревската трупа успяха да представят по
блестящ начин посланията на Вазов сто го-
дини по-късно. В ролите влязоха най-
младите попълнения Ивона Йотова и Сви-
ленЦанев, най-възрастните и утвърдениак-
тьори Иван Стаматов и Пенка Парашкево-
ва, също майсторска игра показаха Стоян
Златев, Тодор Иванов, Красимир Радев, Га-
лин Жеков, Дарина Димитрова, Катя Злате-
ва, Елена Томанова, Йорданка Андреева.
Постановката е по либрето за мюзикъл на
Банчо Банов, режисьор е Стефка Петрова,
пом.режисьор е Иванка Димитрова, а дока-
то се включват във второстепенни роли, за
музиката и осветлението отговаряха още
двамамлади актьори -Марин Костов иИван
Христов. При пълна зала от 400 души и доб-
ро настроение премина представянето на
поредния сцениченшедьовър на нашите те-
атрали. Представлението гледаха и кметът
на община Лясковец д-р Гецова, народният
представител Клавдия Ганчева и председа-
телят на Общински съвет-Лясковец Дание-
ла Арабаджиева. Официалните гости от-
правиха своите поздравления за отлично из-
играната комедия и за майсторството в пре-
създаването на образите. Д-р Гецова подне-
се кошница цветя и пожелание за успехи в

представянето на трупата в предстоящите
театрални форуми. Тя поздрави всички,
включително и най-младите актьори, чиято
игра по нищо не се различаваше от тази на
утвърдените театрали.

ОСМА НАЦИОНАЛНА БАЛЕТНА СРЕЩА СЕ СЪСТОЯ В ЛЯСКОВЕЦ

КОЗАРЕВСКИТЕ ТЕАТРАЛИ С ПРЕМИЕРА НА „СЛУЖБОГОНЦИ”
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ДЖУЛЮНСКИТЕ ДЕЦА СТАВАТ ОТЛИЧНИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИ

Звеното за управление на Националната
селска мрежа и Местна инициативна група
Лясковец-Стражица организираха семинар
за обмен на опит и добри практики между
български и румънски МИГ. Срещата се
състоя в два последователни дни - на 16 и 17
април 2015 г. в гр. Лясковец. Тема на събити-
ето бяха уроците от прилагане наСтратегия-
та заместно развитие 2007-2013 и използва-
не на опита за подготовка на по-добри СМР
през новия програмен период 2014-2020 г.
Фокусът на дискусията бе насочен към
въвличане на заинтересованите страни,
очаквания и постигнати резултати, методо-
логически и правни проблеми в двете стра-
ни. Целта на семинара бе обмяна на опит в
прилагане на СМР и обмен на информация
за планиране на новия програмен период.

Кметовете на Лясковец и Стражица д-р
Ивелина Гецова и инж. Детелина Борисова
посрещнаха делегацията от гостуващите
МИГ. Откриването се състоя в конферентна-
та зала на комплекс „Лесопарка” в Лясковец.
Първа като домакин поздрави с „Добре дош-
ли” д-р Гецова, която е председател на упра-
вителния съвет наМИГЛясковец-Стражица,
приветствие отправи иинж. Борисова. Д-р Ге-
цова пожела ефективна работа и приятно
пребиваване на територията на Лясковец и
в заключение заяви, че успехите наМИГЛяс-
ковец-Стражица са на лице и гостите ще мо-
гат да се запознаят с постиженията, раз-
глеждайки забележителностите на града,
културно-исторически обекти, в които са реа-
лизирани дейности по проекти на МИГ и ще
узнаят за други такива, благодарение на кои-
то действително са изцяло подобрени усло-
вията наживот вместната територия.

Официални гости на срещата бяха също

Маргарита Астар
джиева и Димитринка
Павлова - експерти в
дирекция „Развитие на
селските райони” и Па-
найотис Патрис и
Здравко Сечков от зве-
ното за управление на
Националната селска
мрежа. Изпълнителни-
ят директор на МИГ
Лясковец-Стражица
МарияМаринова пред-
стави опита на МИГ
Лясковец-Стражица,
след което МИГ Испе-
рих и МИГ Попово до-
вършиха презентира-
нето опита на българ-
ските МИГ пред ру-
мънците, като наблег-

наха най-вече на иновативните проекти и
дейности и предизвикателствата при прила-
гане на СМР. Чужденците заедно с българ-
ските си колеги посетиха Музея на гурбет-
чийското градинарство в Лясковец и новоиз-
градената в него дегустационна зала, запоз-
навайки се с изпълнението на двата про-
ектa, финансирани от МИГ Лясковец-
Стражица по Стратегията за местно разви-
тие, по които бе облагороден Музея и бе из-
градендегустационнияцентър.

