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Л ЯСКОВЕЦЛ ЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

ОБЯВА
по повод Деня на лозаря и винаря традиционно в гр. Лясковец се организира

Конкурс за най-хубаво домашно вино
Конкурсът „Най-хубаво домашно вино” ще се проведе на 13 февруари 2014г.

/четвъртък/ от 14.00 часа в Музея на гурбетчийското градинарство в Лясковец.
Право на участие в него имат пълнолетни лица с постоянно местожителство в община Ляс-

ковец, с изключение на членовете на журито. Желаещите да вземат участие в конкурса трябва
да предоставят предварително по една стъклена бутилка от своите вина бели или червени
/може и от двете/ в музея на градинарството. Кандидатите могат да направят това в срок от 3
февруари /понеделник/ до 12 февруари /сряда/ от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа,
а в деня на конкурса - 13 февруари /четвъртък/ от 10.00 до 12.00 часа.

До участие се допускат избистрени, домашно-приготвени вина, представени в не надпи-
сани бутилки с вместимост минимум 0,5 литра. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, от-
носно пълната анонимност на конкурса, при записване участниците няма да знаят своя номер.

Комисия от дегустатори ще оценява качествата на вината. Предвидени са грамоти и па-
рични награди за първо, второ и трето място, както за бели, така и за червени вина. Наградите
ще бъдат връчени на победителите от кмета на община Лясковец д-р Ивелина Гецова на 13
февруари в 18.00 часа, когато ще започне празничния концерт, посветен на Трифон Зарезан в
салона на читалище „Напредък-1870” – гр.Лясковец.

-

ОБЯВА
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Конкурс за най-хубаво домашно вино

ДВАМА СКОЧИХА ЗА КРЪСТА В ДЖУЛЮНИЦА
На Йордановден в най-голямото лясков-

ско село Джулюница се състоя ритуал по
хвърлянето на богоявленския кръст във во-
дите на реката. За трета поредна година
участва Ивайло Славев. В предишните две
надпревари той бе най-успешния плувец и
изваждаше кръста. Тази година отличието
заслужиединствениятму опонентВасилБо-
ев.

Преди три години, след 15-годишно пре-
късване традицията по ритуалното изваж-
дане на кръста бе възобновена. Идеята да
се поднови ритуала бе на читалищното на-
стоятелство приНЧ „Пробуждане -1896”, кое-
то и тази година бе основният организатор,
подкрепен от община Лясковец. За двете
момчета организаторите бяха осигурили па-
рични награди и грамоти, а за да се сгреят
имаше топли напитки чай, пелин и вино, ко-
ито опита и многобройната публика. При
моста джулюнчани подгряваха и с кръшни
хора и песни за душата, изпълнени от пев-
ческата група при клуба на пенсионера
„Златна есен”.

-

ЗА ВТОРИ ПЪТ Д-Р ГЕЦОВА ПОЛУЧИ НАГРАДАТА
ЗА НАЙ-ДОБЪР СОЦИАЛЕН ПАРТНЬОР-КМЕТ

Призът за най-добър социален па-
ртньор-кмет на 2013 година получи кметът
на общинаЛясковецд-рИвелина Гецова. Та-
зи награда й се присъжда за втори път след
като през 2010 плакета „Най-добър социа-
лен партньор-кмет” тя получи лично от гене-
ралния секретар на Европейския синдика-
лен комитет по образование Мартин Ромер
и председателя на Съюза на българските
учителиЯнкаТакева.

Тази година церемонията по награжда-
ването се състоя в столичната зала „Европа”
наПарк-хотел „Москва” на 13 декември 2013
година по време на 33-тия синдикален съвет
на СБУ. Д-р Гецова бе един от номинираните
в Седмия по ред Национален конкурс на
СБУ. И тази година наградата й се присъжда
за постигане на високи резултати в сътруд-
ничество със СБУ през 2013 г., за лично раз-
витие и принос в процеса на социално па-
ртньорство на базата на високо качество на
образованиеи по-добри условия на труд. То-
ва признание е с европейски мащаб и доказ-
ва, че кметът на община Лясковец е един от
кметовете в България, оценени на най-
високо ниво като най-добър кмет-социален
партньор през годината.

В ЛЯСКОВСКОТО СЕЛО МЕРДАНЯ ПЕНСИОНЕРИТЕ
ВЕЧЕ СЕ РАДВАТ НА РАЗШИРЕН И ОБНОВЕН КЛУБ

В навечерието на ко-
ледно-новогодишните праз-
ници в Мерданско възрас-
тните хора се сдобиха с
най-хубавия празничен
подарък – разширениобно-
вен клуб. С откриването на
реновирания клуб съвпад-
на и още едно важно съби-
тие за пенсионерите – чес-
тването на 10-ата годишни-
на от създаването на клуб
на пенсионера в селото.
Лентата на обновения пен-
сионерски клуб „Надежда”
прерязаха кметът на общи-
ната д-р Гецова, селският
управник Марин Люцканов
и кръстницата на клуба
Маргарита Големанова.

