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ЗАРЯЗАХА ЛОЗЯТА В ЛЯСКОВЕЦ И ПО СЕЛАТА
Трифон Зарезан събра
жителите на Лясковец за поредна година за весел празник. Те и дошлите от близо и
далеч гости на винарското
градче, вдигнаха наздравица и зарязаха лозовите насаждения, пожелавайки си
берекет. Дъждовното време
не уплаши гости и лясковчани, които се събраха да се
веселят с музика и танцови
изпълнения в салона на лясковското читалище.
В навечерието на празника се проведе традиционният конкурс за най-добро
домашно вино, а в самия
празничен ден бяха обявени победителите. От години лясковчани се конкурират
кой е винар номер едно през годината, като за състезанието майсторите предоставят своите домашно направени бели и
червени вина от най-новата реколта. Професионалисти енолози определят напитката с най-добри качества - цвят, мирис,
вкус и класират производителите на три
места в двете категории. Тази година за
приза се състезаваха рекордно много вина от всички населени места на община
Лясковец. Общо 61 вина - 44 червени, 14
бели и три розе представиха производители от Лясковец, Джулюница, Драгижево, Добри дял, Козаревец и Мерданя. За
надпреварата бяха предоставени и вина,
които са производство на 11 дами, а винарите, участвали и с бяло, и с червено вино, бяха 12 души. Самата дегустация протeчe в музея на градинарството и лозарството, като пробите се събираха в продължение на 10 дни. Компетентно жури в
състав Свилен Георгиев, Ася Георгиева и
Маргарита Георгиева, оцени червените и
бели напитки, а след приключване на конкурса, участниците можеха да се консултират с енолозите, да чуят техните препоръки и мнение за вината им. За доброто
настроение на всички присъстващи в музея, песни за виното изпяха певиците от
Вокална група „Бели ружи”, със солист
Добринка Стателова и корепетитор
Аспарух Костов. Награждаването на победителите бе тържествено и стана пред гости и жители на Лясковец в самия празничен 14 февруари.
Празникът уважиха делегация от побратимения на Лясковец румънски град

Виделе, водена от заместник-кмета Силвика Шербан и заместник-председателя
на световния парламент на българите - Тодор Ангел. Да споделят еуфорията на
празника и да зарежат в Лясковец дойдоха Областният управител на Велико
Търново проф. д-р Любомира Попова, заместничката й Детелина Борисова,
кметът на Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел
Панов, председателят на общинския
съвет Венцислав Спиридонов, ректорът
на Великотърновския университет проф.
Христо Бонджолов, началникът на регионалното управление на образованието Розалия Личева, директори на институции,
фирми, почетни и заслужили граждани,
общински съветници и други. Официалното откриване на празника започна с водосвет за здраве и берекет, отслужен от
лясковските свещеници. След благослова, кметът на общината д-р Гецова поздрави лозари, винари, гости и лясковчани, всички любители на хубавото вино, на

музиката и веселието, както и всички
именници. Тя подчерта, че Трифон Зарезан е един от празниците, които определят българите като самобитна нация и докато ги пазим и почитаме, ще я има и
България. Поздрав отправиха и Силвика
Шербан и Тодор Ангел. Кметът д-р Гецова
връчи грамоти и парични премии на найдобрите майстори на вино, спечелили
първите места в тазгодишния конкурс, като им пожела успехи и все така ревностно
да пазят рецептите за хубавото лясковско
вино. Победители в съревнованието тази
година са Радка Банова и Пламен Георгиев, направили найкачествената червена и бяла напитка от наше грозде в
домашни условия. На вторите места се класираха Мирослав Чокоев с червено вино и Янислав Тодоров с бяло. С още една награда за
трето място при червените
вина си тръгна Янислав Тодоров, а при белите - трета
позиция зае виното на
Петър Тахрилов. Награди
имаше и за
Стефан Георгиев и Николай
Гладичев, които спечелиха
признанието на членовете
на лясковския Клуб на виното. Те получиха предметни
награди от председателя на
организацията Пламен Георгиев.
След награждаването на
майсторите-винари, веселието продължи с ритъма на
народните танци. На сцената в читалище „Напредък1870” се извиха кръшни хора, които подеха младите танцьори от Танцов състав „Лудо младо”, възпитаници на
Павлина Кълчишкова, а малката Елия
Кълчишкова, само 4-годишна, поздрави
всички с песента „Боряно, Борянке”. Празничното зарезанско хоро вдигна настроението, а връхната си точка достигна, когато наред с дъжда, започнаха да се леят и
виното, и пелинът - 200-литров подарък от
„Тотал Вини”. След кръшните танци и богатите наздравици, за ритуалното общоградско зарязване в лозята срещу стадио-