На втория ден бяха направени презента-
ции за работата на трите румънски МИГ от
Бистрица Нъсъуд, Клюж и Напока Пороли-
сум, като срещата приключи с обобщение на
работата и дискусии за постигнатото и пред-
стоящото за новатаПрограма за развитие на
селските райони вдвете страни.

В срещата се включиха освен трите
румънски МИГ, също специалисти в тази об-
ласт от общините Лясковец иСтражица, как-
то и директорите и представители на 7
български МИГ - на Попово, на Исперих, на
Троян-Априлци, МИГ Западна Стара плани-
на-Копрен-Миджур, Тервел-Крушари, Дев-
ня-Аксаково иНови пазар-Каспичан.

Директорът надомакинстващатаМИГпо-
жела на своите колеги успех през новия про-
грамен период и сподели, че разковничето
къмдобрите резултати е в правилното струк-
туриране на екипите наМИГ. „Най-важното е
да се работи в атмосфера на спокойствие и с
взаимно доверие. Ние имахме щастието да
запазим през тези няколко години своя екип
цял и несменен и с това сме едни от малкото
МИГ в България. Смяната на екипи е пагуб-
на, а също друг важен проблем, който води
до неуспехи, е липсата на планиране”, каза
ощеМаринова.
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ЛЯСКОВЕЦ ДОМАКИНСТВА
РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ
БЪЛГАРСКИ И РУМЪНСКИ МИГ

Проучвателните дейности на малките
природолюбители от джулюнското ОУ „П. Р.
Славейков’’ не спират, въпреки студеното
време и закъснялата пролет. След като се
подготвиха за посрещанена прелетните пти-
ци, поставяйки къщички по реката и в учи-
лищния двор, дойде ред и за облагородява-
не на училищното пространство. Почистени
бяха отпадъците в училищния двор и за да
бъде той още по-красив, грижовните стопа-
ни посадиха четири дръвчета като достойни
иистински приятели на природата.

Децата са участници в проект „Създава-
не на мултимедийна лаборатория за съби-
ране на база данни заместния хабитат”, фи-

нансиран по Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо простра-
нство 2009-2014 г. Те упорито работят от ня-
колкомесеца по проекта и резултатите са на
лице. Разпределени в два екипа, учениците
самиизкопахадупки, в които поставихамла-
дите дръвчета, отъпкаха мястото около
стъблото и ги поляха.

С настъпването на пролетта, вече стар-
тират идейностите на терен в защитената зо-
на по Натура 2000. Предстои локализиране
на територията на защитената зона в земли-
щето на селоДжулюница, определяне на гра-
ниците и поставяне на указателни табели.

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България

по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

www.ngogrants.bg

Грижата за
нашите учени-
ци, за тяхното
по-добро обуче-
ние и възпита-
ние е основна за
педагогическия
к ол е к т и в н а
СОУ „Максим
Райкович”. За по-
стигането на та-
зи цел училище-
то работи вече
трета година по
проект за подо-
бряване качес-
твото на образо-
ванието в сре-
дищните учили-
ща чрез въвеж-
дане на целод-
невна организа-
ция на учебния
процес. Организирани в тринадесет групи,
учениците усвояват изискуемите знания и по-
вишават нивото си на подготвеност за учеб-
ните часове в една приятна обстановка, на-
сочвани от високо квалифицирани препода-
ватели. За по-доброто постигане на учебно-
възпитателните цели се работи в тясно
сътрудничество с преподавателите по съот-
ветните предмети, които периодично из-
вършват консултации, с ръководителя на
проекта и директор на училището Николай
Кожухаров и педагогическия съветник. За
по-пълното обгрижване спомага и организи-
раното безплатно столово хранене, осигуре-
ния безплатен транспорт от и до родните
места на учениците и осигурената, при нуж-
да, високо квалифицирана медицинска по-
мощ.

Детайлен отчет на своята работа препо-
давателите извършват във водената доку-
ментация и периодичните отчети на провеж-
даните педагогически съвети. За по-
пълноценна връзка с родителите се провеж-
дат срещи и цялата информация за постиг-
натите резултати се отразява в електронния
вариант надневниците на групите.

