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ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ РЕДИХА В ДЖУЛЮНИЦА ЗА СЕДМА ГОДИНА
Колоритното наше
село Джулюница отново разпъна пищна софра за пътуващия фестивал „Пъстра трапеза
на гости на моя роден
град”. От създаването
си през 2009 г. фестивалът е посетил десетки населени места, като
вече за седма поредна
година се спира в Джулюница. Заради разнообразните инициативи,
изложби и конкурси,
празникът спечели доверие сред малките и
по-големи почитатели
на добрата кухня. Целта на кулинарния фест
е да представи богатото културно наследство на България, като
привлече интереса на гостите към запазени
традиционни занаяти, богатството на
българския фолклор и разнообразието на регионалната кухня. Фестивалът дава възможност на присъстващите да се докоснат до живите традиции, да сътворят различни предмети заедно с майсторите и да опитат вкусните традиционни гозби.
В Джулюница, в самия край на лятото, кулинарната фиеста събра стотици гости, ре-

ски рисунки и състезанието на млади готвачи от местни училища. Край тях наредиха маси и занаятчиите. Участниците в музикалната програма, пременени в пъстри носии, развълнувани и въодушевени, очакваха да излязат на новоизградената сцена край фонтана.
Гостоприемните домакини от читалище
„Пробуждане-1896” и кметството, придобили вече няколкогодишен опит, се бяха погрижили за доброто представяне на традиционните ястия от региона. 100 гозби от лясковския край се състезаваха в надпреварите на „Пъстра трапеза” в седмото издание
на феста. Празникът бе открит от основателя и организатор на пътуващата кулинарна
изложба шеф Пеньо Иванов, от д-р Ивелина
Гецова, кмет на община Лясковец и Екате-

шили да опитат от традиционната българска
кухня, а събитието в най-голямото наше село показва разнообразието от специалитети, типични за нашия регион, като залага на
местните традиции. На обновения площад
на селото от ранна утрин припламна огъня
на „Тавичката на шефа”, в която закъкри бобецът на шеф Иванов, който щеше да нагости всички посетили на празничното събитие.
Разпънати бяха многобройните шатри за кулинарната изложба-конкурс, пленера за дет-

Д-Р ГЕЦОВА ПОЗДРАВИ ВЪЗРАСТНА
ДВОЙКА СЪС ЗЛАТНА СВАТБА

Семейна възрастна двойка от Лясковец
отбеляза своята Златна сватба. Ритуалът по
повод 50-та годишнина от брака на Стефка и
Георги Стефанови беше организиран от общината и пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”, в който членуват възрастните хора.
Лично кметът д-р Гецова присъства на сватбеното тържество, на което двойката преповтори брачните си клетви, размени си
пръстени и отпи по чаша шампанско. Под звуците на Менделсоновия марш, семейството
бе въведено от две дечица в пенсионерския
клуб и премина по бяло платно, както повелява традицията и също по стар български
обичай бе посрещнато от председателката
на клуба Сийка Камбурова с българска погача и мед, за да им е сладък живота и занапред.
За венчавката се събраха и много приятели на Георги и Стефка, за да ги поздравят и
да се повеселят с тях. Д-р Гецова подари
огромна торта, кристални чаши и шампанско, с послание и сърдечни пожелания към
семейството. Стефка и Георги са на 69 и 73

години, имат две дъщери и
внуци. През целия си живот
са работили заедно, дори
на работното място е и
първата им среща и пак
там припламват първите
искри на любовта. Спомнят
си с умиление за младостта, за осеммесечната си
предбрачна дружба и за това, как поради невъзможност и материални затруднения, не са могли да се порадват на сватбен ритуал
преди 50 години. Подписването им се е състояло на
10 септември 1965 година
в тесен роднински кръг, но
затова пък Златната им
сватба не бе лишена от
пищност, много приятели и усмивки.
След церемонията първа ги поздрави д-р
Гецова като им пожела още много обич и разбирателство и заедно да празнуват следващата диамантена сватба. „Поводът да празнувате днес, означава, че сте намерили хармония в човешките отношения, споделеност,
доверие и опора в своя партньор в живота, което е истинско щастие. Пожелавам ви да поддържате още дълги години огъня на любовта, да се радвате на взаимната си обич и подкрепа. Нека и след още десетилетия все така
виждате своето щастие в щастието на другия
и да благодарите за времето, в което съдбата ви е събрала.”, каза тя в своето приветствие. Кметът на общината разкри, че след
тази втора тържествена Златна сватба,
състояла се в последно време в общината
ни, има намерение лично да венчае повторно желаещите да отбележат този празник
двойки. Тортата със 50 златни рози си имаше
и свещички, които юбилярите духнаха заедно, а след звънкото „горчиво” и брачната целувка, заедно я разрязаха.