на, се събраха гостите, начело с кмета д-р
Гецова и Царя на лозето. Местният Трифон, чиято роля от години изпълнява Димитър Ангелов, ги чакаше на лозето, като
ги приканваше с думите „Добре сте ми
дошли, скъпи гости”. Свещениците първи
благословиха и поръсиха със светена вода лозите. Царят изрече много благопожелания, заряза ритуално лозница, поля
я с червено вино и отчупи къшей от питата, както повелява традицията. Това направиха и стопанката на лозето и града др Гецова, както и областният управител
проф. Попова. В празничната резитба се
включиха и румънските гости, повтаряйки
действията на стопаните и наричанията.
За празника, посветен на Зарезан в Лясковец бе направен филм, заснет от местна румънска телевизия, обслужваща
окръзите Телеорман и Гюргево. Тъй като в
момента двата побратимени града Лясковец и Виделе работят по съвместен проект за обмен на българските и румънските
традиции, Зарезан стана част от цялостен
филм за културния обмен между двата народа.

Зарезански ритуал имаше и в
МЕРДАНЯ. Облачното небе и дъждът не
изплашиха упоритите мерданчани и за
поредна година Трифон Зарезан беше почетен, както си му е редът. С празнична
погача, менчета, бъклици с червено вино
и развят български трибагреник, смелчаците поеха към лозовия масив. Лозето бе
предварително избрано - на башмайстора лозар и винар - Иван Георгиев.
Кметът на селото Красимира Владова нана стр. 2

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ СИ ПАРТНИРА ПО ПРОЕКТ С РУМЪНСКАТА ВИДЕЛЕ

В Община Лясковец се проведе начална пресконференция за официално представяне пред обществеността на проект
„Мрежа за зелени работни места”. Лясковец от години е в приятелски взаимоотношения с румънския град Виделе, с който е
и официално побратимен. Водещ партньор в общия им проект е Община Лясковец и той е насочен към насърчаване на
екотуризма и биологичното земеделие, като иновативни механизми за заетост и
устойчиво местно развитие в селските ра-

йони в трансграничната област Румъния-България.
Проектът е съфинансиран от
Европейския Съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие в рамките на
Програма Interreg V-A Румъния-България, като размера
на приноса на ЕС е 1 219 573
евро, националното съфинасиране за двете общини е
по 99 376 евро и собствен
принос на общините - по 15
288 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 24 месеца.
За пресконференцията в
Лясковец дойдоха румънските партньори - заместник- кметът на Виделе Силвика Шербан, ръководителят на
проекта Симона Видеа, координаторът Мирел Моаген и дългогодишният приятел и
партньор на лясковската общинска администрация Тодор Ангел. Откриването на
пресконференцията направи д-р Мария
Илчева - ръководител на проекта от наша
страна. Тя посочи каква е основната цел на
проектното предложение, а именно - да се
разширят възможностите за заетост и мобилност на работната сила, чрез развитие

на знания и умения в сферата на екотуризма и биологичното земеделие в трансграничните региони на Румъния и България.
Други важни дейности по проекта ще
бъдат: развитие на трансграничен бизнес
инкубатор за екотуризъм и биологично земеделие; разработване на съвместна
трансгранична стратегия и информационна платформа за зелени работни места в
селските райони; доставка и инсталиране
на 4 инфо-киоски, поставени на обществени места в двете общини - Община Лясковец и Община Виделе; организиране на
съвместни обучителни програми и курсове
за подобряване на мобилността в селските райони; организиране на езикови курсове за повишаване на мобилността на работната сила; организиране на съвместни
трансгранични базари (трудови борси) за
насърчаване на идеи; възможности и добри практики за създаване на заетост в
трансграничния регион; организиране на
лятна академия „Зелена иновативна лаборатория” за предприемачи от трансграничния регион. Основни целеви групи са жители на селските райони, малки и средни
предприятия в сферата на екотуризма и
органичното земеделие, нестопански организации и асоциации от трансграничния
регион. Очаква се 250 участници да се