Заниманията в следобедните часове са
обособени в три блока според възможности-
те и нуждите на учениците. В блок А е отде-
лено времето за обяд и отдих след учебните
часове. В блок В е времето за самоподготов-
ка наматериала за следващияден. В блокС,
най-любимият на учениците, времето е отре-
дено за различни занимания поинтереси. Те-
мите тук са любопитни и разнообразни,
свързани с науката, спорта, изкуството и раз-
лични образователни и развиващи игри. Те
провокират творческата имисловна дейност
идвигателна култура у учениците.

Отбелязани от всички групи бяха праз-
никът на народните будители, с четене налю-
бими литературни текстове и табла в почит

на възрожденците. С особено желание уче-
ниците се включиха в организираната викто-
рина за Деня на християнското семейство,
на която гости бяха техните родители и учи-
тели. Голяма активност беше проявена и в
мероприятията, свързани с отбелязване на
Коледно-новогодишните празници. Бяха
организирани конкурси за най-красива ко-
ледна рисунка и картичка и най-добре укра-
сена класна стая. В тях учениците демо-
нстрираха своята богата фантазия и твор-
чески възможности. Поле за изява на не-
стандартното творческо мислене учениците
имаха и в конкурсите за изработване на ва-
лентинки по случай Деня на влюбените и на-
правата на мартеници. Най-добрите образ-
ци от всички съревнования бяха обособени
в специални постери и изложени на видно
място.

Сбеседии специални таблабяха отбеля-
зани и бележити исторически дати - Трети
март, годишнината от смъртта на Васил Лев-
ски и тази отАприлската епопея.По поводпо-
следното събитие, беше организиран и
Априлски спортен празник, в който се вклю-
чиха всички групи. При децата от начален
курс се проведоха щафетни игри и състеза-
ния по народна топка, а с учениците от сре-
ден курс бяха проведени турнири по народ-
на топка за момичета и футбол за момчета-
та.

Макар проектът да навлиза в своята за-
ключителна фаза, неговият успех е безспо-
рен. Индикация за това е силният интерес,
който целодневното обучение предизвиква
сред учениците и тяхното дейно участие в
училищните мероприятия. Резултатите ще
бъдат задълбочено анализирани, но нашето
дълбоко убеждение е, че основната цел - по-
стигане на качествено образование, е факт.
За цялата дейност по проекта свидетелства
богатия снимковматериал.

ЦЕЛОДНЕВНОТО ОБУЧЕНИЕ - ГАРАНЦИЯ
ЗА КАЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО

Проект
„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

BG051PO001-3.1.06

Европейски съюз Европейски социален
фонд

Започна и експедиция-
та „По пътя на видра-
та”, която ще протича
от края на месец ап-
рил.

В ощеедна чудесна
инициатива се впусна-
ха участниците в про-
екта. Тази година риб-
ките в реката със си-
гурностще самного по-
вече, защотодецата по-
могнаха и за зарибява-
нето на река Злата-
ришка-Джулюнска, на-
правлявани от съвети-
те на опитните специа-
листи от местното Лов-
но-рибарско дружес-
тво.

Проект „Създаване на мултимедийна лаборатория за събиране на база данни за мес-
тния хабитат” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България
по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
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Денят на Земята - 22 април бе отбелязан
от учениците наджулюнското училищесраз-
лични инициативи, обединени под наслов
„Мисли зелено”. Усмихнат и празничен старт
даде изпълнението на мажоретния състав
на малките първокласници. Акция „Бонбони
за смет” бе следващото предизвикателство
за учениците. В чували, екипите на начални-
те класове донесоха отпадъците, събрани в
училищния двор, които размениха за сладки
разноцветни бонбони. От непотребните от-
падъци може да се изработи нещо красиво и
полезно - това доказаха участниците в
състезанието „Бързи и екосръчни”. С креа-
тивност и фантазия те сътвориха цветя, ро-
боти, ракети, бинокли и много други красиви
творения и представиха различната страна
на „боклука”. Щафетна игра показа на всич-
ки как да събирамеразделно пластмаса, хар-
тия, стъкло, метал. В жълти, сини и зелени
кошчета състезателите от два отбора тряб-
ваше да разпределят купчината с боклук, ка-
то победителите се оценяваха не само по
ловкост и бързина, а и по познанията им за
разделно събиране. Естествено и двата от-

бора се оказаха победители,
защото знаеха много добре
къде да поставят хартията,
пластмасите и другите от-
падъци. Вдъхновени от исто-
рията на главния герой в при-
казката „За да имаш прияте-
ли” на Радичков, която треток-
ласниците представиха, ху-
дожници от всички класове
подредиха пъзел със самотно
оголено дърво, което съживи-
ха, рисувайки на клоните му
листа, птички, пеперуди.