В празничния ден за откриването на рено-
вирания клуб се бяха събрали хората, без ко-
ито това нямаше да се случи. Общинското
ръководство, в лицето на кметад-р Гецова, от-
пусна парични средства за ремонта по раз-
ширяването на помещението. Дни преди Ко-
леда бяха довършени ремонтните дейности -
клуба беше освежен, направена бе и нова по-
дова настилка, вътрешно интериорно подо-
брение, нов бар-плот, стариненбитов кът, таб-
ло със снимков архив, сбирка на наградите и
отличията на певческия състав и т.н. Водос-
вет отслужи отец Ангел, а председателката
Цветанка Христова отправи благодарности
от името на всички членове на пенсионер-
ския клуб към хората, които помогнаха за
осъществяването на ремонта. Тя благодари
на д-р Гецова и на всички дарители и спонсо-
ри, сред които най-крупния семейство

Арменчеви, Иван Караиванов, Димитър Бай-
чев, д-р Михайлова, д-р Донев и д-р Найде-
нов, Пламен Маринов и Пламен Чеснаров и
многомного други.

Към всички възрастни хора се обърна и д-
р Гецова, за да ги поздрави. Тя им пожела да
бъдат здрави, все така активни и оптимистич-
но настроени. И като завършек на своя голям
жест към възрастните хора, към големия си
подарък – разширяването на клуба, тя доба-
ви още един не по-малко скромен – мебели,
маси и столове, които ощедълги годинида по-
лзват със здраве в празнични дни и в дни на
раздумка, в задружните ежедневни компа-
нии. За доброто настроение на гости и дома-
кини се погрижиха певческите групи към клу-
ба „Незабравки” и „Авлига”. Голяма торта със
свещичка число 10 поднесе кръстницатаМар-
гарита Големанова.



ЛЯСКОВЕЦ стр. 2Общинска хроника

В самото начало на новата
2014 година, наши ученици и
техните родители потеглиха за
Габровския балкан, за да взе-
мат участие в Бялото училище
на Академията. Пързалки, иг-
ри, знания за планините в
България, за растенията и жи-
вотните в парк „Централен
Балкан”, както и умения за ори-
ентиране и оцеляване в пла-
нината, получиха от сесиите
на открито участниците от Ро-
дителската академия. Зимно-
то приключение завърши с по-
коряването на географския
център на България, с което за
пореден път се доказа, че уче-
ниците на ОУ „П.Р.Славейков”
село Джулюница са винаги в
центъра на събитията.

Още един празник бе тържествено отбе-
лязан от участниците в Академията - ромска-
таНова година.На13 януари група сурвакари
пожела здраве и успехи на областния управи-
тел инж. ГеоргиРачев и екипаму. Деян Колев,
председателнаАмалипе, придружиличноде-
цата в областната управа и опита от празнич-
ната баница с късмети, приготвена специал-
но за празника и поднесена лично от Банго
Васил, главния герой от представената от уче-
ницителегенда за спасителя на ромите.

Знания за историята, бита и културата на
различните етнически групи, учениците от
ОУ „П.Р.Славейков” получават вече трета го-
дина в заниманията си по фолклор на етно-

сите.
Естествено сурвакарите отДжулюницаот-

правиха пожелания за успешна година и в
своята община. Благословия за Новата годи-
на и парче от баницата с късмети получиха
кметът на община Лясковец д-р Гецова, за-
местникът й Георги Петров, председателят
на Общински съвет Даниела Арабаджиева,
секретарят на общината Мариян Паскалев.
Сурвакарите не подминаха и финансист-
номер едно в общината Диянка Бобева с по-
желание за повече пари в касата на училище-
то.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства.

ДЕЦА ОТ ДЖУЛЮНИЦА СУРВАКАХА
ЗА РОМСКАТА НОВА ГОДИНА

Проект

„Родителска академия - Заедно ще успеем”

Договор № БС - 33.12-3-014 / 18.9.2013

Община Лясковец продължава да из-
пълнява социалния проект „Обществена тра-
пезария за лица и семейства в социален
риск от гр. Лясковец” още4месеца, т.е. от на-
чалото на новата 2014 година до 30 април
2014 г.

Проектът се изпълнява от община Ляско-
вец (бенефициенти по договора), а сре-
дствата се осигуряват отфонд „Социална за-
крила” при Министерство на труда и социал-
ната политика.