включат в 6 професионални обучения за
зелени работни места и мобилност, 500
участници в специализирани езикови курсове за изучаване на румънски от страна
на лясковчани и на български за жителите
на Виделе, 160 участници в съвместни
трансгранични базари (трудови борси) и
100 участници в пет издания на лятна академия „Зелена иновативна лаборатория”.
Специално внимание в проекта е отделено на информационните кампании и популяризирането на добри практики, за да може повече граждани да получат информация за зелените възможности за заетост в
селските райони на трансграничния регион. За целта се предвижда да бъде реконструирана и напълно оборудвана сградата на бившия Младежки дом в Лясковец,
където се предвижда създаването на
трансграничния бизнес инкубатор. Сградата в момента е доста амортизирана, като се предвижда тя да се превърне в
съвременна сграда за обществено обслужване с внедряване на много иновации
по време на строителството - вентилируема керамична фасада и облицовка от композитни панели, енергоефективна отоплителна инсталация, функционално обособяване на нови пространства - административна, обществена и обслужваща зона.
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от стр. 1
прави ритуалното зарязване, короняса
Царя на лозята, а той на свой ред благодари на Светията за благодатната изминала година и отправи пожелания за още
по-добра реколта през настоящата. С
много смях, шеги и песни за чудодейната
напитка, „зарязалите” вече юнаци, се отправиха към селското читалище, където
празникът продължи. Всеки присъстващ
бе донесъл по бутилка домашно, което
се лееше в изобилие. Наздравиците бяха
придружени от думите: „Лошо вино и стара любов няма! Ха, наздраве!”. Зарезански обред символично си направиха и повъзрастните мерданчани в клуба на пенсионера и инвалида „Надежда”.
Извършвайки резитбата, старият Цар на
лозето Илия Сиромахов короняса новоизбрания Ваньо Михалев, като последния пожела още по-добра реколта
през новата година и по-пълни бъчви. За
веселието на празничната трапеза допринесоха, както руйното вино, подправено с вкусни домашни мезета, така и песенните изпълнения.

В КОЗАРЕВЕЦ е традиция зарязването да бъде предшествано от конкурс за
най-добро домашно вино, като оценяването е дело на професионални енолози.
Свилен Георгиев и Ася Георгиева избраха най-добрите козаревски напитки, а в
празничния Зарезан, честта да зареже
имаше победителят в конкурса през предходната година. Призьорите от тазгодишното седмо издание на конкурса „Найдобро домашно вино от реколта 2017” бяха наградени по време на зарязването в
Деня на лозаря и винаря. Челната тройка
при белите вина - Христо Пенчев, Ангел
Ангелов и Елица Дачева получиха грамоти и награди от организаторите, а в по-оспорваната категория на червените вина,
безапелационно първото
място грабна виното на
Анна Христова. Второто
място е за Петя Николова, а
трети се подреди Никола
Енчев. В състезанието бяха
журирани 19 проби червено
вино и 7 бели. Женитевинарки в Козаревец достойно се представят в
съревнованието и засрамват мъжете за поредна година. Миналогодишният победител Тодорка Арсова заряза лозата пред пенсионер-

ския клуб в селото, заедно с Недка Стефанова и Христо Пенчев. Догодина честта ще има пак винар от женски пол - Анна
Христова.
Дъждовното време не спря и хората
от третата възраст в ДЖУЛЮНИЦА, които всяка година спазват зарезанския ритуал. Да зарежат лозите по стар народен обичай и да отдадат дължимото на древния празник, е
особено важно за носителите на приза „Пазител на традициите”. С благословия за
богата реколта, джулюнчани започнаха празника си в
двора на пенсионерски
клуб „Златна есен”. Самият
председател на клуба Димитър Славев, нагизден като Цар на лозето, пръв преля с бъклица корените на лозата и отряза първата
пръчка. Асистираха му жените от певческата група всички според
обичая закичени с китки, с
питка и менче в ръце. „Да тежат лозите от грозде, а наесен бъчвите да са пълни с
руйно вино”, пожела Трифон Зарезан, а фолклорната група изпълни песента
„Грозданка мома хубава” народна песен, тематично
свързана с ритуала. После
тържеството продължи с веселие и вкусна трапеза, с бурийка домашно вино и вкусни домашни мезета.
По традиция и тази година празникът Трифон Заре-

зан бе отбелязан и в село
ДРАГИЖЕВО с ритуално зарязване в лозето на Марийка Дюлгерова. С лозарство
и винарство за собствена
консумация тя се занимава
дълги години. Днес нейни
помощници са цялото й семейството и най-вече синът
и Тодор. Трудолюбивите стопани посрещнаха шествието, водено от кмета на селото с погача, бъклица червено вино, грозде и мезета. Те
зарязаха лозите и ги поляха
с вино с пожеланието за побогата реколта през новата
година. Развеселени, всички се върнаха в читалищния салон, където празникът продължи с изпълненията
на група „Детелини”. Проведе се и конкурс за най-добро домашно червено и бяло вино и
най-качествена ракия. За
поредна година първо
място за ракия и бяло вино бе отредено на Тодор
Дюлгеров, а баш-майстор
на червено вино стана Марийка Конакчиева. Тя получи от журито и второ
място за домашна ракия,
а след нея се нареди само
19-годишният Йордан Балашев. При белите вина
второ и трето място заеха
Тр и ф о н Тр и ф о н о в и
Ангел Димитров. Иван Ганев бе класиран втори за
домашно червено вино, а трети - Стефан
Хрелев. Всички те получиха грамоти и награди от кмета Цоньо Трънков.