Най-интересното от праз-
ничната програма дойде в
края на екоинициативата -
модно дефиле на екопричес-
ки и авторски тоалети „Бъди

еко” представиха малките дизайнери. Мате-
риалите бяха най-различни: кори за яйца, на-
йлонови и книжни чантички, чували, цветна
хартия и много други. Манекени уверено де-
филираха пред публиката, а тя ги награжда-
ваше заслужено с бурни аплодисменти. Жу-
рито бе сериозно затруднено и присъди тит-
лите ”Мис-еко” и „Мистър-Еко” на всички
участници в ревюто.

Празникът завърши със засаждане на
три люлякови дръвчета в училищния двор и
изпращане на писмо в бутилка с послание
къмвсички деца по света. Посланието гласе-
ше: „Пазете Земята - тя е нашият общ дом!”,
а водите на река Златаришка понесоха дет-
ския призив надалеч от родната Джулюница.
Така в празничния ден, децата от джулюн-
ското училищесжелание показаха своите та-
ланти и познания за опазване на природата
и разделното събиране на отпадъци. Скоро
сфинансовата подкрепа на Европейския ин-
формационен център в град В.Търново и на
директора му г-жа Калейнска, учениците ще
реставрират много рядка релефна карта на
България, която се намира вшколото им.

ПОД НАСЛОВ „МИСЛИ ЗЕЛЕНО”
ПРОТЕЧЕ ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА

На 16 април, в Деня на
Българската Конституция и
юриста, четвъртокласниците
от джулюнското ОУ „П.Р.Сла-
вейков” с класен ръководител
Живка Джежева, посетиха
Съдебната палата във В.
Търново, за да вземат учас-
тие в Деня на отворените вра-
ти. Учениците бяха придруже-
ни от директора на училището
Даниела Христова, от пред-
ставителя на училищното на-
стоятелство Светлана Ивано-
ва и от Николинка Тонкова -
главен специалист „Евроин-
теграция” в общинаЛясковец.

Денят на отворените вра-
ти в съда се организира по про-
ект „Укрепване капацитета на Висшия съде-
бен съвет за по-добро управление на кому-
никационните процеси и повече прозрач-
ност в дейността на съдебната палата”, фи-
нансиран от Европейския социален фонд.
Визитата на учениците включваше специа-
лен информационен тур с посещения на
съдебна зала, работен кабинет на съдия, ин-
формационенцентъридр.

Децата бяха посрещнати в храма на Те-
мида от служител на съда, който бе на раз-
положение за въпросите и желанията им.
Особен интерес у четвъртокласниците пред-
извика посещението на специалната детска
зала, която е предназначена само за работа
с деца и е територия, забранена за възрас-
тни. В нея обстановката бе коренно различ-
на от останалите съдебни зали и затова те

се чувстваха прекрасно там, особено след
като имаха възможност да седнат на заседа-
телнатамаса ида се снимат за спомен.

След интересния разказ на съдията в
много детски очи се появиха искри, които ве-
роятно вече подпалиха мечтата за професи-
онална реализация, именно в тази сфера. В
празничния ден на Конституцията ни, запоз-
наването с интересната и различна от други-
те професии, плени учениците и породи же-
лание те да са бъдещите съдии, адвокати,
прокурори. Но тъй като осъзнаха и колко от-
говорности и рискове крие професията в та-
зи непозната до сега институция, учениците
се прибраха в родното селода подготвят уро-
ците си, защото вече знаеха, че само с упо-
рит труд и старание, могат да сбъднат меч-
тите си.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЖУЛЮНИЦА
ПОСЕТИХА СЪДЕБНАТА ПАЛАТА

В село Добри дял за пръв път се проведе
празник, посветен на картофа.Организатори
на проявата са читалище „П. Р. Славейков” и
местния клуб на пенсионера „Еделвайс”.
Официални гости, дошли да уважат проява-
та бяха кметът на община Лясковец д-р Иве-
лина Гецова и Даниела Арабаджиева - пред-
седател наОбщински съвет-Лясковец. Всич-
ки почитатели на хубавата храна и красивите
трапези бяха посрещнати с вкусната питка
от картофи, специално омесена за празника
от 83-годишната Пенка Ненова, най-
възрастния участник в кулинарнияфест.