Целта на проекта е да облекчи живота на
хората от социално слаби семейства и хора-
та с увреждания, като им осигури топъл об-
яд. Капацитетът на Обществената трапеза-
рия е 44 бенефициента. Териториалният об-
хват включва социално слаби лица и семе-
йства от градЛясковец.

Обществена трапезария осигурява топ-
лия обяд всеки работенден на уязвимите ли-
ца и семейства. Приготвянето и разпределе-
нието на храната се извършва от работещи-
те в Домашния социален патронаж в гр. Ляс-
ковец. Партньори по проекта са Областния
съвет на Българския червен кръст в гр. В.
Търново иОбщинската организация на хора-
та с увреждания при общинаЛясковец. Фонд

„Социална закрила” гр. Софияосигурява сре-
дства в размер на 8659,20 лв. за изпълнение
дейностите на проекта – приготвяне на топ-
лия обяд на потребителите. Сумата от
7216,00 лв. са средства за хранене на 44 ли-
ца за 82 дни (за периода от 2 януари 2014 г.
до 30 април2014 г.) по 2,00 лв. на ден, а сума-
та от 1443,20 лв. е за други режийни разходи.
Община Лясковец, като бенефициент на то-
зи социален проект осигурява средствата за
възнаграждение на наето лице по граждан-
ски договор като кухненски работник. Облас-
тният съвет наБКЧ в гр. В. Търново участва с
безвъзмездно предоставени хранителни про-
дукти. Общинската организация на хората с
увреждания при община Лясковец участва в
дейностите по популяризирането на проек-
та, като участва в комисията по подбор набе-
нефициентите и в провеждането на консул-
тации, когато е необходимо.

Проектът се управлява от специален
екип, в който са включени представители на
Домашен социален патронаж гр. Лясковец,
представител на Общинската организация
на хората с увреждания при община Ляско-
вец и представител на дирекция „Социално
подпомагане” гр. Г.Оряховица.

ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
УДЪЛЖАВА ДЕЙНОСТТА СИ ОЩЕ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

Вече пета година в наве-
черието на Бъдни вечер и
Коледа в лясковската дет-
ска градина „Славейче”
екипът учители и помощен
персонал, както и някои ро-
дители, активно се включ-
ват в кулинарна изложба с
благотворителна цел. Тази
проява стана традиция
през годините и с всяка
следващаприготвяните яс-
тия са все повече. Жените
от сърце влагат своите уме-
ния идаряват с любов свои-
те постни гозби, за дамогат
бедни хора от Лясковец да
бъдат добре нахранени за
Бъдни вечер. Екипът на ди-
ректорката Елка Йордано-
ва подрежда разнообраз-
ните блюда в красива изложба и после хра-
ната отива прибедните.

В предишни издания на проявата жените
са радвалимонахините отманастира „Св. св.
Петър и Павел”, ползватели на обществена-
та социална трапезария и бедни потребите-
ли на социалния патронаж. Тази година Йор-
данова реши освен монахините, да зарадва
и хората, които неуморно се трудиха, докато
течеше ремонта на детската градина. Това
са социално слаби лица, които бяха наети по
програми и се включиха в дейностите по ре-
новирането на ЦДГ „Славейче”, която от ня-
колко месеца, заедно с другите две детски
градини в града се обновява по проект за
енергийна ефективност, спечелен от общи-

ната.
И тази година експозицията беше пребо-

гата. 45 различни вкусотии бяха сложени на
масата красиви баници, щрудели, кексчета,
дребни сладки, тиквеник, локумки, баклава,
различни видове пити, халва, лозови и зеле-
ви сърмички, пълнени чушки с ориз, варено
жито, ориз със зеленчуци, постно зеле и боб
и много други, традиционни за празника
Бъдни вечер лакомства. Всички, които се
включиха в приготвянето на кулинарните про-
изведения, бяха водени от хуманното чу-
вство да помогнат на нуждаещи се хора. На
всички тези жени с добри сърца, директорка-
та благодари и пожеладабъдат здрави, за да
помагат и в бъдещена своите съграждани.

-

ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА ЕКИПЪТ НА ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ”
ЗАРАДВА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА В ЛЯСКОВЕЦ

Дни преди настъпване-
то на светлия християнски
празник Рождество Хрис-
тово в сградата на община
Лясковец пристигнаха коле-
дарски дружини за да из-
пълнят традиционния оби-
чай „Коледуване” и да нари-
чат за здраве и берекет
през новата 2014 година.
Първи в общината гостува-
ха най-малките ученици от
НУ „Никола Козлев” -
първокласниците, възпи-
таници на учителките Кин-
каШубракова и Анелия Ва-
силева. Те пяха и нарича-
ха, след което бяха поздра-
вени от заместник кмета на
общината Георги Петров.
Той благодари надецата за
хубавите думи, пожела им здраве и сбъдва-
не на желанията, отправени към дядо Коле-
да. Преди дружината да тръгне отново по

пътя си, на всички коледарчета бяха разда-
дени лакомства и парички, които слагаха в
калпака на водача.

