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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Тази година зашести поре-
ден път в Лясковец зрелос-
тниците направиха своето де-
филе, стъпвайки по холивуд-
ски на червения килим, преди
да се сбогуват от сцената със
своите учители и с ръково-
дството на община Лясковец
и на СОУ „Максим Райкович”.
Под празничната арка преми-
наха 26 абитуриенти, които та-
зи година приключват своето
обучение в училище. Да ги из-
прати бе дошло пъстро мно-
жество граждани, а централ-

ната улица бе заета от върволица бляскави
возила. По двадесетметров килим минаха
директорът на училището Николай Кожуха-
ров, класният ръководител Димитър Димит-
ров и останалите преподаватели на двана-
десетокласниците.

Един по един порасналите момичета и
момчета бяха обявявани, всеки с характерна

своя визитка. Спортисти, пев-
ци, краеведи, литератори, тан-
цьори и т.н. - това показваше
представянето на талантли-
вите лясковски младежи.
Кметът д-р Гецова и предсе-
дателят на общинския съвет
ДаниелаАрабаджиева ги чака-
ха на откритата сцена, подна-
сяйки имцветя и специалноиз-
работени плакети за спомен
от Общината. Пръв поздрави
с успешното завършване ди-
ректорът на гимназията, след
което д-р Гецова ги напътства
и им пожела всички да про-

дължат обучението си и да реализират меч-
тите си. Зрелостниците получиха поздрав от
Вокална група „Синигерчета” с песента „Вяр-
вай, искаш, можеш” и от мажоретния състав
на училището. Снимки да запечатат вълну-
ващия момент и абитуриентско хоро на пло-
щад "Възраждане" сложиха край на из-
пълненото с красота и свежест тържество.

Детската градина вЛяс-
ковец, с името на пойната
птичка „Славейче” отбеля-
за 35 години от своето
съществуване.По повод го-
дишнината вдетското заве-
дение в продължение на
седмица бяха обявили дни
на отворените врати.

Кулминацията на праз-
ника бе тържественият кон-
церт, който се състоя в са-
лона на читалище „Нап-
редък - 1870” - Лясковец.
Кметът д-р Гецова и пред-
седателят на общинския
съвет уважиха годишнина-
та. Поканени бяха и бивши
директори и пенсионирани
учители, както и колеги - ди-
ректори от всички общински детски градини.
Тържеството откри директорката Елка Йор-
данова, направена бе и презентация за 35-
годишната учебно-възпитателна дейност на
детската градина от създаването й в края на
1979 годинадоднес.

Празничният концерт премина смного из-
ненади, които малчуганите от доста време
насамса подготвяли за своята празнична ве-
чер. Танци, песни и стихчета - всичко, което
могат и са научили с много труд и репетиции
- това показаха славейчетата на своите гос-
ти, родители и лясковската публика. Гостите
им поднесоха своите сърдечни усмивки, ап-

лодисменти, подаръци и поздравления.
Кметът д-р Гецова им подари телевизор, за
да гледат своите любимидетскифилмчета и
предавания, поднесе поздравления и цветя
на екипа, който се грижи за тях и пожела:
„Желая Ви много здраве и още дълги години
успехи в отглеждането и възпитаването на
поколенията лясковски деца, а на децата -
освен здраве, от сърце желая весело и без-
грижно детство. Нека детският замък винаги
да бъде слънчев, огрян от лъчезарни детски
усмивки и песента на малките славейчета
да ни радва и да топли и в бъдеще сърцата
ни”.

ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” СТАНА НА 35 ГОДИНИ

АБИТУРИЕНТИТЕ ДЕФИЛИРАХА
ПО ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ

На 24 май тържествата в Лясковец, по-
светени на празника на българската просве-
та и култура и на славянската писменост за-
почнаха с празнично шествие на учениците
от трите училища в града.Шествието преми-
на по централната улица „Трети март” и пло-
щад „Възраждане” под звуци-
те на фанфарната музика и
танците на мажоретния
състав при СОУ „Максим Рай-
кович”. В салона на читалище
„Напредък-1870” се състоя
празничният концерт посве-
тен на солунските братя. В не-
го се включиха ученициот гим-
назията, НУ „Цани Гинчев” и
НУ „Никола Козлев”, както и
танцова школа „Ритъм” при
лясковското читалище.

Приветствие към учители,
ученици, културни дейци и хо-
ра на творчеството и словото
отправи кметът на общината
д-р Ивелина Гецова. „Това е
празник на всички българи,

възвишен празник на духа,
на нашетоА, Б, В, на първо-
учителите Кирил и Мето-
дий, които посяха преди
точно 1160 години първите
семена на знанието и запа-
лиха искрата в душите на
българите за наука, твор-
чество и самочувствие”, ка-
за в поздравлението си д-р
Гецова. „Желая на всички
здраве и успешни дела за
развитието на образовани-
ето, за духовното обогатя-
ване и културното възмог-
ване на родния ни град! ”,
пожелаоще тя.

