Л ЯСКОВЕЦ

ОБЩИНСКА ХРОНИКA
1 юли - 30 септември 2016 година
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108 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ ШЕСТИ ПРАЗНИК НА ПЕСЕНТА
БЕ ОТБЕЛЯЗАНА В ЛЯСКОВЕЦ СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ
Тържествено бе отбелязан от граждани, общинско
ръководство, ученици и общественици Денят на Независимостта в Лясковец. В
ранния преди обед на 22 септември на централния площад звучаха химните на Република България и на Европа и бе отслужен благодарствен молебен пред паметния знак на лясковските борци за свобода. Молебенът
отслужи пред събралите се
лясковчани отец Богдан
Арабаджиев, а кметът д-р
Ивелина Гецова произнесе
поздравление по повод 108
години от обявяването Независимостта на България. За
ритуалното честване пред паметника на загиналите във войните лясковчани се бяха
събрали много ученици от трите училища СУ „Максим Райкович”, НУ „Цани Гинчев” и
НУ „Никола Козлев”, както и родолюбиви
граждани, представители на неправителствени организации, на политическите партии, пенсионерските клубове и общественици.
В словото си на големия български празник, провъзгласяващ началото на новата трета българска държава, кметът на Общината
д-р Гецова каза: „Убедена съм, че днес, когато отбелязваме този значим ден, всички ние
отново потвърждаваме волята си да напра-

вим това, от което зависят успехът и бъдещото развитие на нашата страна. Нека днес
отдадем заслужена синовна почит и признателност към деятелите на този възторжен исторически акт, станал връх в устрема ни към
свобода, равноправие и независимост. Нека
в този ден си пожелаем да имаме винаги необходимата отговорност, мъдрост, умения и
зрелост - да бъдем достойни граждани на този град и на Родината си”.
Ритуалът, посветен на годишнината от обявяване на Независима България в старопрестолната столица преди 108 години, завърши с едноминутно мълчание на колене и
с поднасяне на венци и цветя.

ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ НАРЕДИХА
ЗА ОСМИ ПЪТ В ДЖУЛЮНИЦА
„Пъстра трапеза” бе
събитието, което в края на
лятото беляза началото на
поредицата кулинарни прояви в Лясковско. Кулинарните събития се наложиха
трайно в календара на
Общината и са резултат от
успешно провеждащия се
Карвинг-фестивал Лясковец - пъстра столица на зеленчуците и гурбетчийското
градинарство, който има вече 5-годишна история.
Тази година изявите започнаха с фестивала
„Пъстра трапеза на гости в
село Джулюница”, като в него се включиха не само лясковските села, но и гостиучастници от региона. Осмото му поредно издание подготвиха Народно читалище „Пробуждане-1896” с. Джулюница, подкрепени от
Община Ляск овец и Националната
Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите - А.Р.И.З. -7 - основател на пътуващата
изложба „Пъстра трапеза”. Село Джулюница
преди година стана носител на престижното
национално отличие „Пазител на традициите”, именно заради успешната организация
на този празник и умението на джулюнчани
да съхраняват и развиват поминъка на старите градинари.
В слънчевия неделен ден на 28 август
централният парк в селцето отново събра
любителите на вкусните български ястия, а
местните и гости-кулинари разпънаха щандове, за да покажат уменията си в приготвянето на вкусна и добре аранжирана храна.

Площадът беше изпъстрен с разнообразие
от етно-щандове, които също като ястията,
се конкурираха за призовите места. С гордост кметът на общината д-р Гецова още
веднъж изтъкна, че трудолюбието на хората
и обичта към земята стои в основата на успехите, които Джулюница и всички майсторикулинари от общината постигнаха през годините и в националите столични надпревари
на „Пъстра трапеза”. Тя поздрави при откриването на празника всички участници, благодари им за отдадеността през всичките осем
издания на фестивала и пожела успех на
най-добрите кулинари. Екатерина Москова председател на читалище „Пробуждане1896” с. Джулюница и основният организатор и основател на кулинарния фестивал
А.Р.И.З.-7, в лицето на зам. председателя
Цвета Вълчева, също приветстваха всички

Шести общински празник „Да възпеем любовта” се състоя тази година в село Добри
дял. От няколко години насам в разгара на
лятото, в селото се организира песенен празник, в който домакините, подкрепени от гости и приятелски песенни формации, възпяват любовта. В началото на песенния маратон, домакините от фолклорна група
„Пъстра китка” и самодейна група при читалище „Петко Р. Славейков 1903” представиха на сцена един типичен български обичай,
но с характерни за селото ритуални действия, а именно - „Годеж по добридялски”.
Добридялските певици от „Пъстра китка”,
освен че се готвиха усилено за домакинстването на празника, през лятото имаха и важно
участие в престижен форум. Те не само участваха, но и спечелиха призово място в национален песенен празник. Завърнаха се с
бронзов медал от фестивала „Жива вода” „Евро-фолк 2016”, състоял се в град Хисаря,
за което получиха признанието на своите
съселяни, на кмета и на читалищното ръководство.
На празника за любовта в село Добри
дял, всички самодейни колективи и публиката, дошла да се наслади на празничния песенен форум, бяха поздравени с „Добре дошли” от председателя на читалището Иванка
Костова. Организаторите дадоха думата и