на Иван Славев, а трети стана Стоян Стоянов. Грамота за най-млад винопроизводител получи Красимир Николов, а
първенците се сдобиха със сувенири.
Празник си организираха и пенсионерските клубове в ЛЯСКОВЕЦ. В клуб
„Зора” пенсионерите, под ръководството
на своята председателка Веселина Благоева, си устроиха пищно тържество и зарезанска трапеза. Подготвиха и задължителното за празника ритуално зарязване, което направи Димитър Драгнев. Приветствие към всички отправи
председателката на общинския съюз на
пенсионерите Калина Цацова, а вокалната група „Чаровна възраст”, с корепетитор Димитър Евтимов, поздрави присъстващите с песни, тематично свързани
с празника на Светеца. Своите лози зарязаха и пенсионерите в двора на „Мазневска чешмичка”. Те поканиха утрешната

смяна лясковски лозари - децата, за да
им покажат какво се прави на Зарезан.
На гости на възрастните хора дойдоха
ученици от НУ „Никола Козлев”. Под наслов „Да съхраним българското”, учениците от клуб МЕГО, съвместно с пенсионерския клуб, пресъздадоха българската
традиция за честване на празника. Заедно рязаха пръчки и свиха венец за всеки,
преляха корените на лозите с вино, почерпиха се с прясно омесени погачи, наричаха за плодородие и пяха песни за
Св. Трифон.

И в ДОБРИ ДЯЛ дъждът не попречи
на доброто настроение и събра развеселени добридялчани на мегдана. Там се
изви кръшно зарезанско хоро, след което
всички тръгнаха към дома на Красимир
Николов, за да зарежат лозите, както повелява традицията. На входната врата
празнуващите бяха посрещнати с топла
домашна питка, за да се подкрепят преди
резитбата. След като бяха извършени
всички ритуални действия, тържеството
на добридялчани продължи в Клуба на самодееца. Там бяха дегустирани домашни вина, произведени в Добри дял. Винар
номер едно стана Марийка Митева, произвела най-хубавото вино от реколта
2017 година. Второ място беше отредено

УЧЕНИЦИ ОТ ДЖУЛЮНИЦА СУРВАКАХА ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

Наши ученици от джулюнското Обединено училище „П. Р. Славейков” сурвакаха
и наричаха, спазвайки традиционните об-

реди, характерни за празнуването на ромската Нова година. В навечерието на Василица, всяка година децата
посещават важни институции, за да благословят за
здраве и да поднесат баница с късмети. Тази година в
навечерието на Банго Васил, нашите деца бяха гости
на служителите в Областна
администрация Велик о
Търново. По случай Василица и настъпването на ромската Нова година, учениците ни показаха възстановка
на стари ромски обичаи и
разказаха легенди за Банго
Васил. Те, предвождани от директора на
своето училище Даниела Христова, изненадаха областния управител проф. д-р

Любомира Попова с баница с късмети.
Учениците сурвакаха проф. Попова и
всички служители, а като награда за хубавите пожелания получиха по традиция от
стопаните благодарности и торбички с лакомства и плодове.
Веднага след Василица децата посетиха и столицата, като много топло бяха
посрещнати от заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова. Тя се срещна с
нашите ученици в първия работен ден
след празника. И в министерството децата изнесоха представление, символизиращо богатството от фолклорните традиции на различните етноси в България. Сурвакарчетата пожелаха здраве и благополучие, споделяйки традициите на ромския, българския и турския фолклор. Разговаряха със заместник-министъра и споделиха какви са мечтите и надеждите на

децата от малките населени места.
Училището е част от мрежата на
Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, която е една от найголемите ромски организации в България.
На дългогодишния опит и работата на деца, учители и представители на
„Амалипе” в тази насока, се дължи и
фактът, че в нашето училище вече 7 години не е имало случай на отпаднало от училище дете, а там заедно учат деца от найразлични етноси. „Много се радваме и Ви
благодарим, че винаги ни подкрепяте“, изразиха своята признателност от център
„Амалипе“. От своя страна, регионалният
заместник-министър пожела на децата да
бъдат здрави и все така усмихнати.
Център „Амалипе“ организира всяка година всички инициативи на Обединеното ни
училище, свързани с отбелязването на
ромската Нова година.
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БАБИНДЕН ПРАЗНУВАХА В ЛЯСКОВСКО