Салати, супи, предястия, ордьоври,
основни ястия и сладкиши представиха
сръчните майсторки-кулинарки от Добри
дял.Невероятни ястия като руло от картофи,
пържено картофено пюре, картофенимъфи-
ни и разнообразни фигурки от картофи като
прасенца, гъбки, розички, сърца и какво ли
още не, бяха подредили по трапезите
сръчните домакини. В деня на картофа, ини-
циаторите на празника бяха подготвили кули-
нарно съревнование, в което участваха всич-
ки измайсторени ястия. Двадесет участнич-
ки представиха пред журираща комисия
всички вкусотии, приготвени с картофи.

От оценяващата комисия с председател
д-р Гецова и членове Даниела Арабаджиева
и селската управа в лицето на кмета Виолета
Райкова и кметскияфинансист ГретаМарин-
чева, следдълго опитване, бяха номинирани
за награда най-добрите ястия от картоф. На
първите три места в категория за най-вкусно
приготвени специалитети се наредиха съот-
ветно - с първомястоАтанаска Куруджикова,
следвана от Живка Иванова и Пенка Минче-
ва. Наградите за визия обраха Пенка Мила-
нова, с подгласничка Иванка Табакова, коя-
то зае и втора, и трета позиция с две свои тво-
рения. Специално за най-голямо разнообра-

зие на представени ястия - 9 на брой, грамо-
та получи Живка Иванова, а поощтрителна
грамота нажурито имаше заПенкаМинчева.

„За пореден път доказвате своите уме-
ния в приготвянето на вкусни гозби и отлич-
ното аранжиране на българската трапеза.
Бъдете все така продуктивни на уникални
идеи, сътворявайте красота, пазете тради-
циите на българската национална кухня и ги
обогатявайте с нови кулинарни вълше-
бства”, пожела кметът и председател на жу-
рито д-р Гецова. Организатори и гости оста-
наха много доволни от колоритния празник,
от постигнатия успех и интереса към уникал-
ното събитие и си обещаха празника им да
се превърне в традиционен за селото.

70 КУЛИНАРНИ ТВОРЕНИЯ В
ПЪРВИЯ ПРАЗНИК НА КАРТОФА

По повод Световния ден на книгата и ав-
торското право, който се празнува на 23 ап-
рил, лясковското читалищеорганизира пред-
ставяне на книга на писателка, учила и живя-
ла в Лясковец. Представянето на романа
„Утрото на осмия ден” на Василиса Мей се
състоя в читалнята на библиотеката на чита-
лище „Напредък-1870”. ВасилисаМейепсев-
донимнаМоникаАтанасова, родена в Г.Оря-
ховица на 14 януари 1968 г., като изборът на
авторски псевдоним не е случаен. Свързва
се с датата, на която е родена - 14 януари, ко-
гато е Васильовден по стар стил и препраща
към запомнящата се героиня от приказките -
ВасилисаПрекрасна.Моника израства вЛяс-
ковец, учила е вЕСПУ „М.Райкович”, след ко-
ето завършва теология и психология в ПУ
„Паисий Хилендарски”. В момента живее и
работи в Кърджали, където е директор на
Общинско предприятие „Обреднидейности”.

„Утрото на осмия ден” е в проект от 2006
г., претърпява развитие като идея и е изоста-
вен за дълго като файл в компютъра й.
Първоначалният замисъл е свързан с из-
вънземния разум, в който авторката вярва,
но идеята й претърпява трансформация. Вто-
рата част „Зачатие в бездната” е написана за
4 месеца. Авторката има готова и трета книга
фентъзи: „Чувствени светове,” която третира
идеята за раждането на новия човек и дава
едно съвсем различно мнение за скалните
ниши в Родопите - едно място, което я зареж-
да с неподозирана енергия.