на почетния гост на феста общинският кмет д-р Гецова, която поздрави талантливите изпълнители и откри проявата с думите: „Предавайте своята любов към
българското народно творчество на младите, за да свети през вековете уникалната
ни българска култура. Нека
енергията и несломимия
български дух бъдат винаги
с вас. Бъдете живи и здрави,
вдъхновени и всеотдайни.
Пожелавам ви много нови
успехи и отличия, признание и поводи за гордост!”.
Управникът на селото Стоян
Стоянов също поднесе поздрави към изпълнители,
гости и своите съселяни в публиката.
Участие в песенната прослава на любовта взеха самодейните колективи и певчески
групи от лясковското читалище и градските
пенсионерски клубове и от нашите села Драгижево, Мерданя, Козаревец, а танцови
ритми изпълниха танцьорите от джулюнския
състав „Палитра”. Гостите в шестия общински Празник на любовта, също дадоха своя
принос за повдигане на празничното настроение. С тематични любовни песни от своя репертоар се представиха колективи от селата
Сливовица, Родина, Горско Ново село от
съседната ни община Златарица. На поканата за празника се отзоваха и самодейците от
горнооряховското Писарево и габровската
певческа група „Настроение”. Празникът на
добридялчани бе закрит с кръшни хора на
гостите от Танцова формация „Балканика” Г.
Оряховица.
Пъстър и колоритен с песните, танците и
костюмите на самодейците беше шестия
празник на добридялчани. Всички, дошли да
почетат таланта на певците, бяха почерпени
от домакините с бобена чорбица и курбанчорба, лично приготвени от кулинарките от
добридялския пенсионерски клуб „Еделвайс”. Курбан-чорбата на майсторките бе
сготвена от дареното за празника агне от кмета на селото Стоян Стоянов.

дошли да се веселят на празника. Оригинални ястия, характерни за лясковския край и региона, уникални кулинарни творения по рецепти на нашите баби, карвинг-изкуство и
пълни кошници със зеленчуци, видяха посетителите на пребогатото изложение. Наред
с всичко това, любителите на хубавата
българска песен пък имаха възможността да
чуят пъстра китка от фолклорни изпълнения
на певчески колективи и да се забавляват с
ритмите на творческите танцови формации
от Джулюница и региона. Много песни и хора
от северняшкия край на България вдигнаха

десетки гости на крака. Фолклорната програма бе открита от домакините от танцов клуб „Палитра” и Певческа група „Ален божур”.
Участие в нея взеха и гостите от клубовете на пенсионера „Зора” и „Мазневска
чешмичка”, Лясковец, НЧ
„Развитие-1894”Драгижево, ККП „Здравец” и
Н Ч „ З е м ед ел е ц - 1 8 9 9 ” Козаревец, от еленските читалища „Просвета-1897” с.
Палици и „НадеждаБеброво-1870”, клуб на пенсионера „Златна есен”Горско Ново село и НЧ
„Просвета-1927”Сливовица, община Златарица, пенсионерски клуб „Асен Златаров”Попово и село Антола. Гост изпълнител на
празника тази година беше народният певец
Петър Кирилов от поповското село Медовина, заедно с Фолклорна формация „Цветница”.
Всички гости на фестивала опитаха от
вкусната рибена чорба на майсторката Марийка Добрева и от домашната лютеница на
Тодорка Илиева. 60 литра чорба и около 400
филии с лютеница изядоха гостите, а представители на пенсионерския клуб в селото
на стр. 2
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пържиха с часове вкусни мекици. Конкурс се
проведе и за подрастващите, които са
утрешната смяна на опитните градинари и
утрешни пазители на традициите. Децата на
Джулюница и малчугани от околните градове и села се включиха в традиционния детски пленер за рисунки. Доказателство за приемственост сред поколенията бе и публична
демонстрация на карвинг-изкуство. Досега в
дните на фестивала карвинг-умения показваше 65-годишната козаревчанка Ценка Димова, а тази година младата Виктория Димитрова се включи в майсторенето на уникални фигурки от зеленчуци и плодове. Найвпечатляващо творение бе картата на
България в цветовете на националния флаг,
направена от диня. 24-годишната Виктория
живее в София, но идва на гости при баба си
в Джулюница и разказва, че всички в къщи
умеят да готвят отлично. Участвала е в
„Мастър шеф у дома” и е печелила наградата на състезанието, конкурирайки се с над
180 състезатели. Именно нейната сестра Неделина Димитрова се включи с множество
ястия в щанда на Джулюница и получи от
оценяващата комисия награда за цялостно
участие във всички категории на „Пъстра тра-