По стара традиция в община Лясковец
бе отбелязан празника, посветен на „бабите“ и акушерките. Бабинден е един от големите народни женски празници в чест на
жените, които помагат при раждане и на
младите булки и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена
главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към възрастните
жени. Празникът е езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил и по време на Възраждането. Днес
Бабинден е загубил доста от обредните си
обичаи, но пък се празнува от повъзрастните жени и е свързан с много смях
и веселие. В Лясковско от години той се тачи от хората, живеещи в селата. И тази година бе празнуван с много закачки, а организирането му е по идея на пенсионерските
клубове и читалищата.
През целия ден жените се отдават на
буйно веселие, позволявайки си много волности със срещнатите по пътя мъже. Затова в някои райони на този ден мъжете не
смеят да излизат на улицата, та да не станат прицел за подигравка. Весел беше празника в Пенсионерския клуб „Мазневска
чешмичка” в Лясковец, в Драгижево, Добри
дял, Мерданя, Джулюница и Козаревец.
В „Мазневска чешмичка” пенсионерите
поканиха скъп гост за ритуала - дългогодишната акушерка Митка Георгиева. Празника откри с приветствени думи председателят на клуба Борис Балджиев, като пожела на всички здраве и да се радват на много внуци и правнуци. Ритуалите бяха изпълнени в близост до клуба, на емблематичната за Лясковец Мазневска чешма. С
кратунка и котле бабите напълниха вода от
чешмата и къпаха за здраве бебето. За да е
по-ведър празника, за настроението на
всички се погрижи Групата за автентичен
фолклор „Росна китка”, с ръководител Живка Стоименова. На празника си възрастните жени се впуснаха и в забавен конкурс

„Мисис баба”. Водещ на веселото бабешко
шоу бе Мария Борисова, която задаваше
въпроси, свързани с житейския семеен
опит на бабите, а те чевръсто отговаряха.
Тричленно жури от силния пол внимаваше
за правилните отговори и стигна до заключението, че да носи короната „Мисис баба
2018 година” най-много приляга на Гинка
Стоилова. На второ и трето място мъжете
класираха Стефка Стефанова и Иванка Табакова. Поздравления за прекрасната организация на Бабинден получиха найактивно включилите се в подготовката - Мария Борисова, Иванка Табакова, Донка Маринова, Стефка Стефанова, Живка Стоименова, д-р Спасова, Румяна Маркова,
Иванка Николова, Георги Стефанов, Петко
Марков и уредничката на клуба Зоя Милушева.
В Драгижево празникът започна с духова музика и шествие на „бабите”. С дарове
и с пожелания за здраве и благополучие в
семейството, те посетиха домовете на трите деца, родени в селото - малките Владислав, Никол и Християн. Вечерта празникът
продължи в читалищния салон с „Булчинско хоро”, възпроизвеждане на обичая
„Къпане на бабата”, хора, танци и много веселие.
В Козаревец традиционно весело бабешко шествие
с музиканти обходи домовете
на новородени и малки дечица, с пожелание за здраве,
късмет и благоденствие. Жените от клуба на пенсионера
„Здравец” извършиха и ритуала по „измиване ръцете на
акушерката”, като в главната
роля влезе медицинското лице Даниела Ангелова. Празникът продължи с общоселска веселба в залите на пенсионерския клуб, където бабите почерпиха.

В Мерданя всяка година
на Бабинден самодейци от
местното читалище организират сватбено шествие, тъй
като се смята, че българската сватба е едно от найбогатите на традиции и символика тържества. Сватбата
обикаля улиците и в крайна
сметка булката ражда в кметството по време на самата
венчавка. Тези комични действия изпълняват талантливите театрали от читалището. Една от най-възрастните
самодейки Стойна Узунова
влезе в ролята на „бабатаакушерка”, развявайки бяла
кърпа и тропайки по терлици под звуците
на прочутата Златаришка духова музика.

Напети „момци” и нагиздени
„девойки” извиха кръшно
българско хоро и огласиха
площада преди да се състои
венчавка при кметицата Владова. И тъкмо там булката роди, а бабата помогна и окъпа
бебето. На бял свят се появи
още едно мерданче - този
път мъжко и кметицата дори
го кръсти. Докато сватбарите
прехвърляха бъклица с червено вино от ръка на ръка и
вдигаха наздравица за новороденото, щастливото семейство отрупа с
„тежки дарове” кума, бабата и кръстницата.
Така с много смях и закачки протече тройния празник в Мерданя. После сватбеното
шествие премина по улиците на селото, за
да посети домовете на новородените през
изминалата година. Действително бебетата в селото са три и за тях развеселените
сватбари бяха подготвили много подаръци,
песни и наричания. Традиционния ритуал