„Моят поглед върху историята, човешки-
те отношения и библейските сказания е дос-
та нетрадиционен, но кой казва, че натрапе-
ните ни мнения са правилните?...” - разказва
за собствения си светоглед авторката, израс-
ла вЛясковец. Романът, който тя представи е
една смразяваща кръвта приказка за нача-
лото на Апокалипсиса. Темата засяга въпро-
са „Обречен ли е на гибел светът на хората?”
Действието се развива в рамките на 24 часа -
едно денонощие на стресиращи събития,
разгръщащи се на две плоскости - човешкия
свят и дълбините на ада. Духовната борба
между доброто и злото се прехвърля в мате-
риалния свят на хората. Казано в резюме,

книгата грабва с динамиката и приключения-
та, а събитията повличат във водовъртежа
си различни човешки съдби, променят живо-
ти и сгромолясват представите за нормално
съществуване. В крайна сметка с романа си
писателката постига желаното - успява да
представи света в по-различна светлина.
Светлина, в която изпъква духовният човек,
светлина, в която победата на доброто над
злото е факт. Попитана защо избира фе-
нтъзи жанра, Василиса Мей казва: „Избрах
го, защото чрез него могат да се кажат много
истини, които не могат сериозно да бъдат
оспорени и оборени, фентъзито винаги е бя-
гство от реалността”. След презентацията на
романа, в кратко експозе, своя прочит за
творбата представи Росица Петрова, ръко-
водител на литературния читалищен клуб
„Вдъхновение”, а авторката разказа за себе
си и за своя творчески път. От името на кмета
на общината д-р Гецова и от читалищното
ръководство, Моника Атанасова получи по-
здравления и цветя. Романът й е закупен от
лясковската библиотека за читателите.

ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА КНИГАТА
БЕ ПРЕДСТАВЕН ФЕНТЪЗИ РОМАН
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В ЛЯСКОВЕЦ в навечерието
на светлия християнски празник
Възкресение Христово се прове-
де Великденска беседа. Тя се
състоя на Велики вторник в кон-
ферентната зала наМузея на гур-
бетчийското градинарство, а орга-
низатори на проявата бяха общи-
на Лясковец иместното читалище
„Напредък-1870”. Организаторите
бяха поканили за гост-лектор пре-
подавател от катедра „Теология”
при Великотърновския универси-
тет „Св. Св. Кирил иМетодий” - от-
ец Добромир. Гостът и лясковча-
ни разговаряха по вечната тема за
победата на доброто над злото.
Лекцията „Победата на живота
над смъртта” бе тематично свързана с пред-
стоящия голям празник за цялото християн-
ско човечество. Отец Добромир направи ед-
но изящно словесно пътуване от Сътворени-
ето до Възкресението и най-важното, на до-
стъпен език и много умело, представи Стар и
Нов Завет. На събитието присъства и Свет-
лозар Влайков, заместник-декан на катедра
„Теология” при ВТУ, местния свещеник отец
Богдан и заинтересовани граждани на Ляско-
вец.

Дни преди Великден бе почетен и другия
голям празник - Лазаровден. В ДРАГИЖЕВО
децата от детска градина „Вълшебство” посе-
тиха за Лазаровден дома за възрастни хора в

селото. Лазаруващите малчугани бяха пред-
вождани от директорката на детската гради-
на Керанка Караиванова. В дома тя поздрави
всички присъстващи с пожелание най-вече
за много здраве и дълголетие. По традиция
наЛазаровдендецата, облечени в национал-
ни носии, закичени с цветни венчета и кош-
нички в ръце, обхождат домовете на драги-
жевчани. Тази година първите стопани, които
ги посрещнаха бяха възрастните
хора от местния старчески дом
„Стара планина”.

Всички очакваха с нетърпе-
ние появата на малчуганите и ги
посрещнаха много развълнува-
ни. Щом чуха песента „Лаленце
се люлее”, някои от възрастните
хора запяха заедно с децата, а
след това всички домуващи бяха
дарени с букетче здравец. Праз-
ничната програма на хлапетата
не свърши до тук. Дете-
барабанчик оповести, че започва
надпяване, надиграване и над-
думване, подготвено от малките
артисти. Те си имаха и жури, кое-
то да ги оценява - кметът и баба
Златка. Радостта и веселието от
страна на домакините бе голямо, някои от
публиката дори започнаха да запяват „Мари
Доне, бялаДоне”, „Стани, станиТодоре”, „Ма-
ри бабо гърбава”. Празникът приключи с хо-
ро, на което се хванаха и някои от възрастни-
те хора. ЗаВеликдендецата боядисаха яйца,
изработиха кошнички и пак с кратка песенна
програма ги поднесоха на вазрастните хора.
Управителката на дома Дона Сапунова по-
черпи децата с лакомства и отправи покана
за нови срещи.