Вокална група „Сини-
герчета” откри празника с
тържествения химн на Сто-

ян Михайловски „Върви, народе, възроде-
ни”. Рецитация на стихове, хумористична
драматизация, песни, танци, ръченично хо-
ро и изпълнения на мажоретния състав и ба-
лет „Ритъм” изпъстриха празничната програ-
ма за най-българския празник.

В ДЕНЯ НА ДУХОВНОСТТА

Най-старатадетска гра-
дина вЛясковец „Пчелица“
о п ра з н у ва с во я 50 -
годишен юбилей от своето
създаване. Празничен
спектакъл-приказка се
състоя в залата на местно-
то читалище „Напредък-
1870”, който малките ар-
тисти с много труд подгот-
виха за гостите и своите ро-
дители в публиката. Праз-
никът премина под наслов
„Чудесата - това са деца-
та“. С танци, музика и пес-
ни малчуганите разказаха
на многобройната публика
една невероятна приказна
история, сътворена от чу-
десата на децата. Целият
спектакъл бе озарен от светлинно шоу, до-
пълващо разказа на приказката. Спек-
такълът приключи с песента на Крисия „Дет-
ска планета” в изпълнение на бъдещата
първокласничка Памела Попова от група
„Мечо Пух“. Кулминация в тържественото
честване на половин век детска градина бе
внасянето на юбилейната торта на фона на
песента „Честит рожден ден детска гради-
на“, която запяха всичките 100 деца на сце-

ната.
За своя 50-годишен рожден ден екипът

на „Пчелица” и децата получиха много по-
здравленияи подаръциот общинското ръко-
водство влицето на кметад-рИвелина Гецо-
ва, от директорите на детските градини и
училищата на общината, отРегионалнияин-
спекторат въвВ. Търново, от читалище „Нап-
редък-1870“, фирма „Прити“ 95 ООД,

„ЧУДЕСАТА - ТОВА СА ДЕЦАТА” БЕ МОТОТО
НА ПРАЗНИКА ЗА 50 ГОДИНИ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”

на стр. 2
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ЕКОПАК България,
РИОСВ-гр. В. Търно-
во, Издателство „Сло-
во“-В. Търново, осигу-
рили наградите в кон-
курса „Моята детска
градина“. Дарители за
празника бяха и изда-
телс тво „Анубис -
Бул ве с т “ , ф и рма
„Алпен“, фирма Мо
Импекс,фирма „Букет“
- осигурили тортата за
децата, Строй Маркет
- Петър Ночев, ЕТ „Ну-
ри“ - Анелия Тахрило-
ва, Евро Инвест Кон-
султ -ООДимного дру-
ги.

Като наследник на
първото детско заведение в града ни, дет-
ската градина е пазител на традиции и цен-
ности, но и последовател на новостите в об-
разованието на най-малките, както и техния
прозорец за бъдещото имразвитие.

Безброй са успехите на децата и екипи-
те, работили през половин вековното
съществуване на детската градина. Всяка
учебна година е наситена с много празници,
инициативи и реализиране на проекти. През
последните години децата работиха по про-
грама Коменски „Песни, музика и традици-
онни инструменти вЕвропа”, „Пролет вЕвро-
па“, „Здравно образование“, „Безопасно по-
ведение на пътя”, „Екологично образова-
ние“, „Спорт, игри забава на зелената мора-
ва“ - за изграждане на спортна площадка с
финансовата подкрепа на фондация
„Америка заБългария“. В партньорство сНУ
„Цани Гинчев“ бе реализиран проект „Подай
ръка“. През 2014 приключи мини-проектът
„Слънчев двор за нашите деца“, с помощта
на който бяха възстановени зелени простра-
нства за изнесено обучение на деца и
възрастни в двора на детската градина. Със

спечелен от общинаЛясковецмащабен про-
ект „Модернизация и внедряване на мерки
за енергийна ефективност” изцяло се мо-
дернизирадетската градина. В процес на ре-
ализация е проект „Училище за толеран-
тност“ с финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство.

В своята реч по временаюбилейния кон-
церт настоящата директорка Анка Иванова
с вълнение каза „Дългият път през годините,
не само с времето, а с човешките съдби на
младите хора, започнали своя достоен жи-
вот от детската градина, направили първи
стъпки в света на знанието и днес про-
дължава. 50 випуска с деца, които са вече по-
раснали наши възпитаници, 50 години на
усмивки, детскa глъч, успехи, гордост и про-
фесионализъм. 50 години време, което про-
меня неизбежно своя ход, но както тогава,
така и днес и утре, целта ни е една - да раз-
виваме потенциала на всяко едно дете.
Историята на ЦДГ „Пчелица” не свършва до
тук - тя продължава в бъдещето и ще се до-
писва от следващите поколения деца и учи-
тели”.