рина Москова, председател на читалището.
Общо 7 щанда бяха разпънати на площада,
а професионалното жури, начело със
сътрудника на шеф Пеньо Цвети Вълчева,
финансиста на община Лясковец Диянка Бобева и управителя на Обществената трапезария в Лясковец Ваня Табакова, бе изключително затруднено в избора си, кого да отличи. Всички участници се бяха постарали
да пресъздадат с визия, вкусове и аромати
духа на традиционната българска кухня така, че всеки от гостите на празника да се почувства горд, че е българин. Освен отличените в отделните категории: Етно визия на
щанд - с. Козаревец, представлявано от НЧ
„Земеделец” и ККП „Здравец”, десерт - Сладна стр. 2

В КОЗАРЕВЕЦ СГОТВИХА
НАЙ-ВКУСНАТА КОКОША ЧОРБА
Пето издание на
Общински кулинарен празник Ден на кокошата чорба
се проведе в Козаревец. За
пръв път след пет години
козаревчани успяха да се
преборят с майсторитеготвачи от участващите гостуващи отбори и да запазят приза най-добър майстор на кокоша чорба за себе си. Празникът по традиция се прави в първата
събота след Малка Богородица и казаните и този
път къкреха
още в ранни
зори в парка
пред читалището в селото. Напук на
лошото време и нестихващия дъжд,
веселбата
беше заразила всички
п р и с ъ с т ващ и , а д омашната безплатна ракия, сгряваше гостите,
докато чакаха чорбата да стане готова. Девет кулинарни
отбора се бориха за приза най-добър в приготвянето на традиционната българска гозба. Отбори от Лясковец, Златарица, Джулюница, Драгижево, Добри дял, Мерданя и три
от горнооряховските села - Янтра, Стрелец и
Върбица сготвиха и подредиха щандовете
си с различни тематични украси - пиленца,
яйца, сладки и питки с пилешки мотиви, а в
тенджерите пускаха тайно подправки и
съставки, за да придобие гозбата им найдобрия цвят, консистенция и автентичен
вкус и аромат.
Надпреварата и тази година откриха официално кмета на селото-домакин и общинския кмет д-р Ивелина Гецова. По традиция
от три години насам кметът на Козаревец Парашкев Парашкевов готви кокоша чорба в
свой казан и този път от нея имаше по черпак
за всеки. За пръв път пък в голяма тава бе
приготвен и вкусен ориз с кокошка.
Над 150 бяха участниците в този кулинарен форум, наред с който течеше и песенен
маратон на самодейните състави от читали-

щата и пенсионерските клубове,
подали заявка за участие. Журитетната комисия се
председателстваше от
Пламен Караджов у п р а в и т ел
н а р е с т орант „Панорама” - В. Търново и точно по обяд журито си
свърши работата, като опита и оцени чорбата на състезаващите се. На двамата кметове
се падна честта да наградят победителите.
Освен първо, второ и трето място за найвкусна кокоша гозба, журито даде награда и
за най-атрактивен готвач, както и за найкрасиво подреден щанд на готвещите отбори. На първо място с най-вкусна чорба тази
година са домакините от Козаревец, които
взеха и наградата за етно визия на щанд, втори са кулинарките от мерданския пенсионерски клуб „Надежда”, а трети е отборът на
драгижевчани. Най-атрактивен готвач журито избра от отбора на Джулюница - това е Тодорка Илиева, а поощрителни награди - сувенири за празника Малка Богородица, получиха всички състезаващи се отбори. За да се
уверят, че преценката на журито е правилна,
гостите на празника, както всяка година опитаха гореща чорба от казаните, а кметският
казан с 90 литра гореща чорба и оризът с кокошка бързо бяха изядени, гарнирани с хубава музика и народни хора.
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ко от червени чушки - Дафинка Вълчева, оригинална рецепта - Джулюнска лютика на Димитър Славев, автентична рецепта - Раки
на Петър Кирилов от село Медовина, за вкус
- кьопоолу на Красимира Колева от Мерданя
и за етно визия на ястие - пиле по Тракийски
на Елена Енчева от лясковския пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка”, бяха присъдени и много поощрителни награди - печена тиква със смокини на Златка Йоргова, чеснова разядка от село Козаревец, булгурпилаф на Минка Попова и пъдпъдък в патладжан на Йорданка Бонева от Джулюница,
ръчно плетен и пълнен хляб, произведение
на Йорданка Стоянова от Мерданя, пълнени нектарини на Красимира Колева, погача
по селски и пиле с пресни сини сливи и двете на Петър Кирилов, билкови кюфтенца на
Иван Иванов, лятна постна мусака на Недялка Хрелева, ароматен свински врат в гювеч на Мирена Стоянова и пълнена джулюнска мряна на керемида, сготвена от основния организатор-домакин Екатерина Москова.
Участие във фестивала взеха - децата от
Танцова формация „Хорце” село Джулюница, Танцов клуб „Палитра”, Певческа група
„Ален божур” към народно читалище „Пробуждане-1896” и клуб на пенсионера „Златна есен” село Джулюница, а от гостите - изпълненията си поднесоха Група за обработен фолклор към клуб на пенсионера „Здра-