пеза”.
Три часа бяха нужни
на журито в състав Цвета
Вълчева, Ваня Табакова
и Петко Петков да опита
всичките гозби, които подредиха в 8-те щанда
сръчните домакини. 15
награди отнесоха победителите в това издание
на фестивала. За „Оригинална рецепта” бе наградено ястието „Патладжани с пъдпъдък” приготвено от Димитринка
Енева от Драгижево и
„Яхния от дюли” на козаревчанката Ганка Димитрова. Наградата за „Найдобър десерт” грабна Димитрина Иванова от Джулюница за „Пикантна торта”, поощрение получиха и „Сладки охлювчета” на Калина Цацова от Лясковец. Заслужено наградата за
„Вкус” взе Мария Станчева от лясковския
клуб на пенсионера „Зора” с домашно приготвен „Качамак”. За „Вкус” бе отличен и „Султански кебап” на Красимира Колева от Мер-

даня, която бе похвалена от журито за многообразието от рецепти, които всяка година
представя в конкурса. Най-добре с приготвянето на ястие по „Автентична рецепта” се
справиха Стефка Янакиева от Козаревец с
нейната „Триеница” и разградчанката Димка
Илиева с ястието „Гюзлеме”. В категорията

„Етно-ястие” победителка стана Иванка Петрова от Горско Ново село със своя „Рибник”,
а поощрение получи Марийка Катърова от
Драгижево за „Градинска гозба”. Тази година, освен в традиционните за фестивала категории, журито оцени и ястия приготвени от
люти шипки. Наградата в раздел „Разядки”
за ястието „Сладко люто маке” грабна мерданчанката Стойна Узунова - един от найвъзрастните кулинари на „Пъстра трапеза”.
Цялостна награда за най-добре аранжирана
трапеза в категория „Етно-визия на щанд” този път получиха гостите от Сливовица.
Най-добрите кулинари бяха наградени
от кмета на общината д-р Гецова и председателя на журито Цвета Вълчева. За успешното провеждане на осмото издание на фестивала организаторите изказаха своята
огромна благодарност на всички участници
в събитието и на спонсорите - читалищните
доброволци Димитър Славев, Даниела Христова, Марийка Добрева, Христинка Гуглова,
Румен Стойков, Стоян Митев, Йорданка Бонева, Марияна Дончева, Светлана Иванова,
Лозана Панева, Иванка Чолакова и фирмите
на Ралица Рашева, Ивайло Димитров, Иван
Балкански, Игнат Енчев, Цветелин Колев, Галя Стайкова, Светлозар Иванов.

КУЛИНАРКИ ОТ КОЗАРЕВЕЦ
В ЛЯСКОВЕЦ ОСИГУРИХА ТОПЪЛ ТРИ ДНИ ГОТВИХА НА РОЖЕН
Европейски съюз

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“
BG05FMOP001-3.002

ОБЯД ЗА БЕДНИТЕ И ПРЕЗ ЛЯТОТО

Община Лясковец и Агенция за социално
подпомагане подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,
Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016“. Операцията
е съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица и
допълва, надгражда и разширява обхвата на
действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, без
да ги дублира. За втора поредна година дейностите се реализираха за период от 5 месеца - от май до септември 2016 г., като потребителите за община Лясковец бяха 44 души най-бедните и нуждаещи се лица измежду
следните целеви групи: лица и семейства на
месечно подпомаганe по реда и условията
на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез
имуществото си или труда си и получават
пенсии в минимални размери за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, насле-

дствени пенсии, пенсии, несвързани с трудовата дейност.
С цел намаляване на бедността, посредством подкрепата за разширяване и надграждане на дейността на обществените трапезарии, бе подобрен допълнително
достъпът до социални услуги на нуждаещи
се лица. По този начин бяха постигнати конкретни резултати по отношение на мерките,
предвидени в Националната стратегия за намаляване на бедността. В рамките на изпълнението на операцията, Община Лясковец предлага и съпътстващи мерки, с цел намаляване на социалното изключване и/или
справяне с извънредни социални ситуации
по еманципиращ и устойчив начин, изразени
в консултиране и съдействие за: възможностите за ползване на други социални услуги,
предоставяни на територията на общината,
включително и такива, финансирани по ОП
РЧР 2014-2020 г.; ползването на административни общински услуги, за подпомагане
на достъпа до здравни и образователни услуги; за индивидуално и групово консултиране
за управление на семейния бюджет, за изготвяне на насоки за балансиран режим на
хранене и др.