В МЕРДАНЯ подготовката за най-светлия
християнски празник - Великден, започна
още от Лазаровден. Пременени, накичени с
цветя, лазарки обхождаха къщи в селото, пя-
ха и наричаха за здраве и берекет. От своя
страна стопаните ги даряваха с яйца - сим-

вол на живота и плодородието. Развълнува-
ни идоволниот пълните кошнички, децата ве-
че имаха идея, как ще украсят своите яйца.
Въодушевено разказваха какво са запомни-
ли от майки и баби и как в къщи, пред икона-
та, още стои червено яйце от миналата годи-
на. На Велики четвъртък, читалището в Мер-
даня се изпълни с детски смях, настроение и
много, много цвят. Щастливи, че най-после е
дошъл момента, в който ще покажат май-
сторлък и творчески идеи, запретнали ръка-
ви, малчуганите зачакаха първо да се из-
пълни ритуалът с миналогодишното червено
яйце. То се оказа пълно и здраво, което озна-
чава пълна и плодородна година за мердан-

чани. На негово място пред ико-
ната, нетърпеливите майсторче-
та вече бяха сложили първото
червено яйце. Накрая, поизцапа-
ни, нощастливи и доволни, деца-
та сами спретнаха великденска
софраиаранжираха писаните яй-
ца.Поканиха кмета на селотоМа-
рин Люцканов да види резултата
от боядисването, а той впечатлен
от красивата великденска експо-
зиция, почерпи малките творци с
лакомства, като им пожела за в
бъдеще да са все така ентусиа-
зирани, да изучават родните тра-
диции, да ги предават един ден
на своитедеца. Затрудненотожу-
ри в състав - Цветанка Христова
и Красимира Колева реши, че ня-

ма да бъде излъчен победител в надпрева-
рата за най-писано яйце, защото във всяко яй-
це бяха вложенимного труд и красота.

В ДОБРИ ДЯЛ в третия ден на Великден
читалищното настоятелство и ръководството
надетската градина „Щастливодетство” орга-
низираха за добридялските деца пъстро дет-
ско шоу. В състезателни забавни игри,
свързани с големия християнски празник се

впуснаха малчуганите. Децата се забавлява-
ха с подготвените специално за Великден
надпревари - носене на пъстро украсените
великденски яйца в дървена лъжица, прена-
сянето им на определено разстояние и за
бързина с малка кошничка, „Улови яйце с
въдичка” и други такива игри. Накрая децата
се пребориха помежду си с оцелелите след
съревнованието яйца. „Малчуганите се за-
бавляваха много, тъй като това състезание
им е любимо. Те вече имат опит и се справят
успешно с повечето игри, след като им ги орга-
низирамевече няколко поредни години. Хуба-
вото време пък позволи празника да протече
на моравата и да бъде още по-красив, свеж и
зелен” - това сподели удовлетворена от дет-
ското забавление Веселина Събева, секре-

ЛАЗАРОВДЕН И ВЕЛИКДЕН И КАК ГИ ОТБЕЛЯЗАХМЕ
тар на читалището.

В КОЗАРЕВЕЦ светлите християнски
празници започнаха с весел смях и глъч,
предизвикан от накичените с цветя и венци
лазаруващи малчугани от ЦДГ „Детелина”.
Облечени с народни носии и с кошнички в
ръце, децата обходиха домовете на стопани-
те и наричаха за здраве и берекет във всеки
дом.

Празничната поредица в Козаревец про-
дължи с голямо тържество в клуба на пенсио-
нера навръх Цветница, когато възрастните
хора за десети пореден път честваха имен-
ния ден на своя втори дом. Преди 10 години
той беше именуван с името на лековитото
растение и в „Здравец” обитателите вложиха
своята надежда за здраве, по-добър и дълго-
летен живот без болка. За празника на клуба
пристигнаха и д-р Гецова - кмета на община-
та и Даниела Арабаджиева - председател на
общинския съвет, както и кръстниците - Геор-
гина Недева и кмета на селото Парашкев Па-
рашкевов.

СледЦветницаи пищния празник за имен-
ния ден на клуба, пенсионерите започнаха
да се стягат и за Великден. Боядисаха яйца-
та, направиха красива изложба в клуба и по-
казаха на младите как да следват традиции-
те. Специално за светлия празник нашето се-
ло бе избрано за снимане на предаване от

БТВ. Още рано сутринта на Великден започ-
на прякото излъчване, като бе показано изло-
жението на пъстроцветните яйца и топло из-
печените козунаци. Рецептата на агнешкото
сръчните бабинеиздават - тя е тайна, но с ра-
дост позволяват на най-малките да помагат.
В репортажа бе проследено и как тече духов-
ния живот в селото, колко добре развита е
икономиката. Кметът Парашкевов и секрета-
рят на читалището Йорданка Андреева раз-
казаха за ремонтираната и напълно обнове-
на читалищна сграда. Кметът сподели пред
телевизията и каква е мечтата му - да бъде
подновена остарялата селска канализация,
а последната му гордост е победата на мес-
тния футболен отбор в междуселското
първенство.