за празника изпълниха и възрастните хора
в мерданския клуб на пенсионера и инвалида „Надежда”. За да бъде по-весело, този път ролята на родилката бе изиграна от
мъж - в случая от Ваньо Михалев. Бабатаакушерка Иванка Арменчева изроди бебето и го окъпа, а доктор Ох Боли Мария Караенева го преслуша и даде наставления за
отглеждането му. Майките на родените
през 2017 година деца, поляха на бабата
да си измие ръцете и я дариха с пешкир, сапун и обредна пита. Новородените получиха подаръци от името на всички пенсионери, след което веселбата продължи с вкусен обяд, песни и наздравици.
Лошото време не уплаши и игривите баби в Добри дял. Ритуално бабешко шествие обходи магазини и улици и рекетира
мъже за подкуп. В празника се включи и
кметът на селото Стоян Стоянов. Бабите
тропаха и ръченица, и хора,
преди да обиколят къщите на
новородените с подаръци и
наричания за здраве. Музиканти ги придружиха, за да
бъде весело и забавно и да ги
чуе мало и голямо в селото.
С десет бебета се похвалиха на Бабинден и възрастните жени от Джулюница, които не изневериха на традицията и спретнаха хубав и весел празник. На този ден, Добринка Стефанова, в ролята

на „бабата”, жената, която в миналото е помагала за израждането на децата, събра
овациите на всички присъстващи, като пресъздаде народния обичай. Празникът за поредна година бе инициатива на пенсионерския клуб в селото „Златна есен”, като самодейките пожелаха на всички 10 бебета и на
младите им родители да са живи и здрави,
децата да растат в мир, а семействата да
имат разбирателство и успехи.

ДЕЦА СЪТВОРИХА ОРИГИНАЛНИ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 44 НАШИ СЪГРАЖДАНИ
КАРТИЧКИ-ВАЛЕНТИНКИ ЩЕ ИМА И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

За втора поредна година в навечерието на деня на влюбените, лясковското читалище провежда конкурс за празнична
картичка. Ръководството
на НЧ „Напредък-1870”
Лясковец организира конкурса, оцени и награди
призьорите и всички участници.
В изработването на
най-оригинална картичка-валентинка по повод
Световния ден на любовта, се включиха 21 участника на възраст от 5 до
15 години, представители на ДГ „Радост”,
НУ „Никола Козлев” и СУ „Максим Райкович”. Две от децата бяха изработили по
две и по три картички. Всичките 24 честитки с любовни символи и послания бяха изключително атрактивни, направени с много старание и креативност. Тричленно жури оцени валентинките и класира за първа
награда Виктория Николова от VІІ „б” клас
на СУ „Максим Райкович”. Петгодишната
Тиана Панчева от ДГ „Радост” получи втора награда, а третата най-оригинална честитка беше на Аркади Юлиянов от ІІІ клас
на НУ „Никола Козлев”. Журито присъди и

шест поощрения на Дарина Илиева - от ДГ
„Радост”, на Радостина Душева от VІ „б”
клас, на Петя Петкова, Виктория Андреева
и Никол Саламанова - и трите ученички от
VІІ „в” клас, както и на Жулиета Сеизова от
VІІ „б” клас на СУ „Максим Райкович”.
Всички валентинки бяха изложени във
фоайето на читалището в красива експозиция, там бяха раздадени и наградите на
победителите в конкурса. Те получиха
предметни награди, осигурени от организаторите и връчени лично от председателя на читалището Васил Русев, а за всички останали участници имаше грамоти.

Община Лясковец подписа анекс с
Агенцията за социално подпомагане, с
който за още една година е удължен срока по проект „Осигуряване на топъл обяд
в Община Лясковец“. Дейностите по проекта се реализират с подкрепата на Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Стойността на един храноден за едно
лице се запазва на 2.50 лв. Общата стойност на проекта след подписване на анекса възлиза на 77 638.44, в т.ч. 70 580.40
лв. за закупуване на хранителни продукти, 3 529.02 лв. за режийни разходи и за 3
529.02 лв. за съпътстващи мерки. Капацитетът на обществената трапезария
остава непроменен и е 44 лица. Проектът
продължава да се реализира на територията на Лясковец и съставните на общината села - Джулюница, Козаревец, Мерданя, Добри дял и Драгижево. За всеки
един бенефициент е осигурено меню,
състоящо се от супа, основно ястие и
хляб, а при реализирани икономии и десерт/плод.
В рамките на изпълнението на операцията, екип от социални работници ежемесечно продължава да предоставя и
съпътстващи мерки на бенефициентите,