Че познават обичая
„Коледуване”, доказаха и
по-малките дечица, които
пристигнаха от ЦДГ „Пче-
лица”, за да зарадват об-
щинските служители със
своите коледарски песни
и стихове. Малчуганите
също като по-големите
батковци, носеха типич-
ните български носии,
калпаци и геги, накичени
с китки чемшир и кравай-
чета, тропаха с тях и вика-
ха силно „Да бъде”. И те
отправиха своите посла-
ния към любезните дома-
кини, и те бяха дарени
със сладкишиипарички.

Третата дружина, коя-
то полази наИгнажденоб-

ТРИ КОЛЕДАРСКИ ДРУЖИНИ КОЛЕДУВАХА
В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

щинските служители и общин-
ските съветници, бяха коле-
дарчета от СОУ „Максим Рай-
кович” - сборна група от
четвъртокласници, водена от
учителите Недка Павлова и
Верка Михайлова. С песни и
наричания те влязоха в зала-
та на общината по времена за-
седание на Общинския съвет.
Наричаха за здраве и късмет,
и за „разбирателство в таз
къща”. Местните парламента-
ристи развързаха кесиите и
благодариха на децата за по-
желанията, а председателят
на общински съвет Лясковец
ДаниелаАрабаджиеваимпод-
ари пакети с лакомства.
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ТРИ НАШИ УЧИЛИЩА ЧЕСТВАХА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК
В НУ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” В ЛЯСКОВЕЦ
ОТКРИХА КОМПЮТЪРЕН КАБИНЕТ И
ЧЕСТВАХА ПАТРОНЕН ПРАЗНИК

ВНУ „Цани Гинчев” в градЛясковец, де-
ца и учители отпразнуваха своя патронен
празник. Този официален ден бе избран и
за откриването на поредната нова придо-
бивка вшколото - компютърен кабинет.

Гост на празника беше кметът д-р Иве-
лина Гецова, която заедно с учителкатаМа-
риана Жилиева преряза лентата на новата
компютърна зала.Модерният кабинет е об-
орудван с финансови средства по Нацио-
налната програма за компютърни техноло-
гии и комуникации. За спечелването на про-
екта заслугата е изцяло на учителят по ин-
формационни технологии Мариана Жили-
ева. В новата зала на разположение на де-
цата са 9 компютърни конфигурации и при-
нтер, които са поставени на чисто нови ме-
бели, а като допълнение към обзавеждане-
то на залата, кметът д-р Гецова подари и
устройство за ламиниране.

Сградата на 100-годишното училище,
заедно с тези на яслата в града и на другото
начално училище „НиколаКозлев”, бяха ре-
монтирани и открити в началото на тази
учебна година. Новите сгради са резултат
от реализацията на проект на община Ляс-
ковец с наименование „Подобряване на
енергийната ефективност на общинската
образователна инфраструктура, включва-
ща две начални училища - „Цани Гинчев” и
„Никола Козлев” и детска ясла „Мир” в гр.
Лясковец”. В резултат на реализацията на
проекта бяха създадени условия за прила-
гане на мерки за енергийна ефективност,
допринасящи за устойчиво интегрирано
развитие, конкурентност на жизнената сре-
да и по-добро ни-
во на образова-
телния процес в
общинската обра-
з о в а т ел н а и н-
фраструктура. В
училище „Цани
Гинчев” бяха под-
менени прозорци
и врати с PVC, по-
ложена бе топлои-
золация на фаса-
ди, подове и по-
криви, ремонтира-
ни са отводнител-
ната система и по-
к р и в н а т а к о-
нструкция, авто-
матично бе регу-
лирана отопли-
телна инстала-
ция, подменени са
котлите, поставе-
ни са нови радиа-
тори с панели, с тръбна мрежа и циркула-
ционни помпи, изградена е нова електри-
ческа инсталация, подменено е осветлени-
ето с луминисцентни лампи и т. н. Наскоро
бяха закупени и щори за прозорците, а сега
бе оборудван и този нов кабинет за работа
с компютри. Така столетното училище се
превърна в едно от най-модерните учили-
ща и съвременната база радва, както об-
щинското ръководство, така и учители, ро-
дителиидеца.