„ЧУДЕСАТА - ТОВА СА ДЕЦАТА” БЕ МОТОТО
НА ПРАЗНИКА ЗА 50 ГОДИНИ ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”

Празникът на лясковското село Драгиже-
во по традиция се отбелязва в деня на Свет-
ците „Константин иЕлена”, но винаги е пред-
шестван от фолклорен преглед на песента.
Песенният преглед се организира отместно-
то читалище с финансовата подкрепа на об-
щина Лясковец и тази година фестът събра
за своето шесто издание състави от общин-
ските читалища и пенсионерските клубове,
както и гости от други селища. В тазгодиш-
ния Шести общински преглед на песенното
самодейното изкуство Дрвагижево 2015 го-
дина се включиха общо 250 самодейци от 13
колектива.Песенният празник се състоя в са-
лона на читалище „Развитие-1894” с. Драги-
жево, като откриването беше направено от
домакините от Група за обработен фолклор
при клуб на пенсионера „Вяра” и драгижев-
ското читалище „Развитие-1894”, ръководе-
на от Цветанка Христова и учениците от Гру-
па за художествено слово. Децата изпълни-
ха стихове за родината, а по-възрастните са-
модейки изпяха „Българийо, ти наша, майко

свята”, след което прочу-
вствено слово за богатството
на родния фолклор и нашите
песенни традиции произнесе
председателят на читалище-
то Мария Петрова. Кметът на
общината д-р Гецова поздра-
ви всички самодейци, пожела
им творчески успехи и да па-
зят песента, защото там се ко-
рени силата на българския
дух. Управникът наДрагижево
Цоньо Трънков също приве-
тства и самодейци, и жители
на селото, приканвайки ги да
развиват и занапред песенно-
то творчество и да празнуват с
много веселие събора на село-
то.

Прегледът на песента бе трибуна за изя-
ва на малки и големи. Общо 23 изпълнения,
от които на 7 индивидуални изпълнители, 3
дуета и 13 колектива зарадваха публиката.
Най-възрастните певици бяха 83-84 годиш-
ни, а най-малките от индивидуалните из-
пълнителки - четиригодишната Кристинка
Панайотова и петгодишната Николета Хрис-
това. Кристинка е от лясковската група „Рос-
на китка” и надрагижевска сцена направиде-
бюта си с песните „Лаленце се люлее” и
„Отде дойде, мамо”. Другата малка само-
дейка Николета Христова пее с Женския на-
роден хор отМерданя и в прегледа на песен-
та тя записа индивидуално изпълнение,
представяйки се с песента „Малка мома цве-
те брала”. От Лясковец се включиха три гру-
пи - читалищният Състав за стари градски
песни „Бели ружи”, както и двата колектива
при пенсионерските клубове „Зора” и „Маз-
невска чешмичка”. Мерданя участва с групи-
те „Авлига” иЖенски народен хор, Джулюни-
ца с група за стари градски песни „Пей

сърце” и малки-
те самодейци
от формация
„Хорце”, а Доб-
ри дял и Коза-
ревец с по една
фолклорна гру-
па при пенсио-
нерските клубо-
ве и местните
читалища. Гос-
ти-участници
на празника бя-
ха приятели на
самодейците от
Драгижево, а
именно - Група
за стари град-
ски песни ишла-
гери „Незабра-
вими спомени”
при читалище-
то „Иларион
Драгостинов” в
Арбанаси и два
колектива от
съседната ни община Златарица - Детска
фолклорна група „Златарче” и танцов състав
„Мераклийки” при златаришкото НЧ „Разви-
тие-1885”.

За всички творчески колективи, дуети и
индивидуални изпълнители, включили се в
празника, организаторите бяха подготвили
подаръци и грамоти. Макар, че прегледа на
песента няма конкурсен характер, и минало-
годишното, и настоящото издание бяха на-
блюдавани от доц. Митко Димитров, препо-
давател в катедра „Музика” при Велико-
търновския университет. Специалистът на-
прави подробен разбор на изпълненията
след приключване на прегледа и даде свои-
те напътствия към ръководителите на групи-

те. Особено впечатление му
е направила малката Нико-
лета Христова, която по ду-
мите му пее много вярно,
въпреки 5-годишната си
възраст, а най-важното, кое-
то доц. Димитров сподели, е
че настоящото издание е
много по-добро от предход-
ното, нараснал е и броя на
изпълнителите от състави-
те, включват се и доста мла-
ди изпълнители, а всичко то-
ва е гаранция за успешно
съхраняване на песенните
традиции.

ШЕСТИ ПРЕГЛЕД НА ПЕСЕНТА СЕ СЪСТОЯ В ДРАГИЖЕВО

от стр. 1 По повод 29 април, Ден на
солидарността между поко-
ленията, в Лясковец 10-
годишни деца и 70-80-
годишните им съграждани се
включиха в инициатива, нари-
чаща се „Поколенията на учи-
лище”. Солидарността между
поколенията обхваща споде-
лянето между хората на зна-
ния и умения. Затова и тази го-
дина фондация „Лале”, в
сътрудничество с Национал-
ната мрежа за децата и
Асоциация „Родители” отпра-
ви покана за включване в на-
ционална кампания за Евро-
пейския ден на солидарност
между поколенията. Нейната
цел бе да се насърчи провеждането на раз-
нообразни съвместни събития на хора от
всички възрасти и да се привлече внимание-
то на обществото къмприемствеността, раз-
бирането, зачитането и солидарността меж-
ду хората. В кампанията участват десетки
организации от малки и големи населени
места в цялата страна.