Гостуващата телевизия навръх Великден
беше и в дома на едно козаревско семейство
- Даринка и Георги Димитрови, за да снима
как празнуват жителите на селото. Семе-
йство Димитрови подреди своята великден-
ска трапеза с присъщите за празника ястия -

зелена салата, произведена в
градината на трудолюбивите до-
макини, домашни яйца и козуна-
ци, питки, ориз с дробине и естес-
твено, вкусното домашно агнеш-
ко печено. Сръчната стопанка на
многочленната фамилия разказа
за подготовката за празника, за
традициите, които спазват стрик-
тно от най-възрастния член -
свекъра й дядо Петко, до най-
малката християнка - 4-
годишната й внучка Михаела.
Всичко, свързано с празниците и
съпътстващите ги гозби на
българската трапеза, Дарина е
научила от своята свекърва и та-
ка непроменени ги предава на
дъщерите си.Най-голямобе учуд-

ването на снимащия екип, че не във електри-
чески фурни се пече агнето в село Козаре-
вец. Почти във всяка къща, за Великден, за
Гергьовдени за сбора на селото, все ощепри-
пламват старовремските зидани пещи, къде-
то и агнешкото, и оризът към него, стават не-
вероятно вкусни.

По повод 15 години от създа-
ването си, певческата група на се-
ло Джулюница подготви голям
празничен концерт, състоял се на
втория ден от Великден. Проява-
та е част от проект по мярка 323 Б
„Опазване и възстановяване на
културното наследство” по Прог-
рама за развитие на селските ра-
йони - „Създаване на етнограф-
ски арт-център”, който проект се
финансира от Европейския земе-
делскифонд.

Певческата група е създадена
през 2000 година под името „Ален
божур”. В момента съставът й на-
броява 15 самодейки, ръководени
от двамамузиканти - ДимитърМа-
ринов и Петър Георгиев. Дългогодишните пе-
вици Д. Любенова, Д. Гайдарова, Е. Колева,
Й. Гинова, М. Стойкова, М. Попова, Л. Пане-
ва, П. Христова, П. Ненова, Т. Илиева, Ст. Ко-
вачева, Ст. Караиванова, Ст. Махлянова, Д.
Иванова и ВеличкаМаринова зарадваха сво-
ите гости с китка от фолклорни, патриотични
и стари градски песни. В програмата за праз-
ника на вокалния състав участваха и децата
от ЦДГ „Сладкопойна чучулига”, ученици от
ОУ „П. Р. Славейков” и народния певецПетър
Георгиев. Да уважат празника на своите коле-
ги присъстваха представители на всички пен-
сионерски клубове от общината и председа-
теля на ръководството Калина Цацова, които
поздравиха самодейките за постиженията
им. Официални гости на тържественото чес-
тване бяха кметът на общината д-р Гецова и
председателят на общинския съвет Даниела
Арабаджиева. Приветствие към групата от-

правид-р Ге-
цова като по-
жела на пе-

виците и техните ръководители да носят ви-
наги в сърцето си песента, да даряват обич и
усмивки и да радват публиката с нови успехи.
Поздравителни адреси групата получи и от
местното читалище „Пробуждане-1896”, Дам-
ски клуб „Джула”, ОУ „П.Р.Славейков”, ПК
„Златна есен” и др.

От създаването си през 2000 г. към клуба
на пенсионера, групата изпълнява песни от
народния фолклор под ръководството на Ди-
митър Маринов. От 2009 г. „Ален божур” пре-
минава към читалището, като разнообразява
репертоара си и със стари градски песни. За
15-годишното си съществуване певиците
имат многобройни изяви и участия във фес-
тивали, като печелят престижни призовимес-
та, дипломи и медали и допринасят за разви-
тието на песенното творчество наместно, об-
щинско и национално ниво.

ПразничниятВеликденски концерт на пев-
ческата група в Джулюница, приключи сшам-
панско и торта и с бурни аплодисменти от
страна на публиката.

НА ВЕЛИКДЕН ДЖУЛЮНЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА
15 ГОДИНИ ПЕВЧЕСКА ГРУПА В СЕЛОТО


