Уважаеми съграждани,
За мен е чест и удоволствие да Ви поздравя от свое
име и от името на общинските съветници с големия
Християнски празник и ден на нашия град – Петровден. Нека на този светъл празник да си пожелаем
здраве, мъдрост,
дълголетие, оптимизъм и хармония помежду
ни!
Този ден е основателен повод всички заедно да се
обединим в любовта си към град
Лясковец и към
неговите местни
традиции, защото неговото бъдеще зависи от
всички нас. Ние
се стремим да
превърнем нашия
град в още покрасиво място за
живот и нека да работим с цялото си сърце и душа
за неговото обновяване.
Нека Светите равноапостоли Петър и Павел да
закрилят всички именници и граждани! Нека всеки
наш ден да ни носи настроение и радост от сбъднати мечти, надежди и упование за по-голям просперитет! В този празничен ден нека не забравяме
славното минало на нашия град и да се гордеем с
предците си, като пренесем през времето мъдростта, родолюбието и силата на техния дух!
Честит празник, лясковчани!
Даниела Арабаджиева,
Председател на Общински съвет - Лясковец

Увaжaeми cъгpaждaни,
Всяка година на Петровден градът ни празнува традициите,
отдава значимото на миналото и на духовните му пазители –
апостолите Петър и Павел.
Такива дни винаги са повод
за равносметка и днес, обръщайки мислено поглед назад и
загледани в днешния облик на
Лясковец, си даваме сметка,
че трудът на поколения лясковчани е материализиран в
невероятна смесица от традиции, социални придобивки,
модерна визия и европейски
инвестиции – гаранция за
едно достойно бъдеще за нас
и нашите деца.
В тoзи ден ce oбpъщaм към
Вac c пoжeлaниe дa имaмe
caмoчyвcтвиe зapaди иcтopиятa си, дa имaмe cмeли мeчти и cмиpeниe, в имeтo нa
пaзитeлитe нa нaшия гpaд. Нeкa блaгoдapим нa вceки, кoйтo c
миcълтa, cъпpичacтнocттa и тpyдa cи пoмoгнa дa ce cлyчaт знaчимитe пocтижeния в Лясковец.
Мъдреците са казали, че човек е толкова голям, колкото големи са
мечтите му. А моите мечти са като вашите, скъпи съграждани
- те чертаят желанието ни да живеем по-добре и по-сигурно в
този град и бъдещето да ни гарантира, че утре ще се радваме на
успехите на нашите деца, които ще останат тук и ще творят и
превръщат Лясковец в още по-добро място за живеене.
Честит празник, скъпи лясковчани! Желая ви здраве, усмивки и добро настроение. Нека през този празничен ден и през цялата година да бъдем горди от съграденото и с нови сили да продължим да
работим за нашия красив, развиващ се и неостаряващ град!
Честит Петровден!
д-р Ивелина Гецова,
Кмет на Община Лясковец

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ
НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА ЗА ПРИНОС КЪМ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА 2018

По традиция всяка година най-достойните лясковчани биват награждавани за своите заслуги към община Лясковец с почетни знаци и дипломи на празника на града Петровден.
Годишната награда се присъжда на граждани, фирми и организации за заслуги към община Лясковец в областта на духовността, образованието, културата и науката, бизнеса и икономиката, здравеопазването, социалните дейности и спорта. Общинските съветници разглеждат предложенията и вземат решение кой да бъде удостоен с тези титли. Тази година титлите са две
– заслужиха ги Женски народен хор при читалище „Развитие 1902”, село Мерданя и индивидуална награда за Дочка Габровска.
ЖЕНСКИ НАРОДЕН ХОР ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1902”, СЕЛО МЕРДАНЯ – удостоен с Годишна
награда за принос към община Лясковец в областта на културата
Женски народен хор
при Народно читалище „Развитие 1902”,
село Мерданя е основан в средата на
миналия век. Първоначално е създаден
като смесен народен
хор с 60 самодейци.
През 1958 г. учителят Райко Долапчиев
основава тригласен
женски хор, който съществува и до
днес. Четиридесет
години негов художествен ръководител е Цветанка Христова. От 2009
г. Женският народен хор е с художествен ръководител
Красимира Колева.
Безбройни са спечелените отличия и грамоти от участия - в Старопланински събор „Балкан фолк”- гр. В.
Търново, „Еврофолк” - Приморско и Китен, „С песните
на Билчин юнак през вековете”- гр. Гурково, Черни вит,
Елена и много други. През 2010 г. и 2015 г. Женският народен хор е номиниран да представи област Велико Търново на Националния събор на българското
народно творчество в Копривщица, който се провежда
веднъж на пет години. През 2016 г. нашият хор е избран да представи област В. Търново в „Дни на българския фолклор в София”. На ХІІІ Национален Петропавловски събор на народното творчество певиците са
удостоени със Специална награда на кмета на Община
Лясковец, а на ХІV издание на събора получиха Специалната награда на кмета на Община Горна Оряховица.
През 2017 година завоюваха златен медал на Европейския шампионат по фолклор, а на Световния шампио-