Вече четири поредни години в тази насо-
ка работи учителят Кремена Енчева, която
не само в този ден, но и по други поводи,
осъществява връзката между поколенията.
Тя често организира празнични прояви, в ко-
ито участват ученициот лясковскотоНУ „Ни-
кола Козлев” и възрастните хора от съсед-
ния на училището пенсионерски клуб - осо-
бено по празници катоНикулден, Заговезни,
Великден, Еньовденидр.

Нейните възпитаници - третокласници,
съвместно с пенсионерите от клуб „Мазнев-
ска чешмичка” засадиха дръвчета в дворо-
вете на училището и пенсионерския клуб, ко-
ито бяха осигурени от Синдиката на българ-
ските учители по повод празника на соли-
дарността и 25 години от съществуването на
синдикалната организация.

„Наученото в семейството от родители,

баби и дядовци, от учители, треньори и пре-
подаватели, от приятели е това, което хора-
та предават един на друг. В 21 век децата и
младите хора знаят и умеят неща, с които
предишни поколения се справят по-трудно.
Засаждането на дърво е един от символите
на човешкия живот, мъдростта и дълголети-
ето, наред със създаването на дом и отглеж-
дането надете. Засаждането надърво еи чу-
десен повод да научим децата си на любов
към природата. Да посадиш дърво е все ед-
но да поставиш начало на една малка веч-
ност. Всяко дърво е връщане на заем, който
алчно сме взели от гората. Изминало е вре-
ме, в което едно поколение почти не е за-
саждало дървета и не е оставило за идните
поколения почти нищо от старите плодни
дръвчета, засадени от дедите ни!” - каза на
децата учителката имКременаЕнчева.Идо-
пълни, за да апелира към младите, че тряб-
ва да се грижат и пазят засаденото от тях:
„Отгледайте го и застанете след време под
сянката му, разровете на есен шумата му,
чуйте го как спи през зимата и вдъхнете аро-
мата на цветовете му напролет, вкусете от
плодовете му на лято и тогава кажете, не ви
ли стига товамалкощастие...”.

В ДЕНЯ НА СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА
ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ ЗАСАЖДАХА ДЪРВЕТА
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Със старти-
рането на про-
екта „Създава-
не на етнограф-
ски Арт-център”
към НЧ „Про-
буждане-1896”
в Джулюница,
се проведоха по-
редица от кул-
турни изяви. По
предварителен
план заложени-
те дейности за
шестмесечен период се осъществяват в рам-
ките на два месеца поради съкратени сроко-
ве и стартиране на нов програмен цикъл.
Под мотото „Майски празници на културата”
се проведе кръгламаса „Джулюница - среди-
ще на традиции и култура”, на която с видео
материали директорката Даниела Христова
представи 120-годишната история на учили-
щето, както и традициите и обичаите пре-
създадени от учениците при клуба за автен-
тичен фолклор в съвместни изяви на Твор-
ческата работилница къмчиталището иДам-
ския клуб и клуба на пенсионера. Проведе се
и детски пленер „Рисувай сменДжулюница”,
в който ученици представиха своите рисунки
с емблематичните за селото забележител-
ности - паметника на Цоньо Калчев, обнове-
ния фонтан и часовниковата кула. В про-
дължение на два дни, изяви като „Седянка”
на малчуганите от ЦДГ „Сладкопойна чучу-
лига”, „Надиграванка” на учениците от учи-
лището и „Джулюница пее” с участие на гру-
пата за автентичен фолклор към клуба на
пенсионера, преминаха при огромен инте-
рес за многобройната публика. В рамките на
инициативата „Чудеса от бабината ракла” се

състоя творческа работилнич-
ка под наслов „Азшия, плета и
бродирам”, в която се включи-
ха малки и големи. Майстор-
ките на шевиците Христинка
Гуглова и Екатерина Москова
обучаваха младите на ръко-
делие, а директорката на учи-
лището им обясни що е то ет-
нография, а в последствие бе
аранжирана и ретро-изложба
на плетива идантели.