вец” и читалище „Земеделец-1896” с. Козаревец, дует Игнат Игнатов и Дешка Миланова, Група за народни песни „Романтика” при
народно читалище „Просвета - 1897” село
Палици, община Елена, Фолклорна група
„Детелини” при клуб на пенсионера „Стария
дъб” от стражишкото Лозен, Група за народни песни „Бебровски славеи” при народно
читалище „Надежда - Беброво, Елена,
фолк-формацията „Здравец” при пенсионерски клуб „Елена Грънчарова” от Горна
Оряховица, частна Формация „Цветница” от
поповското село Медовина, Фолклорна група „Еделвайс” към читалище „П. Р. Славейков-1903” и клуб на пенсионера „Еделвайс” Добри дял, Певческа група „Росна китка”
при пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” град Лясковец, Христина Начева от софийския оркестър „Гергьовден” и специалния гост на празника - прочутия родопски
славей, певицата с големия глас Катя Минчева.
В професионалната кухня на шеф Пеньо
Иванов кулинарни специалитети от региона
приготвиха Александра Дончева и Гергана
Янкова. Много малчугани от Джулюница и
околните градове и села се включиха в традиционния детски пленер за рисунки, както
и в надяжданията с боб. Победител в надпреварата „Кой изяде боба” стана 10годишният Стефан Янков от Джулюница. От
вкусния боб на шеф Иванов опитаха и всички гости на селото.

Джулюница е кандидат за приза „Пазител на традициите” и се бори в надпреварата с един доста сериозен съперник - Трявна.
Нашето село заема второ място във временното класиране за приза, изпреварвайки Ямбол и Селановци. Джулюнчани призовават всички, които милеят за българщината, да ги подкрепят в престижната надпревара в категорията „Селище”. В нея сили мерят населени места, в които националното
наследство се съхранява и показва по найдобрия начин. Самата награда „Пазител на
традициите” е създадена през 2009 г. с идеята да насочи вниманието към хора, оставили трайни следи в развитието на българската култура и традиции. Джулюница може да
бъде подкрепена до 11 октомври на страницата на „Пазител на традициите” в интернет,
а награждаването е предвидено за 13 ноември. По време на откриването д-р Гецова
призова: „Село Джулюница е кандидат за
приза „Пазител на традициите” - заслужено
морално удовлетворение за устрема на хората към творчество. Похвално е, че създателите на класацията са усетили необходимостта да поощрят тези, които извайват
днешния облик на българската култура,
опазвайки традициите и уповавайки се на изконната и уникална културна идентичност
на българина. Класацията cтимyлиpa
paбoтaтa нa твopци oт paзлични oблacти нa
изкycтвoтo, зaнaятитe и тpaдициoннaтa
бългapcкa кyлинapия и пoкaзва нa

oбщecтвoтo нaчинa, пo кoйтo тe paбoтят, зa
дa cъхpaнят неповторимия бит и oбичaи нa
Бългapия, пpeтвopявaйки ги в изкycтвo. Затова нека подкрепим нашите творци, нека
им помагаме и занапред, за да живее
българската красота и за да запазим традициите, завещани от дедите ни”.

73-МА НУЖДАЕЩИ СЕ ЩЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ СКАРИАДАТА СЪБРА
ОТ МАЩАБЕН СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ХИЛЯДИ ПОЧИТАТЕЛИ
Община Лясковец получава финансиране в размер на 500 000 лева за мащабен социален проект за предоставяне на социални услуги в домашна среда на 73 жители на
общината.
Община Лясковец е одобрена за финансиране на проект „Независим живот в Община Лясковец - чрез комплексни услуги за социално включване” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
г. Това е първият мащабен социален проект
в новия програмен период, по който общината получава безвъзмездна финансова помощ в размер на 497 715.03 лева. Проектът
бе подаден по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот ”, по приоритетна ос 2 „Намаляване на
бедността и насърчаване на социалното
включване”. Срокът за реализация му е 27
месеца, а териториалният обхват включва
всички населени места от общината. Проектът е насочен към усъвършенстване и интегриране на предлаганите социални услуги
„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник” като форми на социални
услуги. Общата цел е създаване на условия
за подобряване качеството на живот на лица
и деца с трайни увреждания, на хора с ограничения или невъзможност за самообслужване и възрастни хора, чрез надграждане на
звено за услуги в домашна среда към Дома-