нат по фолклор - златен медал, златна купа и номинация за участие в международен фолклорен фестивал.
От фолклорния фестивал с международно участие в
Неделино през 2017 г. имат сребърен медал. Хорът е
печелил шест пъти „Златен Орфей” от международни
и европейски шампионати, като през 2016 г. получава
най-голямата награда на ХІІ международен фестивал
- Grand Prix „Златен Орфей”, Китен. Същата година
на международния шампионат по фолклор в Несебър
Женският народен хор печели златен медал и Специалната награда на журито. През 2017 г. на VІІІ Общински
преглед на песенното самодейно изкуство в Драгижево
печели Наградата на кмета на Община Лясковец, а през
2018 година на Регионален преглед на музикалното самодейно изкуство Наградата на журито. Тази година
на IX Български национален шампионат по фолклор
„Евро фолк 2018“ Женският народен хор завоюва златен медал, а от III Световна купа по фолклор – златна
купа-номинация за голямата награда Grand Prix, стана
лауреат и получи препоръка за участие в междунаро-

ДОЧКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА - ГАБРОВСКА - удостоена с Годишна награда за принос към община Лясковец в областта на културата
Дочка Габровска е завършила
Педагогически институт „Ламби
Кандев”, гр. София. Работи като
учител в Свищов, село Върбица и град Долна Оряховица, Г.
Оряховица. Понастоящем пенсионираната учителка продължава безвъзмездно да помага на
козаревските деца в Творческа
работилница „Направено от две
ръце”.
Габровска от седем години е
председател на клуб на пенсионера „Здравец” в село Козаревец и заместник-председател
на Общинското ръководство на
„Съюз на пенсионерите – 2004”
в община Лясковец. Тя е и ръководител на Групата за народно
пеене „Авлига” и на кулинарната
козаревска група. Само в рамките на една календарна година
певческите им изяви в конкурси и събори са над 20. За периода 2012-2018
г. Групата за народно пеене при Културен клуб на пенсионера „Здравец”
и Народно читалище „Земеделец 1899” е завоювала 25 медала, призове, плакети, дипломи и лауреатски грамоти. Индивидуално за своите изпълнения Дочка Габровска има спечелени златен, два сребърни и един
бронзов медал. Кулинарната група също печели много награди. Заради
високите си постижения групата е удостоена с честта да представи възстановка на ритуала „Жътва”, която стана част от заключителния концерт
под наслов „Пазител на традициите”, състоял се в Зала № 1 на НДК, град
София. Уважавана и успешна като ръководител, добър пример за младото
поколение. Един такъв пример към съвременниците е родолюбивата й
инициатива за изграждането и откриването на Паметна плоча на Апостола на Свободата в село Козаревец.
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ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НА
От няколко години Община Лясковец присъжда общинска ученическа награда, която получават най-добрите ученици
за своите заслуги в овладяване на науките, представяйки своите училища и Лясковец в различни състезания, конкурси,
олимпиади и фестивали. Основна цел на наградата е насърчаване творческите заложби на учениците и потребностите
на деца с изявени дарби. Комисия разглежда внесените предложения за удостояване с наградата и взема решение на кого
да бъде присъдена. Годишната награда получават ученици от 1 до 12 клас, като се определят призовите І, ІІ и ІІІ място