На следващия етап при из-
пълнение
на планира-
ните култур-
ни дейности
с презента-
ция „Искри
от минало-
то” джулюн-
чани разка-
заха за исто-
рическата
м е с т н о с т
„Имането”.
Представе-
ни бяха фо-
томатериа-
ли и публи-
кации за ар-
хеологичес-
ките разкоп-

ки и проучвания от 1983 година. Откритата
прабългарска керамика от края наVII-VIII век
доказва ранното отсядане на прабългарите
около хълма, изиграл важна стратегическа
роля по маршрута Търново-Твърдица-
Константинопол. Доказано е, че селището в
„Имането” е възникнало през ранно-
византийската епоха, като е обитавано и
през Първата българска държава. Същин-
ският разцвет на крепостта е свързан с Вто-
рото българско царство, като „охранител” на
столицата Търновград по времето на цар
Иван Шишман. Откритите находки са разно-
образни - керамика, оръжия амулети, метал-
ни ловни оръдия и сечива, накити и монети,
някои от коитомедни, бронзови и златни.

Чрез реализирането на проекта експона-
тите и находките ще заемат своето място в
историята на древна Джулюница. В из-
пълнението на програмата по проект
„Създаване на етнографски Арт-център” се
включиха всички културни институции в село-
то, а интересът на участниците доказва, че
целите са постигнати. Читалищното настоя-
телство благодари на своите членове, които
финансираха стартирането на проекта.

В Лясковец общинският детски спортен
празник, посветен на Деня на българския
спорт 17 май, вече се превърна в традиция.
Тази година той се проведе на 18 май на ста-
дион „Михаил Алексиев” в Лясковец, като в
него се включиха 70 деца от четирите об-
щински училища. Проявата е част от мероп-
риятията, заложени в спортния календар на
общината.Организатор на спортния празник
е община Лясковец със съдействието на
ръководствата на общинските училища.

Спортната проява се провеж-
да зашести пореден път ицел-
та е възпитаване на подрас-
тващото поколение в полезни
и приятни спортни занимания
за здраве.

След откриването на праз-
ника учениците-участници в
него се състезаваха в органи-
зирани спортни игри и фут-
бол. Участниците получиха от
заместник-кмета Георги Пет-
ров предметни награди - инди-
видуални и отборни, тениски,
купи и грамоти, както и сладки
лакомства. При по-малките
спортисти от начален курс в
надпреварата по народна топ-
ка първенци са децата от джу-

люнското училище „П. Р. Славейков”. Прес-
тижното второ място завоюваха учениците
от лясковското начално училище „Цани Гин-
чев”, а трети и четвърти са съответно пред-
ставителите на НУ „Никола Козлев” и СОУ
„Максим Райкович”. В борбата за надмощие
във футбола оспорваната надпревара при-
ключи с победа за средношколците на СОУ
„Максим Райкович” срещу сборния отбор на
учениците от среден курс на село Джулюни-
ца.

ДЖУЛЮНЧАНИ ПЕЯТ, ТВОРЯТ
И ИЗУЧАВАТ СВОИТЕ КОРЕНИ

70 ДЕЦА СЕ СЪСТЕЗАВАХА В
ОБЩИНСКИЯ СПОРТЕН ПРАЗНИК

На 11 май, в лясковската
Петропавловска обител се
състоя кръгла маса на тема
„Силата на вярата”. Проявата
бе организирана от община
Лясковец и клуб „Родолюбие”
приСОУ „МаксимРайкович”, с
научен ръководител Марийка
Давидова. Датата не бе слу-
чайно избрана, тя съвпада и с
откриването на първото Вис-
ше богословско училище по
българските земи, което се
случва на 11 май през 1874 го-
дина.

С презентации по темата
се включиха местния свеще-
ник отец Богдан Арабаджиев,
който обясни що е схизма и
какво е нейнотомясто в българската църков-
на история и ученици, членуващи в клуб „Ро-
долюбие”. Кръглатамаса бе открита от ръко-
водителя на младите краеведи Марийка Да-
видова. Пет важни годишнини от историята
на България и родния Лясковец бяха почете-
ни от събралите се краеведи, родолюбци и
приятели на историята. Гости бяха предсе-
дателят на общинския съвет в Лясковец Да-
ниелаАрабаджиева, заместник-кметът Геор-
ги Петров, директорът на гимназията Нико-
лай Кожухаров, общински съветници, учите-
ли, бивши краеведии граждани.

Първият важен момент в историческата
беседабедоклад, разкриващобширно тема-
та за приемането на християнската религия,
тъй като тази година България чества 1150
години от покръстването на българите. „Княз
Борис Покръстител” бе темата, която разви
ученикът Свилен Цонев. Отбелязването на
1145 години самостоятелна българска
църква и 145 години от възстановяването на
Българската екзархия са другите две беле-
жити дати, на които отдадоха почит лясков-
чани. Петър Ангелов докладва по тема
„Българската църква през Средновековие-
то”, а Иван Андонов - „Православната
църква и християнската вяра в годините на
турското господство”. ХристиянаЗангова на-
прави изчерпателен доклад на тема „145 го-
дини Българска екзархия”, а Йоана Иванова
поднесе богат материал за един от най-
важните стълбове в запазване на вярата -
ИларионМакариополски, по чиято идея е от-
крито първото българско духовно училище,
именно в Лясковския манастир „Св. Св.