изразени в здравни консултации, консултиране за възможностите за ползване на
други социални услуги, предоставяни на
територията на общината, включително и
такива, финансирани по Европейския социален фонд, консултации за ползването
на административни общински услуги, за
управлението на семейния бюджет, за
здравословно и балансирано хранене и
други, както и различни форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор
на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.
Непроменен остава и обхвата на лицата, които могат да се възползват от социалната услуга - най-бедните и нуждаещи
се лица, измежду следните целеви групи:
лица и семейства на месечно подпомагане 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, наследствени пенсии и пенсии, несвързани
с трудовата дейност.
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ЛЯСКОВЧАНИ ОТБЕЛЯЗАХА 145 ГОДИНИ Д-Р ГЕЦОВА БЕШЕ ПАТРОН НА ПЪРВИ
ОТ ГИБЕЛТА НА ЛЕВСКИ НАЦИОНАЛЕН ШАХМАТЕН ТУРНИР

Стихове, песни,
възпоменателни речи,
слово за живота на Дякона и заупокойна молитва
включваше ритуалът по
отбелязване на 145 години от героичната смърт
на Левски. Програмата
продължи дълго пред
събралите се за поклон
десетки граждани на барелефа на Апостола в
град Лясковец.
Организатори бяха
община Лясковец и общински комитет „Васил
Левски”, с активното
участие на ученици от
СУ „Максим Райкович” и
НУ „Цани Гинчев”. Дванадесетокласниците Павел Русев и Генади Георгиев четоха
и декламираха, а свое авторско стихотворение за Левски с много патос изпълни
учителката Галина Москова. С песните
„Песен за Апостола” и „Кажи ми, горо” се
представиха децата от училищния хор на
гимназията „Синигерчета”, работещи по
проект „Твоят час”, а по-малки ученици от
трети и четвърти клас на НУ „Цани Гинчев” рецитираха стихотворението „Левски”. Техните изпълнения чуха дошлите
да отдадат почит на великия българин десетки граждани, историци, представители
на партии, организации и различни институции. Заупокойна молитва в памет на
Апостола на Свободата Васил Левски, от-

служи отец Богдан. Той преля с вино пред
паметната плоча, а председателят на местния комитет „Васил Левски” Димитър Байчев, произнесе реч за живота и
безсмъртния подвиг на революционера.
Много лясковчани наобиколиха паметния
знак на Левски, за да засвидетелстват своето уважение към героя.
Много венци и цветя положиха признателните поколения, в знак на благодарност към Човека, посветил себе си на народа си, Човека, който преди век и половина е създал тук един от първите в страната революционни комитети за Освобождението на България. Поклонението
приключи със сведени глави и минута
мълчание на колене.

Двудневен шахматен
турнир „Лясковец 2018“
се състоя в Лясковец.
Инициативата за спортното събитие бе на великотърновския клуб
„Асеневци“, подкрепен
от ШК „Ан пасан” и община Лясковец. Това бе
първи турнир в Лясковец
и се проведе под патронажа на кмета д-р Ивелина Гецова. Организаторите посрещнаха близо
100 участника в съревнованието в комплекс
„Лесопарка“ над Лясковец. Състезанието бе по
Швейцарска система от
шест кръга и продължи цели два дни. В
първия ден то бе открито от патрона д-р
Гецова, която приветства всички - участници и гости с „Добре дошли“ в Лясковец
и пожела на най-добрите да спечелят.
Кметът изрази своята радост, че именно
в малкия възрожденски Лясковец, се
събират на едно място толкова много таланти на българския шахмат, както и гости от чужди страни.
Регламентът на състезанието бе обяснен при откриването от основните организатори, а право на участие имаха
състезатели с международен рейтинг по
класически шахмат под 2200, подали
предварителна заявка и одобрени от
организаторите.

ЛЯСКОВЕЦ ДОМАКИНСТВА ФОРУМ
ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

В Лясковец се проведе голяма научна конференция, която събра много участници, за да дискутират теми, свързани с
предучилищното образование. Домакин на проявата беше една от лясковските детски градини
„Славейче”, с директор
Елка Йорданова. В откритата практика се
включиха експерти от Регионалното управление
на образованието и центъра за психологическа
п од к р е п а - В ел и к о
Търново, специалиста
по образование от община Лясковец, директори на детски градини от цялата област, директорите на всички детски заведения и училища на територията на Лясковец и съставните села, както и специалисти психолози, логопеди,
учители и други.
Откритата практика бе на тема „Толерантни да играем заедно”. Основните проблеми, върху които експертите акценти-

раха в рамките на своя форум, бяха
създаване на детска общност, социализация, интегриране на всяко дете в общността и на децата със специални образователни потребности. Темата на откритата практика съвпадна и с организираната и експонирана в „Славейче” сборна изложба с творчеството на децата от всичките шест общински градини в Лясковско.