шен социален патронаж, предлагащо почасови социални услуги в дома за лична помощ, социална подкрепа и за комуналнобитова помощ. Проектът предвижда разширяване капацитета на звеното за социални
услуги в домашна среда, което функционира
в сградата на Домашния социален патронаж. Освен строително-ремонтни работи на
помещенията, се предвижда закупуване на
офис оборудване за пълноценно функциониране на звеното за социални услуги, където ще работят наетите четирима експерти:
социален работник, психолог, медицинска
сестра и технически секретар. За предоставянето на почасовите социални услуги ще
бъдат наети 32 безработни лица, депозирали своето желание да обгрижват нуждаещите се потребители от цялата община. Общо
73 лица на територията на община Лясковец
ще могат да се възползват от услугите, които
предлага социалния проект в рамките на 2 години, като това са хора с увреждания и техните семейства, самотноживеещи възрастни хора и хора над 65 г. с ограничения или
невъзможност за самообслужване.
Според общинската администрация в
Лясковец проектът решава проблема с належащата нужда от социални услуги в общността, особено през зимните месеци. В
същото време, с реализацията на дейностите по новия социален проект, в общината ще
бъдат разкрити 32 работни места.

С БЛИЗО МИЛИОН ЛЕВА СЕ
РЕКОНСТРУИРА ЧИТАЛИЩЕТО
Община Лясковец е одобрена за финансиране на проект „Енергийна реконструкция
и модернизация на читалище „Напредък1870“ в град Лясковец“ по схема за зелени инвестиции на Национален доверителен екофонд. Финансирането на проекта е в размер
на 968 000 лв, като община Лясковец участва със собствено финансиране в размер на
20%.
Читалище „Напредък-1870“ е ключов обект от културната инфраструктура на общината, за който се предвижда внедряване на

мерки за енергийна ефективност, които да
доведат до икономия на енергия, особено в
отоплителните сезони. Освен цялостна изолация на сградата, се предвижда ремонт и
топлоизолация на покрива, подмяна на дограма, реконструкция на отоплителна и вентилационна инсталация, подмяна на осветление, като комбинацията от тези енергоспестяващи мерки ще доведе до значителни
спестени емисии от въглероден диоксид.
Извършеният енергиен одит на сградата е
показал много висок разход на енергия,

Под патронажа на кметовете на триградието се проведе Първия и единствен по рода
си кулинарен фестивал Скариада над Лясковец. Празникът е поредното голямо събитие
на територията на Лясковец, протичащо на
поляните около лясковската манастирска обител - Петропавловския манастир. Тук от повече от двадесет години трите общини посрещат хиляди участници в Националния събор
на народното творчество „Хоро се вие край
манастира”, а от няколко години Националнияг събор на овцевъдите събира стотици хиляди гости, самодейци, кулинари, животновъди и занаятчии от цяла България и от
балканските страни.
За първи път тук се проведе и събра хиля-

ди почитатели и шестдневния фестивал, посветен на месни продукти, български деликатеси, мезета, майсторски приготвени традиционни ястия от месо и всякакви разновидности скара, т.н. фест Скариада.Бг. На живописните поляни около нашия манастир се носиха невероятни аромати от димящи скари,
майсторски чевермета и вкусни гозби, сготвени под открито небе. Фестивалът събра хиляди почитатели, въодушевени от идеята за истинската балканска храна и веселба. В готвенето се включиха и лясковски кулинарки - жени от пенсионерски клуб „Здравец” село Козаревец, които в петия ден на кулинарното събитие готвиха ястия от пиле. Тъй като селото е
известно с надпреварата със запазена марка
съревнование за най-вкусна кокоша чорба,
специално за Скариада, майсторките показаха всички свои пилешки специалитети и яхнии от кокошки. На следващия ден същите домакини бяха помощен екип на Ути Бъчваров,
който имаше задача да приготви за Скариада
най-вкусната и най-голяма манастирска фасулена чорба.
Основно фестивалът представи майсторлъка на месни производители от региона.
На място се приготвяха чевермета, прасенца
на шиш, родопски месни специалитети, пиле
на жар, добруджански манджи и други вкусотии.
Гвоздеят на Скариада беше балканската
звезда Горан Брегович. Над 10 000 души аплодираха прочутия Горан и неговия Оркестър
на първия фестивал на скарата. Звездата и
неговите музиканти „взривиха“ публиката със
своя двучасов концерт „Champagne“ на открито. 40 духови музики и сватбарски оркестри от България, Сърбия и Македония участваха през двата дни в надсвирванията на
първата Скариада.BG. От нашия регион достойно се представи прочутата Златаришка
музика, която получи поощрителна награда.