Група кулинарки от лясковското село Козаревец се включи в тазгодишния Събор на
народното творчество и животновъдството
„Рожен 2016 година”. Групата от пенсионерския клуб „Здравец” участва по покана на
основния организатор на събора Симеон Караколев и беше съпроводена от кмета на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, председателя на Общинския съвет Даниела
Арабаджиева и секретаря на Общината Мариян Паскалев.
В уникалното събитие задачата на нашите домакини беше да зарадват с разнообразните си гозби гостите на събора. Три дни
Дочка Габровска, Петранка Златева и Дафина Игнатова приготвяха ястия и чорби от агнешко и кокоше месо - общо 15 на брой
български кулинарни произведения. В казаните на събора вряха по козаревска рецепта
курбан чорба, кокоша чорба, сготвено бе и агнешко с ориз, агнешко с картофи, кокоша лучена яхния, кокошка със зарзават, кокошка с
ориз и други.
По време на участието си нашите кулинарки бяха посетени лично от Министъра на
туризма г-жа Ангелкова. Групата от Лясковско бе единствената кулинарна група от
България, която получи доверието на организаторите и беше поканена да сготви за
всички участници и гости на събора. Козаревските кулинарки заслужиха доверието на
организаторите заради нееднократното си

отлично представяне в провеждащия се в
Лясковец Националeн събор на овцевъдите.
В него те са ежегоден участник и основна кулинарна група в помощ на Ути Бъчваров вече пет години. Изявата им на Рожен бе напълно безвъзмездна през всичките дни на
събора и зарадва стотиците, опитали вкусни
гозби от агнешко и кокошо месо, приготвени
по рецепти от нашенския край.

ПРОВЕДЕ СЕ ПЛУВЕН МАРАТОН В ЧЕСТ НА ДОБРИ ДИНЕВ

Преди година в Лясковец бе иницииран
Национален плувен маратон на името на легендарния български плувец Добри Динев.
Кaтo мaйcтop нa дългитe плyвaния, варненецът зaпиcвa мнoгo peкopди, a 6 oт тях зa
„Книгaтa зa peкopди на Гинec”. Toвa e
чoвeкът, кoйтo бeз дa пoмиcли зa
coбcтвeния cи живoт, пpи oбpъщaнeтo през
1978 година нa пoнтoнния мocт пpи
Бeлocлaв, пъpви ce хвъpля в лeдeнaтa вoдa
и ycпявa дa cпacи oт явнa cмъpт 42-мa души,
зa кoeтo e yдocтoeн c „Оpдeн зa гpaждaнcкa
зacлyгa и дoблecт”.
В чест и в памет на великана в синия
спорт, Община Лясковец, плувен клуб „Етър”
и фирма „Делфина”, учредиха миналата година, месеци след кончината на плувеца, почетен плувен маратон, който се състоя за
втори път на микроязовир Костимял Горен.
Домакин на събитието за втори път бе Лясковец. 34 cъcтeзaтeли oт В. Tъpнoвo, Рyce,
Вapнa, Сoфия, Блaгoeвгpaд, Ляcкoвeц,
Пaвликeни, Вpaцa, Димитpoвгpaд и Св.
Влac, взeхa yчacтиe тази година. Оpгaнизaтopитe cъздaдoхa cтpaхoтнa aтмocфepa,
a cъcтeзaтeлитe пoкaзaхa виcoк cпopтeн

дyх, мъжecтвo и
виcoкo тeмпo нa
плyвaнe в лятната
жегa. Вceки peгиcтpиpaн и cтapтиpaл
yчacтник пoлyчи
тeниcкa и шaпкa c
ликa нa Дoбpи
Динeв. Награди, медали и грамоти бяха
предвидени за победителите и лично кмета на Лясковец д-р Гецова им ги връчи. Главен ръководител на
събитието бе Михаил Шатров, съдийстването направи
Пламен Мирчев, а
технически ръководител беше Веселин
Стефанов. Пpи
мъжeтe, кoитo
плyвaхa нa 5 км,
пoбeдитeл cтaнa Рoceн Хapaлaнoв oт
Вapнa, cлeдвaн oт Димитъp Димитpoв oт

Сoфия и Блaгoвecт Стoилoв oт Димитpoвгpaд. Пpи жeнитe шaмпиoнкa е Ивeт

Шyмкoвa oт Вapнa. Пpи
вeтepaни 30-45 г. нa пъpвo мяcтo
ce клacиpa Андpeй Вeлчeв oт
Сoфия пpи мъжe. Нашенец стана трети - това е Вeceлин
Гypмaнoв oт Мepдaня. Миналогодишната победителка при жените Миpиoнa Мoeвa oт Сoфия,
ceгa тpиyмфиpa в гpyпa жeнив e т e p a н и 3 0 - 4 5 г. В ъ в
възpacтoвa гpyпa 46-60 г.
пoбeдитeли cтaнaхa Ивeлин
Ивaнoв oт Рyce, кoйтo дyблиpa
ycпeхa си oт 2015 година и
Юл и a н a Н o в o c e л c к a o т
Блaгoeвгpaд. Пpи мъжeтe нaд 60
г. имaшe нaй-зacилeнo пpиcъcтвиe нa плyвци oт peгиoнa.
Вeceлин Стeфaнoв oт Мepдaня e
втopи, а Вoлoдя Димoв oт
Пaвликeни e тpeти. Стeфaн
Вapнeв и Симeoн Бъчвapoв oт В.
Tъpнoвo ca cъoтвeтнo чeтвъpти
и пeти. Зa втopи пopeдeн път
пъpвeнeц пpи нaй-възpacтнитe мъжe нaд 60
г. cтaнa Никoлaй Хaнджиeв oт Рyce.
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САМОДЕЙКИТЕ НИ СПЕЧЕЛИХА НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ ЛЕТНИ ФЕСТИВАЛИ