Шахматното съревнование трябваше
да бъде на национално ниво, но още с
първото си издание, турнирът в Лясковец
събра състезатели от пет федерации - от
България, Русия, Македония, Франция и
Турция, като участниците бяха от 37 различни клуба. В надпреварата за купа „Лясковец 2018” се включиха 94 шахматисти,
а наградният фонд на турнира бе от 1500
лева, като първенецът освен купа Лясковец, заслужи и премия от 250 лева. На
призьорите на първите три места бяха
раздадени купи, медали и премии. Наградите връчи лично кметът на община Лясковец д-р Гецова.
Шампион в първото издание на купа
„Лясковец” стана Михаил Гигов от Плевен с 5.5 точки от 6 възможни. Второто
място бе за неговия съгражданин Дарио

Дерешки с 5 точки. Със същия точков актив, но с по-лоши допълнителни показат е л и , с е н а р е д и 11 - г о д и ш н и я т
Александър Ташев от София, заслужил
третото място. Отново със същите точки,
но по-слаби допълнителни показатели отредиха следващите няколко места на Красимир Кирчев от Балчик, Васил Ваклинов
от Дупница и Владимир Петров - също от
Дупница. При сеньорите над 60 години,
победител стана Петър Арнаудов от Разград, а втори в групата на ветераните е
Константин Георгиев от Варна. В групата
за ело под 1700 триумфираха гостите от
село Гара Бов, община Своге Даниел Григоров и Бисер Вутов. До 1900 рейтинг наградите взеха Константин Георгиев и
Илко Савов. Най-добре
представило се дете до 10
години бе Симеон Тодев от
Пловдив, а до 14 години
Явор Николов от Бургас, който по настоящем се състезава за Шабла. При 8годишните момчета шампион стана Данаил Попзафиров, който все още е само
на 6 годинки. При момичетата до 10 години най-добре
се представи Нора Рашева
от Плевен, до 12 години триумфира представителката
на ШК „Асеневци” Аделина
Величкова, а със златото до
14 години се окичи Патрицие Найманова от Червен
бряг. За турнира бяха предвидени 24 медала, 5 купи, предметни награди, както и
парични награди. Вечерта между двата
игрални дни ШК „Асеневци“ почерпи своите гости с вино от специалната си изба в
село Карайсен.
Турнирът беше чудесен, всички са доволни и много питаха кога ще е следващ и я , с п од ел и п р ед с ед ател я т н а
„Асеневци” Даян Нинов и допълни: „Благодарим на всички участници и придружители, както и на нашите любезни домакини от комплекс „Лесопарка“, които осигуриха много добри условия за провеждането на този първи в Лясковец шахматен турнир. Специални благодарности
към община Лясковец и д-р Ивелина Гецова, които са в основата за провеждането
на това прекрасно събитие.”

НАШИ УЧЕНИЦИ ПОСЕТИХА КОННАТА БАЗА
Ученици със специални образователни потребности
от СУ „Максим Райкович” бяха на посещение в конната база в село Арбанаси.
С помощта на специалист от „Калоян
92” децата, придружени от своите учители, отблизо наблюдаваха и се докоснаха до конете,
радваха им се и ги
х р а н и х а с л а к омства. Всички деца
се качиха на кон и се

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

разходиха из конната база.
Посещението бе съвместна инициатива на СУ „М. Райкович” и конна база
„Калоян 92”. Целта на екипа от училището е поставяне начало на организирани
занимания по хипотерапия и терапевтична езда за деца със СОП. Хипотерапията е ефективна лечебна физкултура,
при която основно средство е общуването с конете и ездата. Този вид терапия подобрява физическото и психическо
състояние на деца със синдром на Даун,
Аспергер, аутизъм, психични разтройства, детска церебрална парализа и
други. Лечебната езда е вид лечебна
физкултура, където в качеството си на
спортен уред е самия кон. При хипотерапията настъпва укрепване и тренировка
на мускулите
на детето, погр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
добрява се
e-mail: obshtina@lyaskovets.net , web: www.lyaskovets.net

координацията на движенията и пространствената ориентация, стабилизира се емоционалното състояние и се повишава нивото на личностната самооценка. Всички ученици при посещението
си се заредиха с много положителна
енергия, видимо изразиха емоциите си и
очакват с нетърпение следващото си посещение при красивите животни, разказа заместник-директорът на училището
Ивелина Георгиева. По настоящем децата със специални образователни потребности в най-голямото ни училище са
общо 13, като две от тях са на индивидуална форма на обучение. Заниманията
и терапевтичната езда ще продължат и
при следващото посещение ще се включат и тези, които не са идвали на първата
езда, сподели още Георгиева, като се
надява, че за всички терапията ще бъде
от голяма полза.