в четири области – български език и литература, науки, изкуство и спорт. Годишната награда се връчва лично от кмета
на Община Лясковец и материалният й израз е грамота и парично поощрение. Отличените ученици получават наградите си по време на тържествената церемония в самия празничен 29 юни - на празника на град Лясковец. Тази година
журиращата комисия класира 13 изявени лясковски деца. Наградените ученици тази година са:
ЦВЕТИНА
ПЛАМЕНОВА
ЧЕРГИЛАНОВА
Носител на годишната
награда за постижения
в област „Български
език и литература”.
Получава награда за
ПЪРВО МЯСТО в
тази област.
Момичето
е
второкласничка
в
НУ „Цани Гинчев” с
класен ръководител Снежана Василева. Престижната годишна награда за постижения
се дава на Цветина за успешното й представяне в двата кръга на състезанието „Пиша
вярно и четливо”. На първо място е в училищния кръг на надпреварата, първо място и
купа и грамота печели и в областния етап в конкуренция със свои връстници от девет
училища. Цветина е отлична не само в граматиката – призови места печели и в други
съревнования. От „Математика без граници” има бронзов медал, а в националното
състезание по история „Моята родина” на финален кръг, състоял се в Стара Загора, е
с почетното второ място.
НИКОЛЕТА
СЛАВОВА
ХРИСТОВА
Носител
на
годишната
награда за постижения в
област „Изкуство”. Получава
награда за ВТОРО МЯСТО в
тази област. Момичето е един
от най-малките носители на
кметската награда за тази
година – ученичка е в първи
клас на СУ „М. Райкович”, с
класен ръководител София
Илиева. Проявява различни
интереси още от началния
етап на обучението си – към
българския език и математиката, но най-силно се откроява талантът й на певица и
художничка. Малката пее на
сцена още от 4-годишна, а на
7 години получава диплом
„Откритие на журито” в
международния шампионат
„Еврофолк-2017”. Участва и
в празници с местно значение, а още от първи клас се
изявява и като художник. Годишната ученическа награда
й се присъжда за това, че
още през първата си учебна година има две престижни награди от два конкурса за
рисунка, в които е участвала. В областния конкурс „Фолклорните традиции на моя
роден край”, в който се включиха 150 художници, Николета спечели първо място
във възрастовата си група. С призово трето място е и от конкурса „Децата и гората
на България за бъдещето на зелена Европа”, посветен на Седмицата на гората.
НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ
Носител на годишната награда
за постижения в област „Спорт”.
Получава също награда за ТРЕТО
място. Никола е ученик на СУ „М.
Райкович” с класен ръководител
Стефка Обрешкова. Третокласникът
тренира борба в клуб „Локомотив”
в Горна Оряховица, с треньор
Николай Ганев, в подготвителна
група до 35 кг. Занимава се с борба от
2014 година и участва в състезания,
от които е спечелил до сега 16
медала. Получава ученическата
годишна награда за постиженията
си през настоящата учебна година
2017/2018 – пет златни и един
сребърен медал. Един златен медал
има от XІІІ Републикански турнир
по свободна борба „Новозагорска
слава”, първо място има в
категорията си и от турнир „Никола
Петров”, Г. Оряховица. Два златни
медала е спечелил в ІV, злато има и
от V турнир по борба „Хари Стоев”,
състоял се в село Горски горен Тръмбеш. Среброто му е от ІІІ турнир по борба
„Станчо Колев”, град Нова Загора.

ЙОАНА ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА
Носител на годишната награда за постижения
в област „Науки”. Получава награда за ПЪРВО
МЯСТО в тази област, тъй като има отлични
познания по математика.
Тя е ученичка в ІV клас на СУ „Максим
Райкович”, с преподавател Недка Павлова.
Годишната ученическа награда получава за
поредна година заради високите отличия от
състезания на международно и национално
ниво. От международното математическо
състезание „Математика без граници” има два
златни и един сребърен медал в различните
етапи на провеждане. Класирана е за крайния
кръг в Несебър, в който ще се състезава за
трета поредна година с връстници от много
други страни. От „Европейско кенгуру”, също
много престижна надпревара на международно
ниво, четвъртокласничката е с престижна втора
награда. Достойно представя училището си и в
съревнованието „Аз и числата” и в олимпиадата
по математика, участва и в „Знам и мога”.
Наскоро получи и наградата на Ротари клуб, която
ежегодно се дава на даровити деца от Лясковец и
Г. Оряховица за постижения през учебната година. Йоана се справя отлично и в изучаването на
английски език – в състезанието по спелуване също се подрежда на челна позиция. Обича и да
рисува и се занимава активно с балет, но най-силна си остава страстта й към математиката.
ВАСИЛЕНА ДИМИТРОВА ЧОКОЕВА
Носител на годишната награда за
постижения в област „Изкуство”. Получава
награда за ПЪРВО МЯСТО в тази област.
Ученичката е в VІІ клас и е възпитаник
на Анита Костадинова – старши учител
по изобразително изкуство в СУ „М.
Райкович”. Ученическата награда на кмета
й се присъжда за отличното й представяне
в конкурса за рисунка, посветен на родния
край „Фолклорните традиции в моя роден
край”, с тема „Празници и ритуали”. Тя
спечели в него най-престижната награда –
Специалната награда да кмета на Община
Лясковец.

ЦВЕТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
Носител на годишната награда за постижения в
област „Изкуство”. Получава също награда за ВТОРО
МЯСТО в тази област. Цветина е седмокласничка,
възпитаничка на СУ „Максим Райкович”, един от
призьорите в областния конкурс, в който участваха
150 рисунки, посветени на родния край. От
ученическата надпревара „Фолклорните традиции в
моя роден край”, в който се включиха творци от осем
общини на областта ни, лясковското момиче спечели
първо място в своята възрастова група. Ученическата
награда на кмета й се присъжда за отличното й
представяне именно в този конкурс.
ГРИГОР КАЛИНОВ ВЛАДИМИРОВ
Носител на годишната награда за постижения в област
„Спорт”. Получава награда за ВТОРО място.
Ученикът е в първи клас и учи в НУ „Цани Гинчев”,
с класен ръководител Даниела Бърнева. От година
и половина се занимава с таекуондо и вече печели
големите награди в този спорт в своята категория.
Годишната награда Григор получава за престижното
си участие в Международния турнир по таекуондо
„Августа Оупън”. В него участие са взели близо
300 деца от 24 български, сръбски и гръцки спортни
клубове. Нашият ученик печели бронзов медал от
надпреварата. Ученикът активно участва, въпреки
малката си възраст, в спортния живот на училището
и печели сертификати и от други състезания . Златен
медал е заслужил и от XІV събор на юначетата, има
и сертификат от „Математика без граници”, проявява
интерес и в други области.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ

ЛЯСКОВEЦ

ИВАЙЛА ИВАЙЛОВА МИНЧЕВА
Носител на годишната награда за постижения в област „Науки”.
Получава годишна ученическа награда за ВТОРО МЯСТО в
тази област.
Ученичката е второкласничка, възпитаничка на учителката
Миленка Николова и учи в СУ „М. Райкович”. Ивайла проявява
интерес към математиката още от първи клас и миналата година
също получи награда за ученически постижения. Участва
в много състезания и през тази учебна година и интересът
й към математиката се задълбочава. От международното
съревнование „Математика без граници” има два златни и един
сребърен медал. Успешно се представя и в „Аз и числата”.
Заедно със своята близначка Радост Минчева и съученичката
им Йоана Димитрова са включени в отбор, който ще представя
училището в крайния етап на престижното състезание в
Несебър. Трите момичета ще воюват срещу училищни отбори
от други училища в страната и от чужбина.

ПЛАМЕН АНТОНОВ ПЕТРОВ
Носител на годишната награда за постижения в област
„Изкуство”. Получава награда за ТРЕТО МЯСТО в тази
област.
Ученическата награда му се присъжда за спечелено І място
в V-тия Национален фестивал на руската поезия, песен и
танц „Пусть всегда будет солнце” - областен етап, състоял
се в Горна Оряховица. На областно ниво нашето момче се е
съревновавало с още 70 конкуренти. Пламен е участвал и в
Зоналния етап на фестивала в Плевен, където са се включили
победителите от цяла България от надпреварите на областно
ниво. За подготовката му принос има учителят му по руски
език Нина Савова. Петокласникът е и китарист, има грамота
за участие в конкурс за вокална и инструментална музика
„Звукът на времето”. Освен музикант, Пламен е и добър
художник - има първо място и от конкурс за рисунка „Децата
и гората на България за бъдещето на зелена Европа”.
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АЛЕКСАНДРИНА СТОЯНЧЕВА ДИМИТРОВА
Носител на годишната награда за постижения в
област „Науки”. Получава също годишна ученическа
награда за ТРЕТО МЯСТО в тази област.
Ученичката е второкласничка в СУ „М. Райкович”,
с класен ръководител Миленка Николова. Присъжда
й се годишната ученическа награда за отлични
постижения по математика. В състезанието
„Математика без граници” тя има два златни медала
в различните кръгове, както и сертификат за участие
в последния етап. Достойно се е представила и
е показала отлични знания и в математическото
съревнование „Аз и числата”.
Годишната ученическа награда на кмета й се
присъжда за втора поредна година за показани
отлични резултати в овладяването на математиката.

КАРИНА ИБРЯМОВА ИБРЯМОВА
Носител на годишната награда за постижения в област
„Науки”. Получава годишна ученическа награда за ТРЕТО
МЯСТО в тази област.
Карина е четвъртокласничка, възпитаничка на НУ „Цани
Гинчев” с класен ръководител Кремена Тотева. Тя за
четвърти пореден път е носител на ученическата награда.
И този път я заслужи заради показаните знания в областта
на историята. В двата кръга на националното състезание
„Моята родина” е с два златни медала, които я пратиха
на финалния му кръг в Стара Загора. В него се включиха
250 ученици от страната и нашето момиче завоюва
бронзов медал. Финалът се проведе под формата на тест
с 20 въпроса, 10 от които с избираем отговор и 10 – със
свободен. Специалисти от Регионален исторически музей
– Стара Загора бяха подготвили и по пет въпроса за всяка
възрастова група по текстове, свързани с града на липите,
който тест също не затрудни четвъртокласничката ни. Тя
спечели за постиженията си по история и тазгодишната
награда на Ротари клуб.

АЛЕКСАНДРА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА
Носител на годишната награда за постижения в област
„Спорт”. Получава награда за ТРЕТО място.
Ученичката е в трети клас на СУ „М. Райкович” с класен
ръководител Марияна Бъчварова. Момичето е с изявени
спортни умения и тренира тенис на корт във великотърновския
клуб „Барс” – възрастова група до 10 години. Годишната
ученическа награда Александра заслужи заради своите
високи резултати в тениса през настоящата учебна година.
От четири турнира е спечелила четири златни медала и купи.
Първа е в турнира по тенис „Шуменец”, първо място печели
и в турнир, проведен в град Троян, злато има и от Tennis Ten
– Русе. Първо място и златен медал печели и в Регионалния
турнир, проведен в областния град, където тренира – Велико
Търново. Ученичката има и отлични чуждоезикови умения
и е с максимален резултат в Националното състезание „Аз
общувам с Европа”.

МАРТИНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
Носител на годишната награда за постижения
в област „Спорт”. Получава награда за ПЪРВО
място.
Тя е ученичка от ІV клас на НУ „Ц. Гинчев” с класен
ръководител Кремена Тотева. Момичето е отличен
спортист и наградата на кмета за ученически
постижения й се присъжда за четвърти пореден
път. И през тази учебна година Мартина постига
изключителни резултати в областта на спорта
таекуондо. През учебната 2017/2018 има два златни
медала от международни надпревари, два златни
медала от държавни първенства и два сребърни също от състезания с национално значение.
Държавното първенство в Горна Малина й носи
първо място в таекуондо и второ в пумсе, от
държавно първенство в Пловдив има също злато в
таекуондо и сребро в пумсе. Два златни медала и
диплом печели на още по-престижно съревнование
- Международното състезание „Трета Астерикс
купа”, състояло се в Сърбия – и в индивидуално и
в тройка пумсе.
Златни отличия носи за престижа на училището
си и от други национални, общински и областни
надпревари – спортни като Национален детски
олимпийски събор „Юначе”, музикалният форум
„Пусть всегда будет солнце” и още много други.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ЛЯСКОВЧАНИ
И тази година традиционно Празникът на балета в Лясковец се
проведе под патронажа на кмета
д-р Ивелина Гецова. Поредното
издание на Националната детскоюношеска балетна среща отново
предостави възможност на много
деца да танцуват и да споделят
емоции на сцената на лясковското
читалище. Патронът д-р Гецова от
години финансово подкрепя двудневния фест, а със съдействието
на местното читалище „Напредък1870” домакините от ТШ „Ритъм”
успяват да направят балетната среща незабравима за всички деца.
В танцовия форум през годините
участие са записвали танцьори от
различни краища на България, както и от чужбина - „Арт-балет” от
Скопие, Македония. Този празник
е запазена марка на град Лясковец
и вече 11 години събира таланти
от различни танцови школи, които
си дават среща в малкото градче,
обменят опит, завързват приятелства и намират поле за изява. Тази
година XІ издание се проведе в
два дни – на 17 и 18 юни, и бе една
от първите прояви, посветени на
официалния празник на Лясковец
– Петровден.
Вярната публика аплодира и този
път младите таланти в продължение на две вечери. В първата
възпитаничките на Танцова школа
„Ритъм” представиха пред гости
и лясковчани свои изпълнения,
събрани в богат концерт. В него
участваха 30 деца от домакинства-

4

В ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРОВЕДЕ
XІ ПРАЗНИК НА БАЛЕТА
- деца и младежи
на възраст от 5
до 18-годишни,
посветили се на
магията на танца, взеха участие
в тазгодишния
празник. На красиво декорираната лясковска
сцена зрителите
видяха танци като
„Хоро”, „Валс”,
„Полонез”, „Танго”,
„Тарантела”, испанския
танц „Арагонска
хота”, ирландски
танц, танци по
музика на Пол
Линке, Чайковски и Бах и много
други спиращи
дъха цветни изщия балет, а на следващия ден нашите момичета аплодираха своите
гости.
В XІ си среща, феерия от изяще-

ство показаха съставите от Шумен, Търговище, Велико Търново,
Габрово, Г. Оряховица и Лясковец.
130 възпитаници на школи и студия

пълнения. На сцена и в двата дни
излязоха домакините от Танцова
школа „Ритъм”, с ръководители
Валя Атанасова и Мария Иванова.

СЪСТАВ „БЕЛИ РУЖИ”
СПЕЧЕЛИ
„ЗЛАТЕН
ОРФЕЙ”
В VII Балкански шампионат по фолклор се
представиха лясковските певици от Състав за
стари градски песни „Бели ружи”. Те и тяхната
ръководителка Добринка Стателова достойно
представиха читалище „Напредък-1870” и община Лясковец. Завърнаха се от престижния
форум с два златни медала – индивидуална
награда за солиста на групата и колективна за
състава, с грамоти и „Златен Орфей”.
Седмото издание на шампионата се проведе
в древния български град Хисаря, където се
представиха 240 колектива с около 4000 участници, които показаха силата и красотата на

В ритъма на танца се впуснаха и
Школа по класически танци при
читалище „Боян Пенев-1949” – гр.
Шумен с балетен педагог Светла
Денчева, както и Танцова школа
„Лиана”, Габрово с ръководител
Лиляна Пантелеева, Балетна формация „Търговище” при Младежки дом, гр. Търговище с педагози
Севдалина Стойчева и Мариам
Макарнаян, „Виргиния балет”,
В. Търново, с художествени ръководители Виргиния Казарина и
Сергей Казарин, както и горнооряховският балет „Грация” с ръководител Соня Георгиева.
В края на чудесния концерт, който
шестте колектива поднесоха през
втората балетна вечер, д-р Гецова
се качи на сцената, за да приветства всички танцьори и техните
ръководители. Домакините от
Танцова школа „Ритъм” и патронът на празника бяха подготвили
за всички участници сувенири за
спомен, връчени бяха и грамоти
на колективите и цветя за ръководителите.

българското фолклорно богатство. Тази
година общо 17 формации получиха номинации за Голямата награда. Сред тях и по
един естонски, румънски и руски състав.
Сред носителите на голямата награда
„Златен Орфей” е и лясковският състав за
стари градски песни, чиито изпълнения
развълнуваната публика е слушала с голямо вълнение и бурно е аплодирала. За журито и публиката съставът от Лясковец е
представил четири песни от своя богат репертоар във втория ден от четиридневния
форум. Това са песните „Падам, падам”,
„Бели ружи”, „Обичам те” и „Тръгвай с
Бога” под съпровода на Аспарух Костов,
а солистката и ръководител на групата
Добринка Стателова е изпяла „Душата
боли”.
Лясковският състав е сред 17-те най-добри и всички те получават препоръки за
участие в Европейския и Световния шампионати по фолклор в Несебър и Слънчев
бряг, както и за най-новата инициатива на
ЕАФФ – Световна купа по фолклор, която
се провежда във В. Търново.

ХАЙДУШКИ ПЕСНИ ОГЛАСИХА
МЕРДАНЯ ЗА ОСМА ПОРЕДНА ГОДИНА
В село Мерданя жители и гости се насладиха на богата фолклорна програма за осмото по ред издание на
фестивала „Хайдушка песен”. Форумът е най-масовото
събитие в населеното място и за неговото провеждане
на площад „Свобода” всяка година се събират много повече хора, отколкото за самия сбор на Мерданя. Осмото
издание на феста се радва на много публика, тъй като
през годините очакванията на зрителите станаха още поголеми, предвид зрелищната възстановка, която е традиционна неразделна част от празника. Фестивалът се
организира от мерданското читалище „Развитие 1902”
със съдействието и подкрепата на Община Лясковец и
кметство Мерданя. И тази година песенният празник бе
открит от кметовете на Лясковец и Мерданя д-р Гецова и Красимира Владова, а да видят възстановката и да
чуят песните на България, се събраха много зрители.
Силен старт на събитието даде хайдушката възстановка,
която представиха ежегодните участници във фестивала
от Национално дружество „Традиция”. Те бяха подкрепени и от майсторската игра на самодейците от театралната трупа и Женския народен хор при читалището, с
ръководител Красимира Колева. Майсторската игра на
актьорите, костюмите, разказвача и озвучаването, върнаха зрителите в онази далечна епоха, която пресъздава действителни моменти, премесени и с художествена
измислица, но разкриващи тежката участ на поробения

ни народ. Моменти, разказващи за еничерството, за любовта, пагубната раздяла, отмъщението и смъртта, представиха
самодейците. Красиви декори върнаха зрителя към далечни
времена и помогнаха да се пресъздаде атмосферата на епохата, в която са живели хайдутите. Освен хайдушки песни и
сценична драматизация, бяха представени и поетични рецитали. Блестяща и открояваща се бе рецитацията на една от
самодейките-домакини – тази на Магда Жекова, която в тон с
тематиката на празника, всяка година рецитира прочувствено
стихове на наши поети, близки до юнашкия епос.
Организаторите се бяха погрижили всеки състав и
индивидуален изпълнител да получи грамота, българското
знаме, обредна погача и плакет на фестивала. В осмия празник на хайдушката песен се включиха над 20 певчески колектива и 7 индивидуални изпълнители от общо три области на
страната ни – Добричка, Русенска и Великотърновска. Освен
певци от Лясковец и лясковските села, във форума участие
записаха и групи от общо седем общини и 18 населени места. Близо 400 самодейци излязоха на фестивалната сцена,
за да превърнат форума в празник на българския дух. Да се
включат в популярния мердански фест, тази година дойдоха
и няколко фолклорни колектива от далечно Борово и Генерал Тошево. Гост-изпълнител на фестивала беше известният
народен певец Илия Луков, който забавлява гости и мерданчани. Почитатели, самодейци, организатори извиха голямо
хоро на широкия площад.