Възпитаниции възпитатели с гордост от-
белязаха патронния си празник в обнове-
ната сграда на своето училище. За тържес-
твеното честване на своя патрон ученици-
те бяха подготвили празнична програма,
включваща рецитация на стихове, песенни
изпълнения и танци. В продължение на цял
месец децата са се включвали и в различни
прояви, като ноември е бил обявен за „Ме-
сец на патрона”. В рамките му са протекли
много спортни състезания като крос и тур-
нир между класовете по народна топка, а
също и ученически конкурси за най-добра
рисунка и литературно съчинение на тема
„Моето училище”. Наградите на отличени-
те деца връчи в празничния ден дирек-
торът на училищетоДианаПеткова.

В ДЖУЛЮНИЦА СЪЩО ПОЧЕТОХА СВОЯ
ПАТРОН

В Джулюница с голямо празнично
тържество деца, учители и родители от-
празнуваха деня на патрона сиПеткоРачев

Славейков. Праз-
никът се състоя в
местното читали-
ще, като на сцена
излязоха почти
всички възпитани-
ци на школото.
Преди да започне
концертната про-
г р а м а п р и в е-
тствия отправиха
д о м а к и н ъ т н а
тържеството – ди-
ректорката Дание-
л а Х р и с т о в а ,
кметът на община-
та д-р Ивелина Ге-
цова, кметът на се-
лото Тодор Тодо-
ров и читалищния
председател Ека-
терина Москова. В
тази първа част на
п р а з н и ч н о т о

тържество с грамоти бяха наградени заслу-
жилите ученици, класирали се на призови
места в спортните ученически игри и в орга-
низирания за тях шахматен турнир. Освен
грамоти за изявените деца, имаше и благо-
дарствени адреси за добро партньорство
между училището и различните институции
– общината, читалището, „Амалипе” и др.

Литературно-музикалната програма за-
почна с рецитал на най-големите ученици,
които отлично декламираха Дядославей-
кови стихове с актуално звучене. За пръв
път на сцена се качиха и развълнуваните
малки първокласници. С басни на Славей-
ков и стихове като „Малък Пенчо” се изяви-
ха и останалите класове. Постановка на

руска приказка и източни песни и танци бя-
ха също впечатляваща част от празнични-
те поздрави, които възпитаниците на джу-
люнското училище представиха на родите-
лите си и на официалните гости.

ПАТРОННИЯ СИ ПРАЗНИК ОТБЕЛЯЗАХА
И В НУ „НИКОЛА КОЗЛЕВ”

Своят патрон, възрожденския поет и
учител в родния ни Лясковец Никола Коз-

Всяка година в наве-
черието на Никулден
пенсионерите от „Маз-
невска чешмичка” се
подготвят за големия
християнски празник с
богата рибна трапеза.

Особено горещ и пълен с усмивки бе-
ше празничният ден, в който пенсионе-
рите от клуб „Зора” се събраха да отбе-
лежатБъдни вечер, Рождество иНова го-
дина.

И
тази година на масата на
възрастните хора при-
състваха традиционните
за празника ястия - вкус-
ната рибена чорба и май-
сторски приготвени ша-
ран и толстолоб. Праз-
никът стана възможен,
благодарение на помощ-
та, която отново имбеока-
зана от кмета на община-
та д-р Ивелина Гецова и
със спонсорството набиз-
н е с м е н а Н и к о л а й
Атанасов. Всички членове и ръководството
на пенсионерския клуб останаха доволни от
факта, че за пореден път им бе дадена под-
крепа и така имаха възможност да се пове-
селят и да опитат рибни ястия, както в този
ден повелява традицията. Активистите на
клуба бяха тези, които се погрижиха за от-
личното приготвяне на храната, а от своя
страна певческата група „Росна китка” даде
своя дан за духовното засищане на възрас-
тните. Изпълненията на певиците повдигна-
ха духа на празнуващите и те си пожелаха
да има повече такива вълнуващи мигове, за
да забравят по-лесно неволите и еднооб-
разния си сивден.Поздрав и сърдечно поже-
лание за повече здраве им отправи предсе-
дателката на клуба Сийка Камбурова, която
смного стоицизъмсебори в клубадаима за-
дружен живот, да се спазват нашите българ-
ски традицииида се отбелязват всички свет-
ли християнски празници.

В навечерието на светлите християн-
ски празници, задружно и изпълнени смного
любов и доброта, възрастните хора се
събраха в Центъра за младежки и социални
дейности. За да направят незабравим праз-
ника си, активистите на клуба бяха подгот-
вили празнична програма. Певческата група
изпълни тематични песни, състоя се и за-
бавна томбола с награди, а дядоКоледараз-
даде подаръци и бонбони. Гости на празни-
ка бяха кметът на общината д-р Гецова, за-
местникът й Георги Петров и спонсорът на
тържеството - РалицаРашева, управител на
комплекс „Лесопарка”. Кметът поднесе свои-
те сърдечни пожелания за здраве и щастли-
ваНова година къмвсички присъстващипен-
сионери.