въпреки че съществуват трудности за цялостно отопление на читалището през зимния
сезон, като в резултат на проекта ще се постигне съществена икономия на енергия на
единица вложени средства. Освен това пряко облагодетелствани от реконструкцията на
сградата ще са над 3300 души, които участват в творческата, културна и библиотечна
дейност на читалището, както и цялото население на община Лясковец.
Екологичният ефект от всяка енергоспестяваща мярка като цяло се изразява в то-

ва, че в резултат на намаленото количество
изгорено гориво или изразходвана по-малко
електроенергия, ще се отдели по-малко
въглероден диоксид в атмосферата. Важен
резултат от реализацията на проекта с
огромно влияние върху околната среда се
явява ефективното използване на енергийните ресурси. Срокът за изпълнение на енергоефективната реконструкция на читалищната сграда е 11 месеца, след като бъде избран изпълнител на строителството по Закона за обществените поръчки.
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ПЕНСИОНЕРИТЕ ОТ ДРАГИЖЕВО НОВИ НАГРАДИ ЗА НАШИТЕ
ЧЕСТВАХА 20 ГОДИНИ КЛУБ ТВОРЦИ ОТ ФОЛКЛОРНИ ФОРУМИ

На един от най-хубавите християнски
празници - Малка Богородица, драгижевският пенсионерски клуб „Вяра” отпразнува
своя 20-годишен юбилей. За тържеството на
възрастните хора се събраха много гости,
сред които кметът на общината д-р Ивелина
Гецова, председателят на местния парламент Даниела Арабаджиева, селският
управник Цоньо Трънков, председателят на
съюза на пенсионерите Калина Цацова,
председателите на всички пенсионерски клубове от общината и управителят на домашния патронаж в Лясковец. Настоящият председател на клуба Йорданка Балашева откри
празника, като благодари на всички, работили неуморно през годините от създаването
на клуба до днес. Първият председател Невянка Кирева и певицата, солистка на групата за обработен фолклор при клуба и селското читалище Стефка Манукян, рецитираха
патриотични стихове и пресъздадоха легендата за възникването на селото и именуването му на името на смелия Драгич войвода.
Младите певици Мелиса Ахмедова и Виктория Данева, в трио със Стефка Манукян, откриха концертната програма за празника с
„Песен за Драгижево”, след което всички
официални гости поднесоха своите подаръци, цветя и поздравления към юбилярите.
Първа поздрави д-р Гецова, а след нея и
управника на селото и гостите от Джулюница, Добри дял, Козаревец, Лясковец, Мерданя и Златарица, както и местното читалище
в лицето на председателя Мария Петрова.
От общинския кмет д-р Гецова пенсионерите
получиха луксозна кафе-машина, от селския
кмет допълнение към народните носии - красиви забрадки, а от представители на арендатори в селото - „Стрела - 92” - Йордан Йорданов, Иван Кирилов Стефанов, Стефан Савов Димитров, подаръкът беше столове за
клубната зала. Своят принос - събрана парична сума, предоставиха и членовете на общинския Съюз на пенсионерите, а спонсори

като фирма „Стефанов” Иван Стефанов и „Агротим” - Тодор Христов, подпомогнаха възрастните хора за празничната им почерпка на рождения ден.
Над 50 клубни членове
присъстваха на тържеството, за да аплодират певческата група на домакините, която ги поздрави за
20-тия рожден ден на втория им дом. Домакинстващите самодейки бяха подкрепени в песенната си изява-поздрав от своите колеги от село Миндя - Вокална група за стари градски песни „Есенни цветя”.
Поздрав с народна песен
към възрастните изпълниха техните приемници, най-малките самодейки от Драгижево
- петгодишните Даяна и Надежда, а малко
по-големите Цветан Илиев и Виктория Данева рецитираха стихове в чест на възрастните си приятели.
Преди пенсионерите да разрежат празничната си торта, председателят на клуба
връчи на най-изявените и активно работещи
членове грамоти за техния ежедневен принос в обогатяването на културния живот на
организацията. Сред наградените бяха
първият председател и активист и до днес Невянка Кирева, ръководителят на групата
маестро Цветанка Христова, Мария Бешева, Стефка Манукян, Марин Суванджиев и
други. Именно Невянка Кирева през далечната 1995 година събира 50 подписа на желаещите да членуват в клуб на пенсионера в
Драгижево и така слага началото. За база е
одобрено помещение в източното крило на
читалището, а за пръв уредник на клуба е назначена Павлина Шикаланова, която успява
да създаде задушевна атмосфера. Сформира се и вокален състав, днес Група за обработен фолклор. Честват се забележителни дати, свързани с историческото минало,
не се пропуска организирането на ритуали,
свързани с традициите и обичаите на селото.
Многобройни са и наградите от участия
на групата на национално, регионално и общинско ниво във фестивали и събори. В кулинарните си изяви сръчните драгижевчанки неведнъж са печелили призови места от
конкурси и надпревари. Последните престижни награди са от тазгодишното им представяне на фолклорно-кулинарния фест в село Пряпорец, където имат завоювано трето
място и бронзов медал в надпяването и
първо място и „Диплом за уникалност на
българско традиционно ястие” за автентичната рецепта „Каша от гроздова шира”, приготвена от Марийка Катърова.