Петър и Павел”. Мария Мънгова пък разкри
любопитнифакти от историята на нашата об-
ител и наблегна на значението наманастира
като едно от най-важните духовни средища
в живота на лясковчани и изобщо на бълга-
рите, учили в семинарията, въпреки кратко-
то й съществуване. ВПетропавловската оби-
тел, където пръв ректор на духовната се-
минария е Недю Жеков бе почетена и 175-
ата годишнина от рождението му. За живота
и делото на НедюЖеков разказа Даниел Ди-
митров, а за манастира като център на бун-
тове, въстания и средище на революционен
дух, експозе поднесе Делян Добрев. Идей-
ният замисъл на кръглата маса обобщи с
много дълбоки разсъждения единадесеток-
ласникът Ивайло Иванов, който беше под-
готвил разработката „Манастирът Св. Св.
Петър и Павел в Лясковец - символ на сила-
та на вярата”. Учениците, поднасяйки своите
материали, свързани сПетропавловскияма-
настир засегнаха и още един важен факт,
който малко лясковчани знаят, а именно, че
в нашия манастир е създадено преди 90 го-
динииПевческо училище.

Ученичката Пламена Иванова беше под-
готвила табло сматериали, свързани с тема-
та на кръглата маса, а учителката-поетеса
ГалинаМоскова в заключение на историчес-
ката срещаизпълнипред събралите се родо-
любци свое авторско стихотворение
„Азбуки”. Децата зарадваха монахините със
символичен подарък - в знак на благодар-
ност за гостоприемството те поднесоха на
сестра Магдалена голям църковен кален-
дар.

ПЕТ ЗНАЧИМИ ГОДИШНИНИ

Юбилейни медали по повод 70 години от
победата над Хитлерофашизма и края на
Втората световна война получиха ветерани-
те от войните в община Лясковец. Отличия-
та им бяха връчени от кметовете по места - в
Козаревец и Джулюница, а в Лясковец кмета
на общината д-р Гецова закичи и поздрави
двамаот тях.

Шестима на възраст от 92- до 95-
годишни живи свидетели на ужасите на вой-
ната заслужиха отличията. Това са предсе-
дателят на Съюза на ветераните от войните
вЛясковска общинаАврамКонакчиев - на 94
години от Лясковец, най-възрастният от тях -
95-годишнияНиколаДимитров, същоотЛяс-
ковец, трима ветерани от Джулюница - 92-
годишните Еню Вълчев, Ради Радев, Стоян
Кабаиванов и 94-годишният Тодор Тодоров
от Козаревец. Д-р Гецова пожела на възрас-
тните герои здраве и дълголетие и да доча-
катмедалина следващата 75-та годишнина.

В навечерието на празника ветераните
поздрави и заместник председателят на
Съюза на ветераните Стоян Козлев, а за по-
тържественото отбелязване наДеня на побе-
дата в клубабе устроено тържество.

ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ С МЕДАЛИ ЗА 9 МАЙ

ПОЧЕТОХМЕ В ПЕТРОПАВЛОВСКАТА ОБИТЕЛ
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Издава Община Лясковец
разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

Кметът на община Ляс-
ковец д-р Гецова, ми-
нистър Десислава Танева
и председателят на овце-
въдната асоциация Симе-
он Караколев прерязаха
лентата при официалното
откриване наЧетвъртия на-
ц и о н ален събор на
овцевъдите в България.
След тържествения водос-
вет, отслужен от отец
Антоний, приветствени сло-
ва поднесоха организа-
торът Караколев, ми-
нистърът на земеделието
и храните г-жа Танева, а с
„Добре дошли” гости,
овцевъди и занаятчии, па-
зители на фолклора и тра-
дициите и любители на българското автен-
тично кулинарно богатство и бит, поздрави и
кмета-домакин д-р Гецова. „Аз присъствам
на този събор за трети път и мога да кажа, че
тазгодишното издание е най-доброто от всич-
ките, на които съм била до сега. Защото виж-
дам, че този събор се превръщавизложение
на българските традиции, които нашите
предци са спазвали, а сега те се наследяват
от младите хора”, каза министърът. Тя поже-
ла през следващата година да има ощепове-
че изложители. В тазгодишното издание се
включват над 400 овцевъди и производители
от общо13 страни. „Мисля, чеНационалният
събор е елемент от обединението на нашата
нация и това да сме единни, за да сме по-
успешни”, допълни министър Танева.
Съборът се провежда за четвърта поредна
година на поляните около Петропавловския
манастир в Лясковец. Събитието е еди-
нствено по рода и мащабите си не само в
България, но и на Балканския полуостров и
без аналог в Европа. Съборът е микс от тра-
диция и съвремие, история и настояще, на-
следство и перспективи в овцевъдството, ко-
ето е общият поминък на всички европейски
държави. Форумът е в основата на битовата
култура, фолклора и занаятите, които про-
дължават да съществуват и да се развиват в

цяла Европа и днес. „Чрез
събития като днешното,
всички участници получа-
ват обществено признание
и доказват, че и вмодерния
21 век, българинът тачи,
съхранява и се прекланя
пред традициите, завеща-
ни от дедите ни, че бълга-
ринът милее за своите ко-
рени. Приятно ми е да по-
здравя всички присъства-
щи с „Добре дошли!”, да пожелая на гости и
участници много веселие и ведро настрое-
ние! На Добър час на Четвъртия национален
съборна овцевъдите и нека той пребъде в го-
дините с много издания, с десетки хиляди
участниции стотици хиляди почитатели! Чес-
тит празник на всички”, пожела при открива-
нето д-р Гецова.