С МНОГО ВЕСЕЛИЕ ПЕНСИОНЕРИТЕ
ОТБЕЛЯЗАХА СВЕТЛИТЕ ПРАЗНИЦИ

л е в , п о ч е т о х а
възпитаниците и
учителите от еднои-
менното училище.
НУ „Никола Коз-
лев”, по традиция
празнува в седми-
цата около Никул-
ден и тази година по-
редицата празнич-
ни прояви започна с
официално откри-
ване на тържества-
та и радиопредава-
не, посветено на
празничната седми-
ца. Подготвената
седмична програма
от учители и деца
премина под на-
слов „Добротата в
моя ден”, като цел-
та беше да се на-
блегне най-вече на запазването на ценнос-
тите в света на съвременните обитатели на
училището. По тази тема бяха сформирани
ифотоизложба в училището иизложба с ри-
сунки на учениците, представена във фоа-
йето на общината. Екопанаир на клуб
„Млад еколог” и демонстрация на клуб „Йо-
га” бяха също част от мероприятията на де-
цата. Оспорвани спортни състезания също
вдигнаха градуса на емоциите. В два по-
следователни дни се проведоха училищна
щафета, турнир по шах и народна топка.
Последният празничен ден бе обявен за
ден на отворените врати. Тогава се прове-
де и откритият урок на второкласниците от
клуб „Откриватели”. Урокът им бе на тема
„Св. Николай – грижата за другите”. Зам.
кметът на общината Георги Петров, доц.
Легкоступ, отец Валентин и много начални
учители бяха гости на учениците от ІІ клас и
тяхната учителка Кремена Енчева. В часа,
посветен на Светеца, децата се запознаха
с библейската легенда за Св. Николай Чу-
дотворец, говориха за празникаНикулден с

характерните за него обредност и традици-
ите в приготвянето на празничната вечеря
и завършиха отново с поставената вмотото
на патрона тема за добротата, за покрови-
телството за безкористното оказване на по-
мощ на изпадналите в беда хора. Да по-
здрави и почерпи със сладки лакомства де-
цата бешедошлаиСийка Камбурова, пред-
седател на пенсионерския клуб „Мазнев-
ска чешмичка”.

Празникът на патрона приключи с по-
здравления от директораПетяРазградлие-
ва, същоиот зам. кмета ГеоргиПетров, кой-
то поднесе подарък и поздравителен адрес
от името на д-р Гецова. В заключителната
част директорът на училището награди по-
бедители и участници в спортните надпре-
вари, като им поднесе предметни награди и
грамоти с пожелание да са все така упори-
ти и да постигат успехи и в бъдеще. Своята
почит къмпатронадецаи възпитателиизра-
зиха и с поднасяне на венцина гроба на пое-
та, пред родната му къща и на бюст-
паметника на учителя.

,
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

БАБИНДЕН В НАШИТЕ СЕЛА
Бабинден е един от големите народни

женски празници, носещ екзотиката на ези-
чески и славянски традиции. Обредността
през този ден е подчинена главно на жела-
нието да се засвидетелстват почит и уваже-
ние към възрастните жени, които са „бабува-
ли” на родилките. Този колоритен народен
празник с характерните си обичаибе отбеля-
зан с празнична обредност и много веселие
за поредна година в общинаЛясковец.

СЕЛО ДЖУЛЮНИЦА почете Бабинден и
деня на родилната помощ в духа на съхра-
нената традиция, с топло и сърдечно посре-
щане и огромен интерес от страна на насе-
лението. Самодейките от ККП
„Златна есен” организираха риту-
алношествие в селото и събраха
дарения и помощи за „многодет-
ното семейство”. Посетени бяха
всички институции в селото, като
най-напред бяха уважени здрав-
ните работници, които са първи
при раждането и отглеждането
на всяко новородено дете. Сим-
волично бяха измити ръцете на
акушерката Богдана Тодорова,
която извърши ритуалното къпа-
не на току-що роденото бебе.
Според обичая „бабата” я дари с
кърпаи престилка, а „младата не-
вяста” я почете с куп благосло-
вии. С веселби и закачки мнози-
нството се събра на богата праз-
нична трапеза. Празникът протече с много
танци, хумористична програма и весели за-
качки.