НЕЗАВИСИМОСТТА БЕ
ОТБЕЛЯЗАНА ОТ ЛЯСКОВЧАНИ

Община Лясковец организира тържествено отбелязване
на 107 години от обявяването
Независимостта на България.
Ритуалното честване се състоя
на централния площад пред паметника на загиналите във войните лясковчани. Десетки граждани, представители на неправителствени организации, на
бизнеса и политическите партии, ученици, пенсионерски клубове и общественици се включиха в отбелязването на 107 години от обявяването Независимостта на нашата държава, както и в поклонението пред паметта на загиналите лясковчани. Приветствие към присъстващите отправи председателят на
Общинския съвет Даниела Арабаджиева,

след което бяха поднесени венци и цветя на
паметника на загиналите лясковски герои.

И този месец бе изпълнен с участия в различни форуми за нашите неуморни самодейни състави. Високите резултати показват колко всеотдайно работят любителите на певческото изкуство в общината ни. След свое
участие в Кюстендил вокалната група „Бели
ружи” към лясковското читалище „Напредък1870” спечели две престижни награди. Певиците ни се включиха в Деветия национален
фестивал за шлагерна и стара градска песен
„Пей сърце - Кюстендил 2015”, откъдето се завърнаха с Голямата награда за групови изпълнения на журито, а Добринка Стателова
спечели първо място за солов изпълнител.
Групата за обработен фолклор към клуб
на пенсионера „Здравец” и читалище „Земеделец-1899” с. Козаревец, също се включи в
престижен форум и се завърна с поредните големи отличия. Участието на козаревските самодейци в Национален фолклорен фестивал
„Фолклорен извор” в свищовското село Царевец донесе
златен медал в категорията
Групи за обработен фолклор, а
в категория индивидуални изпълнители, злато заслужи Дешка Миланова. Кавалджията
Стефан Печикамъков - музикален съпровод на нашия
състав, също получи златен медал.
„Авлига” е другата наша група за обработен фолклор, която завоюва поредните си престижни награди. От Балкан-

ския шампионат по фолклор
Евро фолк „Жива вода”, състоял се в Хисаря, певиците се завърнаха със званието Балкански шампион, златен медал,
диплом Лауреат и препоръка
за участие в Европейския шампионат, с грамота за съществен принос при съхранение и
развитие на балканските традиционни народни изкуства.
Те са носители и на почетния
знак на шампионата, в рамките
на който се проведе и изложба
на традиционни обредни хлябове. В конкурса участваха
Йорданка Боева, Христина Дамянова и Емилия Милева,
съответно с Гергьовска пита, пита за откриване на жътвата и Коледна пита. И трите творения бяха класирани на първо място в различните категории. Другата голяма награда на
„Авлига” е от националния събор „На Белица
на хорото”, където нашият състав печели второ място и сребърен медал. Най-голямата радост за певиците и за ръководителката им маестро Цветанка Христова е завоюваният „Златен Орфей” от XІІ Международен Черноморски събор Евро фолк 2015. Орфеят от Китен
певиците печелят за втора поредна година.
Зад успехите на групата стоят Катя Маджарова, Цанка Ненова, Пенка Джурова, Вилияна
Георгиева, Пенка Карагеоргиева, Ценка Кирова, Радка Кирова, Мария Караенева, Йорданка Боева, Христина Дамянова, Елка
Арменчева и Снежанка Величкова.

МОБИЛНА БИБЛИОТЕКА УЧИ
ДЕЦАТА ДА ЧЕТАТ И РАСТАТ ЗАЕДНО
Проект Мини мобилна библиотека „Да четем и растем заедно”, разработен от читалище „Напредък-1870” гр. Лясковец в партньорство със
сдружение „Бъдеще за нас”,
се реализира с подкрепата на
Фондация „Глобални библиотеки - България” в рамките на
конкурс „Библиотеката център на местната общност”.
Бюджетът на проекта бе 2000
лв, а целта му бе да се приобщят към библиотеката децата
от най-ранна детска възраст,
да се повиши ранната детска
грамотност и родителската активност. Специален фонд от
300 книжки и 40 активни и образователни игри, предназначени за деца до 6-годишна
възраст бе набавен за реализацията на проекта. Местната общност се включи в дарителска кампания „Къде ми са детските книжки”, в резултат на което безвъзмездно бяха
събрани общо 60 книжки и 6 образователни
игри. Проектните дейности се реализират в
рамките на 4 месеца, като в началото на месец август бе открита лятна читалня в парка.
Два дни седмично тя предлага на децата
книжки, игри и забавления. Библиотекари,
партньори и доброволци провокират инте-

реса на малчуганите към книгите, стремейки
се да въвлекат в този процес и родителите,
които получават листовки със съвети за стимулиране на детския интерес към книгите.
Предстои провеждане на кръгла маса, на
която ще бъдат обобщени резултатите от анкетното проучване на родителските нагласи,
относно ранното детско развитие. Ще бъдат
обсъдени и добри практики за провокиране
интереса на децата към четенето. Специален график ще определи и посещенията на
мини мобилната библиотека в детските градини.