С последните си изяви наши певици от
КОЗАРЕВЕЦ спечелиха гордост и признанието на публиката, завоювайки два златни медала от участията си в празници с национално значение - фестивалите в Царевец и
Априлци. Националният фолклорен фестивал „Фолклорен извор-2016” село Царевец
донесе на козаревската ни Група за обработен фолклор поредния златен медал, а соловото изпълнение на Дочка Габровска беше
отличено със сребърен. Наградата за найдобър ръководител-инструменталист отиде
при корепетитора им Аспарух Костов. Нашите певци, както и всички останали 350 колектива бяха оценявани от жypи c пpeдceдaтeл
Юлия Цaнкoвa и членове проф. Елена Кутева, народната певица Гуна Иванова, хореографът Димитър Манов, Генчо Генчев - кмет
на Община Свищов и други изявени личности, посветени на българския фолклор. Групата ни от Козаревец участва и в още един
фестивал, провел се в Априлци. Тази година
бе 16-ото издание на изявата, записала и
международно участие. За втори път форумът бе с конкурсен характер и привлече
над 100 самодейни състава, а нашите певици от Козаревец заслужиха златото в своята

възрастова категория.
В тези два престижни форума участие взе и фолклорната ни група от Лясковец „ЧАРОВНА
ВЪЗРАСТ”, с художествен ръководител Господинка Господинова.
Съставът бе придружаван и от председателя на Съюза на лясковските пенсионерски клубове Калина
Цацова, която също
пее в групата на клуб
„Зора”. И в двата празника 12-те гласовити
певици от Лясковец изпълниха „Тръгнала е
Неда” и „Защо ми се сърдиш, либе ле” и заслужиха високата оценка на фолклористите. От „Искри от миналото”, проведен в
Априлци, се завърнаха с бронзов медал, а
от Царевец завоюваха сребърно отличие.
Зад успехите на самодейките стои неуморния им труд и отличното ръководство на
председателката на
клуба Веселина Благоева и общинския
председател на пенсионерите Калина Цацова, по идея на които
са привлечени към
състава няколко помлади изпълнителки.
Дял за отличното
представяне има и корепетиторът им Димитър Евтимов.
Друга наша група, Вокален състав „БЕЛИ
РУЖИ” при лясковското читалище „Нап-

редък-1870”, също се
сдоби с престижни награди от Световния
шампионат по фолклор „World folk 2016”.
Съставът, с ръководител и солист Добринка Стателова и корепетитор Аспарух Костов, завоюва два златни медала - за групово изпълнение и за индивидуалното на солистката. Певиците
бяха отличени с Диплом за Световен шампион по фолклор 2016
в категория „Стари
градски песни” и с грамоти за лауреати. Форумът се провежда
под егидата на Националната комисия на
България за ЮНЕСКО и това беше шесто из-

дание. Концертите на шампионата бяха в
Античния амфитеатър в Несебър, Бургас,
Обзор, Свети Влас и Слънчев бряг. Повече

от 100 колектива и индивидуални изпълнители с над 2000 участници се състезаваха в
9 категории и две възрастови групи на сцените.
В престижна певческа надпревара се
впуснаха и певиците от село ДРАГИЖЕВО.
Групата за обработен фолклор при пенсионерски клуб „Вяра” и читалище „Развитие1894” взе участие във второто издание на Националния фолклорен събор „На Белица на
хорото”. Самодейките под ръководството на
Цветанка Христова се представиха с три песни от различни фолклорни области. Едната
от тях - странджанската народна песен „Раде ле, бяло Кайрачко” в обработка на Стефан Чапкънов, бе изпълнена акапелно. За
добрата си подготовка и отлично представяне драгижевските самодейки бяха удостоени със Свидетелство за второ място и сребърен медал от организаторите на фолклорния събор-Сдружение с нестопанска цел
Фолклорен ансамбъл „Нашенци” Стара Загора. Във Втория национален фолклорен
събор участваха 51 групи от различни области на България, а нашият състав отвя конкуренцията и грабна сребърния медал, доказвайки за пореден път своя талант.

ПЕВИЦИТЕ ОТ МЕРДАНЯ СПЕЧЕЛИХА АВТЕНТИЧЕН ОБИЧАЙ
ГРАН ПРИ „ЗЛАТЕН ОРФЕЙ” ПРЕСЪЗДАДОХА В ДЖУЛЮНИЦА
Женският народен хор от
лясковското село Мерданя спечели найголямата награда Гран при
„Златен Орфей”
на XII Международен фолклорен фестивал
„Евро фолк Черно море“
2016. Ангело гласните певици от години печелят призови
места по фестивали и конкурси, прославяйки родното си село Мерданя и
Община Лясковец. През последните месеци
хорът спечели и два Златни медала - от Националния шампионат по фолклор и от Световна купа по фолклор във В. Търново.
Голямото отличие „Златен Орфей” от престижния международен конкурс им бе връчено от президента на Европейската Асоциация
на Фолклорните Фестивали Калоян Николов,
по време на официалното закриване на фестивала. Мерданските славеи се надпяваха с
повече от 1000 участници от България и чужбина, които се включиха в 12-то издание на
форума. И тази година „Евро фолк - Черно море“ 2016 се проведе в комплекс „Грий парк“ Китен. Женски народен хор се представи с
три песни обработен фолклор - акапела и солово изпълнение на шестгодишната Николета Христова. Малката певица изпя песен на
един от най-големите народни певци - Тодор
Кожухаров и получи Диплом за приемственост между поколенията. Заедно с момиче от