ВКОЗАРЕВЕЦпразникът, посветен на ро-
дилната помощ, акушерките, родилките и
здравето на децата - наричан Бабинден, за-
почна в ранното утро на 21 януари. Основни

участници в него бяха 15 жени, баби от село-
то, предвождани за атрактивност от двама
представители на мъжкия пол. Веселото ба-
бешко шествие посети кабинета на д-р Кой-
чева, за да честити празника и да извърши
„ритуално измиване на ръцете”. На Бабин-
ден бяха посетени новородените ималки де-
ца в селото. Подаръци и лакомства зарадва-
ха младите майки и техните рожби. Под зву-
ците на жива музика, празникът завърши с
кръшни хора и надигравания в залата на клу-
ба на пенсионера. Гости на тържеството бя-
ха Пенка Парашкевова - акушерка в Козаре-
вец с над 40-годишен стаж, както и Параш-
кев Парашкевов - кмет на Козаревец. Той по-
жела здраве на бабите и повече деца през
2014 година в селоКозаревец.ПразникътБа-
бинден е част от културния календар на об-
щина Лясковец и бе организиран от ККП

„Здравец” и НЧ „Земеделец-1899” с. Козаре-
вец.

ВСЕЛОДОБРИДЯЛнай-малкият добри-
дялчанин - Петър, бе на особена почит тази
година на 21 януари. Специално внимание
на този весел празник му бе отредено от гру-
пата самодейки и близките му. Поднесоха
му детски дарове с пожелания да расте
здрав и весел и да има много късмет в живо-
та. Празничното шествие продължи из цяло-

то село и по традиция бяха риту-
ално „къпани” с благопожелания
жените майки и баби. Самодей-
ките припяваха във всеки дом ве-
сели и хумористични песни – „Чу-
ла баба разбрала”, „Имате ли ба-
би”, „Винце пила баба” и др. Със
закачки и много смях преминава
този традиционен празник в Доб-
ри дял. Тази година в шествието
се включиха баба-акушерка, бул-
ка, младоженец и стражар за
охрана и други характерни герои,
типични за празника, така както
се е правил той вминалото.

В СЕЛО ДРАГИЖЕВО Бабин-
ден е празник с дълбоки корени.
Традиция, която за драгижевча-
ни не е загубила и до днес своето

значение. Ден, в който с много колорит и ве-
селие се почита трудът на „бабите”- акушер-
ки. Още рано сутринта потегли веселото и
шарено шествие с пременените булка, мла-

доженец, кумове, сватове и акушерка. В кме-
тството булката и младоженецът бяха вен-
чани от кмета, след което под звуците на му-
зика шествието посети домовете, в които се
е родило дете през изминалата година. Във
всяка от петте къщи шестващите бяха по-
срещнати от добрите стопани с богато наре-

дени трапези. Младите майки и
децата им получиха дарове с по-
желанието - „Да рипат децата и
да са бели, червени и засмени”.
Бабите „рекетираха” всеки срещ-
нат мъж, който им се изпречеше
на пътя. Мъжете не отказваха да
платят за свободата си, защото
знаеха, че в противен случай ги
грози опасността да станат за
срам. Празничното шествие пре-
мина и през кметството и за-
върши в пенсионерския клуб,
където „бабите” си стъкнаха праз-
ничен обяд, а вечерта веселбата
продължи в читалищния салон с
общоселска забава. Тук отново
бяха основните персонажи - бул-
ката, младоженецът, сватовете,

които с аплодисменти бяха приети от при-
състващите. В заключение на празника се
изви идълго булчинско хоро.

ЖИТЕЛИТЕНАСЕЛОМЕРДАНЯ са мал-
ко на брой, но ревниво пазят традициите.
Умни, трудолюбиви и добри хора, те про-
дължават дейността на радетелите за запаз-
ване на културата и предаване ценностите
си на своитедеца.

С неугасващ ентусиазъм и енергия, вер-
ни пазители на българския фолклор, мер-
данчани не пропуснаха „да ударят тъпана в
селото” и така да почетат един от най-
хубавите празници. Тъй като Бабинден не е
свързан с митове и легенди, а с едно много
истинско и носещо радост събитие - ражда-
нето на дете, то този ден е изпълнен с весе-
лие и кара хората с усмивка на лице да си
спомнят за времето, когато се е родила тях-