Общинска хроника

ЛЯСКОВЕЦ

стр. 4

УЧИЛИЩНИЯ ЗВЪНЕЦ СЪБРА 800 УЧЕНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА

Четири училища отвориха гостоприемно
врати в община Лясковец. Както в цялата
страна, така и в лясковска община звънецът
удари в 9 часа за пореден поздрав към учениците и покана за влизане в клас. Учебната
година в община Лясковец започна с 800 ученици, като 99 от тях са първокласници, а близо 600 са възпитаници на гимназията. Найголямото училище СОУ „Максим Райкович”
започна новата учебна година с нов директор - Даниела Арабаджиева. Тя откри учебната 2015/16 година и поздрави ученици, учители и родители. Кметът на общината д-р
Ивелина Гецова бе гост на тържественото начало на учебните занятия и също приветства
младото поколение, което и тази година с
труд и воля ще трупа знания. Освен сърдечен поздрав и напътствия към всички, д-р Гецова поднесе персонален подарък към всички първолаци от общинските училища. В пет
паралелки децата бяха посрещнати за пръв
път в клас с пита и мед от самите класни ръководители - две са паралелките в гимназията

и по една в останалите три
училища на общината.
В НУ „Цани Гинчев” ученици от първи до четвърти
клас изпълниха обновения
и напълно модернизиран
двор на школото. За празника им специален гост бе
дошъл да сподели радостта от откриването на новата учебна година. Правнучката на техния патрон Веселка Гинчева ги поздрави
и им подари национален
флаг, а малко преди това
самата тя издигна знамето
под звуците на химна на Република България. Ръководството подари на гостенката сувенири с логото на
община, с лика на Цани Гинчев и книжкисборници лясковска поезия, писана специално за литературния конкурс „Никола Козлев и Цани Гинчев”. За 15 септември учениците от НУ „Цани Гинчев” получиха подарък нова училищна библиотека. По проект бе закупено оборудване - библиотечки за книги, а
скоро ще бъдат доставени и самите книжки
за децата. В навечерието на учебната 20152016 година училището успешно стартира работа по три проекта. С национална програма
„С грижа за всеки ученик” ще бъдат подпомогнати изоставащите ученици в клас, проект „Учим, творим и се забавляваме“ на МОН
обзавежда по най-съвременни изисквания
стая „Дейности по интереси“, с което обогатява работата на полуинтернатните групи в
следобедните часове. Проект „Училище с отворени врати“ възстановява дейността на
училищната библиотека и кани родители и
общественици за съвместна работа за личностното развитие на децата.
В нов двор, облагороден и с красиви спор-

тни съоръжения, тържествено бе открита
учебната година и в другото начално училище в Лясковец - НУ „Никола Козлев”. В джулюнското училище старта на учебните занятия даде директорката Даниела Христова, а
специални гости на средищното училище бяха Деян Колев и Теодора Крумова от
„Амалипе”. Поздравления ученици и учители

та създадена преди 50 години детска градина в Лясковец, на 15 септември отвори врати
след мащабен ремонт. Сто деца с началото
на новата учебна година влязоха в реновираната сграда. Спазена бе традицията и малчуганите бяха посрещнати с тържествен ритуал, със захранване с пита с мед и с първото звънче, което оповести началото на заниманията за хлапетата.
Освен забавни песни и танци, децата се радваха и на
театър, в първия ден в новата сграда - това сподели
директорката на детското
заведение Анка Иванова.
Детската градина бе реновирана по проект „Модернизация и внедряване
на мерки за енергийна
ефективност в ЦДГ „Пчелица”, гр. Лясковец”, финансиран от Международен фонд „Козлодуй”.

получиха и от началника
на регионалния инспекторат, а от името на общинския кмет поздрав поднесоха общински съветници,
които връчиха на наймалките 21 ученици комплект пособия от д-р Гецова, картички от ГЕРБ, както
и много ученически принадлежности от читалищното и училищното настоятелства.
ЦДГ „Пчелица”, първа-

В ЛЯСКОВЕЦ МАЛКИ И ГОЛЕМИ СЕ ВКЛЮЧИХА В
ЗЕЛЕНЧУКОВА ФИЕСТА И В ДЕН НА ЛЮТЕНИЦАТА

Марийка Златева от Козаревец е победителка в
тазгодишната надпревара
на лясковчани за майстор
на домашна лютеница. Денят на лютеницата събра в
Лясковец представители
на читалища и пенсионерски клубове от града и селата на общината, за да мерят сили в това съревнование, превърнало се вече в
традиция.
Събитието бе част от
празничната седмица, протичаща под знака на
четвъртия карвинг фестивал „Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбет ч и й с к ото г р а д и н арство”. 30-килограмова тава бе напълнена с
необходимите продукти за приготвяне на
вкусната българска лютеница. Тази година
честта се падна на миналогодишния победител в конкурса за най-вкусна лютеница Марийка Байчева. Докато майсторката я приготвяше, жури с председател Петя Василева, дегустира събраните домашни лютеници
от петте села на общината и двата пенсионерски клуба в Лясковец, за да определи коя
е най-вкусна. Състезаващите се за приза лютеници бяха общо 47 на брой - производство
на различни домакини от Лясковец, Козаревец, Джулюница, Добри дял, Драгижево и
Мерданя. В съревнованието бяха включени
и лютивки - общо 7 на брой. Журито се произнесе, че това лято най-вкусна лютеница,
приготвена в домашни условия, са направили Марийка Златева, Мария Станчева и Димитрина Любенова, съответно от Козаревец, Лясковец и Джулюница. По традиция в

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

домакини. Журито определи, че освен трите
най-добри, също много вкусни са лютениците на Калина Цацова, Марийка Стоева, Живка Иванова, Гюлгена Илиева, Дочка Гайдарова, Йорданка Боева и Йорданка Балашева. На всички тях и на трите най-добри,
кметът д-р Гецова връчи предметни награди
и грамоти.
Голямата тава с лютеница по рецепта на
Марийка Байчева, бе изядена от деца и
възрастни за два часа, намазана на 200 филийки.
Докато възрастните дами мажеха филийките, жителите на Лясковец, можеха да
се насладят, освен на вкусната лютеница, също и на
богатата концертна програма, подготвена от лясковските най-малки самодейци. Дeцa oт тpитe
дeтcки гpaдини „Пчeлицa“,
„Рaдocт“ и „Слaвeйчe“ ce
включихa в зeлeнчyкoвoплoдoвaтa фиecтa, пoкaзвaйки apтиcтичнocт и
cвoитe пoзнaния зa ceлcкocтoпaнcкия пpoцec, cвъpзaн cъc зacaждaнeтo и
oтглeждaнeтo нa плoдoвe и
зeлeнчyци. С paзлични
тaнци и виктopинa, c
дeмoнcтpиpaнe нa пoзнaниятa cи зa oпpeдeлeни
плoдoвe и зeлeнчyци и гpижитe зa тях, пaлaвницитe и
следващото издание на конкурса, демотeхнитe yчитeли cътвopихa eдин пъcтъp
нстративно лютеница ще приготвя победипpaзник, cъc зaвлaдявaщи eмoции и дeтcки
телката от тази година. Марийка Златева ще
ycмивки. Пoзнaниятa нa дeцaтa бяхa
представи своята рецепта догодина и ще вавъзнaгpaдeни c иcтинcки плoдoвe, a aплoдри лютеница за жители и гости на града. Поиcмeнтитe нa пyбликaтa пpипoвдигнaхa
ощрителни награди имаше за още няколко
нacтpoeниeтo нa мaлкитe изпълнитeли.
Ta н ц и н a
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
пчeличкитe,
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
нa гpaдин-

apи c мoтички и мнoгo тaнцyвaщи децазeлeнчyци и деца-плoдoвe, зaвлaдяхa
oткpитaтa cцeнa нa плoщaдa в Ляcкoвeц. За
чeтвъpти път в paмкитe нa cтaнaлия тpaдиция кapвинг-фecтивaл в Ляcкoвeц, дeцaтa
нa гpaдa ce зaбaвлявaхa дo нacитa,
пpeдcтaвяйки ce c paзлични изпълнeния в
пpaзничeн кoнцepт.
Дeтcкият пpaзник cъбpa мнoгo ycмихнaти poдитeли, гpaждaни и oбщинcкoтo
pъкoвoдcтвo, кoeтo зa чeтвъpтa пopeднa
гoдинa дaвa пoлe зa изявa нa мaлчyгaнитe.
Пpeз paзличнитe издaния нa кapвингфecтивaлa ce ocигypявaт пo пpoeктa и
тeмaтични кocтюми, кoeтo oбoгaтявa
гapдepoбa нa мaлкитe apтиcти и пpaви
пpaзничнитe изяви интepecни и зaпoмнящи
ce.