Сливен, Николета стана Откритие на „Евро
фолк - Черно море“ 2016 като един от наймалките изпълнители на българска народна
песен. „Хоровите песни бяха трудни за изпълнение, изискващи голяма издръжливост
на гласовете”, разказва художественият ръководител на състава Красимира Колева. Едната песен, с която са се представили е нейна
авторска - текст, музика и обработка, а другата се изпълнява от хор „Космически гласове”
с диригент Ваня Монева.
„Въпреки, че олекотих малко обработката,
защото все пак сме самодейци, в началото
имах опасения, че може да не се справим добре”, споделя още ръководителката и допълва: „По реакцията на журито и аплодисментите на публиката, разбрах, че можем да
очакваме награда. Точно за този най-голям
приз винаги сме си мечтали, след като още миналата година бяхме „на косъм” от него”, разказва за преживяното щастие ръководителката на нашите певици.

Джулюнската
фолклорна група
към клуба на пенсионера „Златна
есен” подготви и
представи народния обичай „Рязане на брада”, характерен за приключване на
жътвата. Жените
от клуба и предс ед ат ел я т Д имитър Славов, облечени в автентични народни носии, грабнали
сърп и паламарки
първо ожънаха,
после пяха и тропнаха хорце на нивата. Обичаят „Рязане на брада”
джулюнчани направиха с цел да покажат в
снимки и видео това, което възрастните пазят, за да се популяризират и помнят от младите нашите традиции и миналото на българина. След като жените ожънаха, „Брадата”
бе оплетена от две-три ръкойки от последните житни класове, направен бе и букет от полски цветя. По традиция брадата се връзва с
бели и червени конци и се връчва на стопанина на нивата, който я съхранява до следващата сеитба. За добрата работа, домакинът на нивата благославя жътварите и им
дарява златна пара, а стопанката ги гощава
с прясна пита и варена кокошка. Всички тези
ритуални действия бяха направени от
възрастните хора.
Самодейците от клуба подготвиха ритуала изцяло в автентичен вид, а повечето от

тях си припомниха непосилния и изнурителен труд на жътваря преди 50-60 години, когато са жънали джулюнските нивя. Ритуалната игра приключи с песни, така както народът ни е правел преди десетилетия. Целта
на самодейната група е да опази народното
творчество и обичаите, да ги съхрани и предаде на младото поколение, което за да
върви смело в бъдещето, трябва да помни
миналото. За да осъществи моста между поколенията фолклорната група, съвместно с
детската градина в селото, организира многобройни изяви като „С баба приказки четем”, „Да нашарим заедно яйцата” за Великден, а с читалищната танцова група „Палитра” стари и млади се надпяват и надиграват
в инициативата „Джулюница в песни и ритми”.
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ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ПЕТИ ПРАЗНИК НА ЛЮТЕНИЦАТА
СЪБРА МАЛКИ И ГОЛЕМИ
На 15 септември бе открита новата учебна година. Тържествено откриване се състоя
в четирите общински училища - гимназията
в Лясковец, началните училища в града „Никола Козлев” и „Цани Гинчев” и в основното
училище „П. Р. Славейков” в Джулюница. В
първия учебен ден в лясковските училища
звуча химна и беше издигнато знамето на
България, бе отслужен и водосвет за здраве
и благоденствие на младите поколения лясковчани. С приветствия от кмета д-р Гецова
и поздравления от страна на директори, училищно настоятелство и поздравителни адреси от министерството и регионалното управление на образованието, започна поредната учебна година.
За 732 ученика
удари училищния
звънец в Лясковец и
село Джулюница. От
тях 84 деца за пръв
път прекрачиха прага на училището. В
най-голямото школо
„Максим Райкович”
първолаците са 45,
разпределени в две
паралелки. Първокласниците на Миленка
Николова и Светла Бонева изнесоха празнично-музикална програма, допълнена с
още танцови и песенни изпълнения на поголемите ученици от мажоретния състав и
училищния хор. С поздравления и празнична програма мина откриването на учебната
година и в джулюнското основно училище и
начално училище „Никола Козлев”. В НУ „Ца-

ни Гинчев” се похвалиха с най-много придобивки в началото на новата учебна година. С
влизането в сила на новия Закон за предучилищно и училищно образование всяко училище вече има възможност да придобие
своя собствена идентичност и да стане различно.
Следвайки промените в образователната система, училищното ръководство пристъпи към сформиране на екипи от специалисти за подкрепа на личностното развитие
на учениците. В тях, освен висококвалифицираните учители от училището, са включени тесни специалисти, имащи новаторски поглед върху осъществяването на приобщаващото образование. След приключване на богатата концертна програма и официалното
тържествено откриване, бе срязана лентата

на новия ресурсен кабинет в НУ „Цани Гинчев”.
Кметът на общината др Гецова, представител
на РУО Лидия Прокопова и директорът Диана
Петкова откриха първата в областта „Психологическа лаборатория”, в
която ще се работи с деца със специални образователни потребности. Четири са децата, нуждаещи се от такава помощ и с тях ще работят психологът
Иван Пейчев, логопедът Соня Узунова и ресурсният учител Димитринка Качамакова.
Освен с кабинета „Психологическа лаборатория”, училищното ръководство се похвали
още с обновена столова и основен ремонт
на санитарните помещения в сградата.

За поредна пета година в
Лясковец бе обявен и се проведе конкурс за най-вкусна домашна лютеница. Денят на лютеницата събра в Лясковец
представители на читалища и
пенсионерски клубове от града и селата на общината.
Кулинарки и читалищни самодейки разпънаха в централния парк общо седем изложбени щанда, за да покажат пресни и консервирани зеленчуци, карвинг-изкуство,
плетива, сечива и типични за
градинарството предмети. Хубавата българска музика и
аромата на вкусна лютеница
примамиха много посетители
за демонстративното варене.
В голяма тава миналогодишната победителка Марийка
Златева от Козаревец сложи
необходимите продукти и представи пред
всички своята рецепта. Домати, сладък и
подлютен пипер, чесън, сол и захар, малко
оцет и олио влязоха в тавата и след няколко
часа лютеницата беше готова за хапване.
Близо до врящата тава тази година организаторите бяха нагласили още едно огнище и
там сръчни домакини от Мерданя приготвиха градинарска чорба. Красимира Колева,
Стойна Узунова, Йорданка Стоянова и Катя
Маджарова показаха какви зеленчуци пускат в голямата тенджера, за да стане толкова вкусна чорбата им - лук, моркови, чушки
червени, зелени и жълти, бамя, домати, картофи, зелен боб и грах са зеленчуците за чорбата, разказа Красимира Колева. За вкус в
тенджерата пуснаха подправките пащърнак,
девисил, целина, магданоз, сол и чорбата беше готова за изгладнелите наблюдатели. Докато двата съда къкреха на огнищата, се провеждаше пети по ред конкурс за най-вкусна

домашна лютеница с
натурални продукти
от градините. Бурканчета от нея бяха
донесли домакини от
Драгижево, Джулюница, Добри дял,
Мерданя и Козаревец, както и жени от
клубовете на пенсионера „Зора” и „Мазневска чешмичка” в
Лясковец. Всичките
лютеници бяха 55, от
които три лютивки,
два кетчупа и една
лютеница с риба.
Представените за
оценяване лютеници
бяха опитани от комисия, след което единодушно бе избран
победител. Мария
Димитрова, Ваня Добрева и Васил Русев бяха категорични, че лютеница догодина ще
свари за празника Калина Цацова от лясковския пенсионерски клуб „Зора”. Тя спечели
първо място и правото да майстори публично своята лютеница в следващото издание
на празника. Много вкусна домашна лютеница според журито бяха приготвили и Марийка Йорданова от Добри дял и Христина Петкова от Драгижево, които заеха второ и трето
място в надпреварата. Трите най-добри майсторки получиха награди и грамоти от кмета
на общината д-р Гецова, поощрителни награди имаше и за още четири домакини - Катя Маджарова от Мерданя, Мария Стоева от
лясковския пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка”, Тодорка Арсова от Козаревец и
Тодорка Илиева от Джулюница. След приключване на конкурса и обявяването на призьорите бе изядена както градинарската чорба, така и приготвената на място лютеница.

ЗА ШЕСТИ ПЪТ СЕ СЪСТОЯ
НАЙ-ДОБРИТЕ ПИЛОТИ В БЪЛГАРИЯ ПРАЗНИК НА КОКОШАТА ЧОРБА
СЕ СЪСТЕЗАВАХА В ЛЯСКОВЕЦ
Празникът на кокошата чорба в Козаревец за шести пореден път беше посветен на
най-вкусно сготвената чорба от домашна кокошка. 16 отбора от Лясковец и съставните
на общината села, както и гости от региона,
показаха познания в приготвянето на питаНай-добрите пилоти и автомобили зателното ястие. Идеята за нетрадиционния кустанаха на стартовата линия в Лясковец за
линарен празник е на кмета Парашкев ПаП л а н и н с к ото с ъ с тез а н и е „ Ра хо ве ц рашкевов и интересът към него с годините
Лясковец 2016”. То се проведе за пореден
нараства. Доказателство за това бе тазгопът в нашия град, а основни организатори са
дишното участие на най-много кулинарни отБФАС и СККА „Етър Рейсинг”, с подкрепата
бори в съревнованието.
на Общините Лясковец и Горна Оряховица.
Официалният старт на проявата дадоха
Автомобилите традиционно се състезакметът на Община Лясковец д-р Ивелина Геват по пътя от стадион „Михаил Алексиев”
цова и Парашкев Парашкевов - кмет на селокъм манастира „Св. св. Петър и Павел”, като
то и председател на читалище „Земеделецдължината е 3 350 м. За нашето трасе спе1899”. Специален благослов отправи и месциалистите казват, че е едно от найтният свещеник Димитър. След като бяха
атрактивните и най-безопасните в Бългаосветени всички казани, готвачите се впусрия. През първия ден се проведоха тренинаха в майсторене на чорбата, а певческите
ровки в три манша, а същинската надпревасъстави при общинските клубове на пенсиоАлександър Димитров от ЕКО Рейсинг със
ра беше през втория. Стартът на състезанинера и читалищата, както и гостите, подхваСитроен Саксо. От нашите пилоти найето бе до стадиона и пак там се състоя нанаха песни, за да веселят събралия се надобре се представи Тодор Тодоров с „Фограждаването на победителите.
род и за да е по-харна трапезата.
лксваген Поло”. Лясковчанинът стана шести
34 автомобила стартираха, а 28 успяха
По два отбора имаха Драгижево и Мерв генералното класиране и втори в класа си
да завършат борбата. Надпреварата бе
даня, както и Лясковец, който бе представен
НС 3, след габровеца Стефан Стоев. Съотчетвърти кръг от шампионата по планинско
от двата пенсионерски клуба, а с по един отборникът на Тодоров в „Етър Рейсинг Тим“
изкачване. Победител в генералното класибор участваха Джулюница, Добри дял и КозаКалин Стефанов с „Пежо 306” е 15-ти в генеране стана Любен Каменов с „Мицубиши
ревец, макар че домакините имаха две хараралното и втори в класа си RC 3. В същия
Лансър Ево 8”, който два пъти чупи собствении пълни с чорба, една огромна тава с ориз
клас трети е великотърновецът Емил Денев
ния си рекорд на трасето, поставен през
с кокоше месо и 100-литров казан с „Чорбата
с „Рено Клио”. Представянето на Тодоров и
2014 година. През 2014 г. той спира хронона кмета”. Последният не се състезаваше и
Стефанов донесе трето място в отборното
метрите за 2,04,14 минути, а тази година - на
от него имаше, както винаги, по черпак за
класиране на „Етър Рейсинг Тим“.
2:02.95 минути, със средна скорост от
всеки. И домашна гроздова ракийка към кокоКметът на Община Лясковец д-р Гецова
98.089 км/ч. Каменов е с 16 сек пред Мартин
шата чорба сипваха за всеки гостоприемнипри успешното приключване на състезаниеСурилов с Мицубши Лансър Ево 9 от екипа
те козаревчани. В състезанието се включиха
то поздрави и участва в награждаването на
на Стари столици. Трети остана Юлиан Тели отбори от съседни села и градове - от Слинай-добрите пилоти. Освен купи, за състекийски с Мицубиши Лансър, на 1.6 сек от Сувовица, от Кесарево, от село Янтра и Стрезателите бяха предвидени още ваучери за
рилов. Четвърти в общото класиране бе Сте- закупуване на шатри и други предметни налец, от Златарица, от Балканци и Асеново.
фан Стоев с Хонда Сивик, а пети Всички отбори се бяха подготвили и с добре
гради.
аранжирани
Издава Община Лясковец гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
щандове,
разпространява се безплатно
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net
препълнени
четете и в сайта на общината

с гозби, зеленчуци в кошници и декоративни
украси, тематични с идеята и настроението
на празника.
След двучасово готвене на открито, комисията в състав Пламен Караджов, Ралица Рашева и Борислав Банов, дегустира кулинарните творения и избра най-вкусната чорба от
селска домашна кокошка. Първо място в надпреварата за най-вкусна кокоша чорба спечели групата от читалище „Развитие-1903”
село Мерданя. На второ място журито постави чорбата също на отбор мерданчанки по-възрастните представителки на селото
от пенсионерски клуб „Надежда”. Третата награда отиде при сборния отбор на Добри дял
- жени от пенсионерски клуб „Еделвайс” и
местното читалище „П. Р. Славейков-1903”.
Останалите 13 отбора си тръгнаха с грамоти
за участие. Сборният отбор на Козаревец не
за пръв път спечели състезанието за найатрактивно подреден щанд, а джулюнчанката Тодорка Илиева заслужи приза за найатрактивен готвач. Наградите на победителите връчиха кметът на общината д-р Гецова и домакинът на събитието Парашкев Парашкевов. За да се уверят, че преценката на
журито е правилна, гостите на празника имаха възможност да опитат гореща чорба от казаните, гарнирана с домашна ракия.