Старт на фолклорната програма дадоха
кукерите от Оборище, а надпяването започ-
на с изпълнението на хор „Космическите гла-
сове на България”, които зарадваха публи-
ката с емблематичната песен „Заблеяло ми
агънце”. Официални гости на събора, освен
министърът на земеделието Десислава Та-
нева, бяха също посланици от чужди държа-
ви и представители на овцевъдни асоциации

от гостуващи страни. В откриването се вклю-
чиха и депутатът от ПП ГЕРБ за нашия реги-
он Клавдия Ганчева, кметовете на съседните
общини Велико Търново, Елена иСтражица,
председателите на общински съвети, замес-
тник областния управител, а поздравителни
адреси към организаторите пристигнаха от
президента Росен Плевнелиев и министър-
председателяБойкоБорисов.

Събитието се организира от Сдружение
„Национален събор на овцевъдите в Бълга-

рия” и Националната асоциация за раз-
въждане на Синтетична популация Българ-
ска млечна, със съдействието на Министе-
рството на земеделието и храните и подкре-
пата на общините Лясковец, Велико Търно-
во и Горна Оряховица. Уникалното събитие
продължи три дни и бе разположено на площ
от 100 дка, 2 сцени и 4600 кв. м изложбени
площиишатри.Посетителите на събора ста-
наха свидетели на няколко фолклорни кон-
курса, изложба на детски рисунки, изложе-
ние на овце, кози, овчарски кучета, едър ро-
гат добитък, магарета и коне. В рамките на
събора по традиция се провеждат и състеза-
ния по стригане и доене на овце. На изложе-
нието бяха обособени коневръз, терен за
състезанията по теглене на товари от коне-

тежковози, електропастири, изложбена
площ за техника и съоръжения за животн-
овъдството. В събора тази година се включи-
ха над 240 изложители с 830 животни, много
занаятчии, фирми със селскостопанска тех-
ника, оборудване и фуражи, производители
на месни и млечни овчи и кози продукти и хи-
ляди фермери от страната. Имаше както и в
предишните години надпревара пo
мaйcтopcкo oбeзкocтявaнe нa aгнeтa, ръко-
водена лично от Ути Бъчваров, след което
месото влезе във врящите казани. За пръв
път се проведе и съревнование пo тoвapeнe
нa бaли в пикaпи и пyбличнo мeceнe нa хляб,
както и утвърдените вече кoнкypcи зa нaй-
дoбpo cиpeнe и кaшкaвaл, чeвepмeтaтa пo
poдoпcки, кyлинapни шoyтa c Ути Бъчвapoв,
нecтинapи, нapoдни бopби и вeceлия. Във
фoлклopнaтa пpoгpaмa ce включиха
пpeдcтaвитeлни гpyпи нa Фeдepaциятa нa
кapaкaчaнитe в Бългapия и нa Аpмънитe в
Бългapия, кaктo и opкecтъp „Кaнapитe“. В
първите два дни на събора имaше
дeмoнcтpaции нa бoйни yчeния нa cтapитe
бългapи в cпeктaкълa „Бaгaтyp”.

В мoбилни eкcпoзиции бе представено
paзвитиeтo нa oвцeвъдcтвoтo y нac пpeз
вeкoвeтe. Нa двe cцeни ce пpoвeдe третото
издание на Нaциoнaлния фoлклopeн
кoнкypc „Зaблeялo ми aгънцe”, кoйтo пo
тpaдиция e чacт oт пpoгpaмaтa нa събopa.
Кoнкypcът тази година бe пoд пaтpoнaжa нa
кмeтa нa общинa Ляcкoвeц д-р Ивeлинa
Гeцoвa и в нeгo ce включиха 2000 изпълнит-
eли. Нaй-мaлкият yчacтник бe 4-гoдишнo
мoмчeнцe. Състоя се и кoнкypc зa нaй-дoбъp
oбpeдeн гepгьoвcки хляб, излoжбa нa икoни
и нa твopби oт Нaциoнaлния кoнкypc зa
дeтcкa pиcyнкa нa тeмa „Гepгьoвдeн и
oвчapcтвoтo“ със 150 мaлки участникa. Зa
дeцaтa имaше и paбoтилници пo pиcyвaнe,
кepaмикa, пиpoгpaфиpaнe и дp. Съc
cъдeйcтвиeтo нa Сдpyжeниe „Уcмивкa“ бe
opгaнизиpaна paзпpoдaжбa нa кyкepcки
мacки, издeлия oт вълнa и кapтички, из-
paбoтeни oт дeцa cъc cпeциaлни
oбpaзoвaтeлни пoтpeбнocти, кaтo със
събраните cpeдcтвa се предвижда из-
гpaждaнeтo нaдeтcкa плoщaдкa.

ЧЕТВЪРТИ СЪБОР НА ОВЦЕВЪДИТЕ СЕ ПРОВЕДЕ
В ОКОЛНОСТИТЕ НА ЛЯСКОВСКИЯ МАНАСТИР

Дечицата от ЦДГ „Сладкопой-
на чучулига” село Джулюница,
ЦДГ „Щастливо детство” Добри
дял и по-големите деца от джу-
люнското училище „П.Р.Славей-
ков” отбелязаха заедно Деня на
Европа с празнична програма от
песни, танци и игри. С децата
празнуваха и Теодора Калейнска
- директор на областния Евро-
пейски информационен център,
благодарение на която се реали-
зираха много празници, също и
Мария Илчева - ръководител на
звеното за управление на проек-
ти в община Лясковец, Румен
Стойков - общински съветник и
председател на училищното на-
стоятелство, както и кмета на селото Мари-
анТочев. Европейският съюз прилича на учи-
лищен клас, в който по-силните помагат на
по-слабите, и в който всеки харесва и обича
различни неща, но всички са обединени в
многообразието си.

„Нашите деца са различни по произход,
местоживеене, външен вид, интереси, та-
ланти. Те са пъстри като цветята, различни
като дъгата, но умни, талантливи и толеран-
тни”, споделидиректора на училищетоДани-
ела Христова. Празникът завърши с посла-
ние на всички деца, участници в европей-
ския празник. Посланието бе адресирано до
техните приятели от Европа и гласеше:
„Скъпи, приятелю от близо и далеч, подай
ръка и нека бъдем заедно!“

Учениците от ОУ „П.Р.Славейков“ село
Джулюница, освен добри приятели, модер-
ни европейци и талантливи художници, тан-

цьори и пев-
ци, са също
и отлични

спортисти и научени да помагат в беда. Ско-
ро те участваха в Областния кръг на ХIII На-
ционално ученическо състезание „Защита
при пожари, бедствия и извънредни ситуа-
ции‘‘, провело се въвВелико Търново и заво-
юваха престижното второ място. Отборът на
джулюнските деца, с ръководител Павлина
Маринова показа отлично ниво на знания за
поведение и действия за защита при различ-
ни видове бедствия, пожари и промишлени
аварии. Състезанието започна с решаване
на тест, като въпросите бяха от раздели „При-
родни бедствия‘‘, „Промишлени аварии и ка-
тастрофи“, „Индивидуалнии колективни сре-
дства за защита“, „Телефон 112“, „Пожарна
защита“ и „Първа помощ“. Проверката на
практическите умения, бързина и съобрази-
телност на участниците бе извършена чрез
състезателни игри в четири учебни центро-
ве. Нашите ученици се представиха отлично
и отстъпиха с малка разлика пред първия
класирал се отбор в състезанието, като си
спечелиха 350 точки.

ДЕТСКО УТРО В ДЕНЯ НА ЕВРОПА

В цяла Европа в перио-
да между 3-ти и 10-ти май
2015 г. се отбеляза седмо-
то издание на Европейска-
та седмица на младежта,
като във всичките 33 стра-
ни се провеждат разнооб-
разни младежки събития и
дейности.

В община Лясковец
Европейската седмица на
младежта бе отбелязана
на 8 май 2015 г. със
съвместна инициатива на
общинска администрация
и ученическия парламент
при СОУ „Максим Райко-
вич” за изгражданенамла-
дежка зона от рециклира-
ни материали край Це-
нтъра за младежки и социални дейности в
Лясковец.

Много младежи и доброволци от град
Лясковец, обединени от мотото „Участваме
и ние!“ се присъединиха към кампанията за
облагородяване на градската среда, чрез из-
ползване на рециклирани материали. В ре-
зултат на това беше облагородено простра-
нството около сградата на младежкия дом,
където е създадено красиво и уютно кътче
за младежки събирания и общуване - мла-
дежка зона на открито. Младите хора избра-

ха тази възможност по посочената от Евро-
пейската комисия тема за 2015 година
„Отключване потенциала на младите хора,
чрез участие в трудовия и обществения жи-
вот като цяло”, която бешеподкрепена от об-
щинаЛясковец.

Събитието е част от проект „Младежки
информационно-консултантски център - Ве-
лико Търново”, финансиран от Министе-
рство на младежта и спорта, където община
Лясковец си партнира с Младежкия дом във
ВеликоТърново.

УЧЕНИЦИ СЕ ВКЛЮЧИХА В
ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МЛАДЕЖТА