ната рожба. Докато самодейците от местно-
то читалище се подготвяха за предстоящата
„сватба”, а навсякъде се носеше аромат на
греяна домашна ракийка и топли погачи, то
навън вече се виеше кръшно българско хо-
ро, под звуците на прочутатаЗлатаришкаму-
зика. „Първо сватбата - пък после бебето!
Всичко по реда си!” - смееше се баба Стойна
Узунова и доливаше по малко от пушещото
джезве. „Ха сега, лапни един за-
лък от погачата, че да се раждат
здрави, умни деца в това село!”
И, докато веселата баба подканя-
ше гостите, оркестъра свиреше
„Ела се вие, превива”. Презширо-
ко отворените порти изведоха
„свенливата булка”, която види
се и тази годинащеше да роди на
сватбения сиден.С кръшнаръче-
ница, развети кърпи и типични
сватбарски подвиквания, всички
се отправиха към кметството за
венчавка. Преминаващите коли
весело надуваха клаксони, а като
видеха с какви „сватбари” си има-
ха работа, изваждаха фотоапа-
рати и правеха снимки, други пък
- по-смели шегобийци, дори и си
поиграваха. „Хайде, че булката ни е „трудна”
и не може да чака!” - продължаваше да на-
режда нашата баба и леко потичкваше на-
пред. Гостоприемен, както винаги, и наре-
дил трапеза като за пред кръстник, кмета
Люцканов с нетърпение очакваше радостно-
то събитие. Сред много смях и закачки, той

„венча” младото семейство, по-
здрави всички за празника, като
пожелада се раждатмного и здра-
ви бебета. Още не изрекъл поже-
ланието, и то се сбъдна. На бял
свят се появи едно малко мердан-
че. Музиката засвири поредната
ръченица, кмета кръсти и ориса
бебето, а веселите сватбари пре-
хвърляха бъклица с червено вино
от ръка на ръка, вече не само за
младоженците, а и за здравето на
техния син. Младото семейство
дари „бабата” и „кръстника”, а с во-
дата, в която беше изкъпано бебе-
то, поляха голямо плодно дърво в
градинката. Бабата-акушерка пое
грижите за новороденото, а на

площада в селото се изви дълго хоро, воде-
но от вече „поолекналата” след раждането
булка. „Скачай, булка, скачай, че да ти е
пъргаво и скокливо момчето”, подвикваше
бабата и подрусваше „малкото бяло вързоп-
че”. Така след дълго рипане и епкане, за да
сподели радостното събитие, „сватбеното
шествие” премина по улиците на селото. С
китка босилек именче, ръсеха за здравемла-

ди и стари, като им пожелаваха и в тяхната
къща да се сдобият със здрави и хубави де-
ца. Така мерданчани почетоха празника. За-
редени с положителни емоции и големи над-
ежди, те наистина вярват, че за в бъдещеще
се раждат повече деца в селото. И „Дай, Бо-
же”, както казват старите хора.

Вечешест издания имаоб-
щинският конкурс за изработ-
ка на най-красиви коледно-
новогодишни картички в общи-
на Лясковец. Тази година за
участие в конкурса в общин-
ска администрация постъпи-
ха 212 картички. В надпрева-
рата за най-оригинална чес-
титка се включиха деца от
всичките седем детски гради-
ни с изработени 117 картички
и 95 бяха тези, които предста-
виха учениците. Всичките 212
празнични честитки бяха из-
пратени с поздрав-послание
до президента на Р България,
до министър-председателя,
до председателя на парла-
мента, до народни представители, минис-
три, кметове, директори на институции, прия-
телии колеги от различниобщини.

Първите четири най-красиви творби оти-
доха при Росен Плевнелиев, Маргарита По-
пова, Михаил Миков и Пламен Орешарски.
Това са картичките на – Виктор Беевски от
ЦДГ „Вълшебство”, с. Драгижево,Цветелина
Демченко от ЦДГ „Радост” гр. Лясковец, Йо-
анна Хубанова от ІV б клас при СОУ „М. Рай-
кович” гр. Лясковец, Невена Зангова от ЦДГ
„Радост” гр. Лясковец, класирали се съот-
ветно на първо, второ, трето и четвърто мяс-
то. Освен тях, като най-добри бяха избрани

още 21 кар-
тички - общо
25 на брой,

които журито определи като най-хубавите и
предложи за награждаване техните автори.
Журиращата комисия е категорична обаче,
че освен тези 25, има поне още100 картички,
които са много красиви и авторите им заслу-
жават похвала.

Създателите на най-оригиналните 25 чес-
титки, както традиционно се случва, бяха на
среща с общинското ръководство, за да
бъдат поздравени за отличното си предста-
вяне в конкурса. На всички тези първенци в
надпреварата бе съобщено при кого от
първите наденя отива картичката им.На сре-
щата децата получиха специални грамоти и
бяха поздравени от кмета на общината д-р
Гецова, която имблагодари за участието и от-
личните резултати.

СЪСТОЯ СЕ ШЕСТИ КОНКУРС ЗА НАЙ-КРАСИВА
КОЛЕДНА ЧЕСТИТКА В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ


