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На 14 февруари
честваме Трифон За-
резан - денят на вино-
т о , л о з а р и т е ,
кръчмарите и гради-
нарите. За поредна
година в Лясковец и
по лясковските села
бе спазена традици-
ята и тозиденбеотбе-
лязан подобаващо с
хубаво вино, добро
настроение и с много
приятели.

Неизменно съпътстващо събитие е
дългогодишният лясковски конкурс „Най-
добро домашно вино“, който се провежда
в навечерието на 14февруари, а право на
участие и тази година имаха винари от ця-
лата община.

Неговата цел е да запази дългогодиш-
ните традиции в местното винопроизво-
дство и в отглеждането на лозя от младо-
то поколение. Тънкостите в приготвяне
на вино се предават от стари на млади, от
бащи на синове и този естествен процес,
според организаторите, не трябва да се
прекъсва. Тази година във винената над-
превара вЛясковец се съревноваваха об-
що 55 проби. 42 бяха червените вина и 13
белите. В надпреваратамериха сили, как-
то жители на Лясковец, така и на състав-

ните на общината села - вина бяха пред-
ставени и отДобри дял, Драгижево иДжу-
люница. И тази година имаше проби, кои-
то бяха на дами, производителки на вино
- общо 11 представителки на нежния пол,
някои от които се състезаваха и с бяло, и
с червено вино. За пръв път бяха допус-
нати до участие и плодови вина от
ябълка, касис, къпина и кайсия. Оценява-
щата комисиябешев състав - инж.Марга-
рита Георгиева - председател и членове
инж. Свилен Георгиев и инж. Мария
Мънгова. Специалистите енолози след
няколко часово дегустиране прецениха
качеството на домашните напитки, пред-
оставени лично от съкровищницата на
производителите. И докато течеше
оспорваната битка и сомелиерите пре-
цизно оценявха вината по вкус, мирис и
цвят, в музея на градинарството се за-
форми и весел предпразничен следобед
с хубави песни за родния Лясковец, за ви-

но и любов, които из-
пълниха гласовитите
певици от вокален
състав „Бели ружи”, с
художествен ръково-
дител Добринка Ста-
телова. Накрая пред-
седателят на журито
оповести кои проби
заслужават най -
висока оценка, а на
следващия ден при-
зьорите получиха

своите награди. В навечерието на праз-
ника жителите на общината бяха зарад-
вани с хубава българска музика. В чита-
лището лясковчани се веселиха на праз-
ничния концерт, поднесен от гост-
изпълнителите - Професионален фол-
клорен ансамбъл „Искра” при читалище
„Искра-1896”, гр. Велико Търново, с худо-
жествен ръководител Борислав Ангелов
и диригент на оркестъра Лъчезар Йорда-
нов.

Народното веселие в самия празни-
чен 14февруари започна, както винаги на
централния площад „Възраждане”, къде-
то мало и голямо всяка година се събира
за наздравица и за да се забавлява на хо-
рото. По време на тържествената част бе
отслужен от лясковските свещеници во-

досвет за здраве и
плодородие. Специ-
алнода почетат лоза-
ри и винари в Ляско-
вец дойдоха гости от
С л а т и н а и
Александрия, Румъ-
ния, както и Облас-
тният управител на
Велико Търново про-
ф. д-р Любомира По-
пова, нейният замес-
тник инж. Детелина
Борисова, председа-
телят на велико-
търновския Общин-
ски съвет Венцислав
Спирдонов , зам .
кметът на общинаВе-
лико Търново Георги

Камарашев, заместник-председателят
на еленскияОбщински съветВалентин Гу-
цов и секретаря наОбщинатаИвонаСаво-
ва, общински съветници, почетни и заслу-
жили граждани, директори на институции
ифирми.

Приветствие към всички отправи
кметът на община Лясковец д-р Ивелина
Гецова, която на откритата сцена връчи
наградите на най-добрите винари, спече-
лили призовите места в тазгодишния кон-
курс за домашно вино. Най-добър май-
стор на червено вино тази година е Данка
Банова, спечелила първото място със
своето ароматно вино, състезавало се
под номер 15. На второ място е виното на
Димитър Иванов с проба 29, а трети при
червените вина се нареди Красимир Коз-
лев с проба номер 1. Майсторите на най-
добро бяло вино от реколта 2019 са Свет-
ломир Стоянов, Йордан Мухтанов и Миг-
ленаЯланджиева наредили се съответно

на първо, второ и трето място с проби но-
мер 9, 7 и №1. Още две вина бяха оцене-
ни подобаващо от комисията енолози -
червеното вино на Димитър Красимиров
и бялото на Нели Анчева от Джулюница.
Те заслужиха наградата, която специал-
но се връчва всяка година от председате-
ля на лясковския Клуб на виното Пламен
Георгиев.

Празникът про-
дължи с концертна
програма на Танцов
състав „Лудо младо”,
с художествен ръко-
водител Павлина
Кълчишкова и коре-
п е т и т о р И в а н
Кълчишков. Над 40
децаимладежиизля-
зоха на Откритата
сцена, за да забавля-
ват лясковчани, а ско-
ро увлякоха и публи-
ката в своите ритми и
завиха на централ-
ния площад дълго
българско хоро. Дру-
га част жители и гос-
ти пък се отдадоха на възторжени наздра-
вици с виното и пелина, подарени за поре-
ден път на празнуващите от фирма „То-
тал-вини”. С 200 литра от напитките праз-
нуваха излезлите на мегдана почитатели
на виното в Лясковец тази година. А за
най-съществената част от празника неми-
нуемо и тази година имаше доста мерак-
лии. За зарязването и благославянето на
лозята и техните стопани отново бе спа-
зена традицията и бе организирано шес-
твие, в което освен официалните гости,
се включиха и жители на града, които
държат да изпълнят стриктно ритуалните
действия. Коронясаният тази година
млад Цар на лозята
поведе множеството
и под звуците на на-
родна музика, заряз-
ващите преминаха
по улица „Манастир-
ска”, за да бъдат по-
срещнати от деца в
народни носии с пита
ибъклица вино нало-
зята. Отец Богдан и
отец Никола благос-
ловиха стопаните, а
след молитвите им
къмБог, вековният ри-
туал извърши тазго-
дишниятЦарналозя-
та Васил Русев. Той
изрече благословии-
те за плодородие и
пръв заряза лозите, като наричаше: „Да
нагазим златно поле, да зарежемвита ло-
за, вита лоза, родовита, да се люшне теж-
ко грозде, сладко грозде, руйно вино. И по
нивя и по слог да се ражда богат плод! Ло-
зята да нямат обиране, вината да нямат
изпиване! Да бъде, дружина!”. След него
зарязаха д-р Гецова и официалните гос-
ти, преливайки с вино корените на насаж-
денията за берекет през новата стопан-
ска година.

В село КОЗАРЕВЕЦ също отбелязаха
празника на виното с конкурс, зарязване
и веселба. ІХ-ти по ред конкурс „Най-
добро домашно вино” от реколта 2019
организираха и домакинстваха читалищ-
ните дейци в селото. 19 производители
на домашната винена напитка мериха си-
ли в тазгодишното съревнование, за да
бъде избран баш-винар. Участваха 14
производители на червени и 5 на бели ви-
на.Жури в съставПламенГеоргиев - пред-
седател и членовеПетърТахрилов иЙор-
данМухтанов от Клуб на винотоЛясковец
оцени козаревските вина. Призьори в ка-
тегория „Червено” са Ивелин Петков, кла-
сиран на трето място, втори е Георги Бог-
данов, а призът „Баш майстор-винар” взе
Ангел Ангелов. Поощрение в категорията
на червените вина получиНиколайШахъ-

нов. Победители в категория „Бяло” са
Стоян Златев - с трето място, Ангел
Ангелов грабва второ в тази категория, а
първенец при белите напитки е Георги
Богданов. Конкурсът е част отОбщинския
календар и се дофинансира от Община
Лясковец. Организира се вече девет по-
редни години от читалище „Земеделец-

1899” с. Козаревец, а наградите са грамо-
ти и атрактивни комплекти за винопроиз-
водители. Ритуалите по зарязването про-
текоха пред клуба на пенсионера „Здра-
вец”, където йеромонах Димитрий из-
върши водосвет. Всички възрастни хора
заедно с агрономМиланКостадинов заря-
заха лозата пред пенсионерския клуб. С
много песни и танци до късния следобед
козаревчани празнувахаденя на виното.

В ДЖУЛЮНИЦА по случай традици-
онния български празник Трифон Заре-
зан, за поредна година НЧ „Пробуждане-
1896” организира конкурс за най-добро
домашно вино. Дегустацията на вината

на осемнадесетте участника бяха оцене-
ни от компетентно жури съставено от ек-
сперти, сомелиери и ценители - Пламен
Георгиев, Петър Тахрилов и Йордан Мух-
танов. Комисията каза тежката си дума,
следейки за цвят, бистрота, блясък,
плътност, аромат и вкус. Победители в ка-
тегория най-добро домашно червено ви-
но са Нели Анчева, класирала се на
първа позиция, второ място заслужи Сте-
фан Попов, а трето място бе отредено на
Иван Спиров. В категорията бели вина
първа наградабе присъдена наИванСпи-
ров, втора бе отредена на Нора Ганчева,
а трета на Христо Анчев. Поощрителна
грамота за най-добро червено вино полу-
чиСтефанКолев. Всички участници в кон-
курса получиха диплом и предметни на-
гради, осигурени от организаторите, как-
то и пожелание за здраве иберекет.

По традиция зарязването в ДОБРИ
ДЯЛ започна с шествие, което тръгна от
центъра и премина по улиците, за да стиг-
не до къщата на стопанина Красимир Ни-
колов. Домакините, в чийто дом тази годи-
на добридялчани зарязаха бяха нагласи-
ли дълги трапези и две топли питки, за да
посрещнат своите гости. Проведе се и
конкурсна надпревара, в която се вклю-
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чиха винари, за да се
избере и тази година
най-добрия майстор
на напитката в село-
то. Двама са отличе-
ните, направили най-
хубаво домашно бя-
ло вино - на второ
място еКрасимирНи-
колов, а на първо -
Милен Дончев. При
червените вина с тре-
то място е Пенко Ге-
оргиев, на втора пози-
ция е виното на Дон-
чо Дончев, а първе-
нец еХристинкаСла-
вева. 16 вина се
съревноваваха за призовитеместа вДоб-
ридялот реколта 2019 година.

ВМЕРДАНЯ облечени в български но-
сии, омесили празнични погачи, напълни-
ли менчета и бъклици с червено вино, са-
модейциотместното читалище, кметаМа-
рин Люцканов и жители на селото, за по-
редна година се отправиха към лозовия
масив, наричан от местните - „Мердан-
ските лозя”. Традиционното ритуално за-
рязване направи кмета Люцканов, след
което сви венец от лозови пръчки и вдиг-
на наздравица с пожелание за берекет и
плодородна година. С най-хубаво и пивко
вино, тази година се представи Йордан
Арменчев, което моментално му донесе
приза „Цар на виното и лозята”. Той пък от
своя страна се постара и почерпи празну-
ващите не само с чудодейния еликсир, а и

с вкуснидомашниме-
зета. „Хайде, на бере-
кет да е!” си пожела-
ха всички и закичени
с лозови венци и с
приповдигнато на-
строение, се отпра-
виха обратно към се-
лото, където ги очак-
ваха богато нареде-
ни трапези, музика и
много веселие.

Организатор на
празника Зарезан в
ДРАГИЖЕВО е кме-
тството в партньо-
рство с местното чи-
талище. И през тази
година ритуалът бе-

ше на лозето, стопанисвано от семейство
Дюлгярови. В ритуалните действия се
включихамайка, син и внук, за да имапри-
емственост. Те бяха подготвили богата
трапеза и почерпиха всички от своето ви-
но. Според обичая, местни лозари поля-
ха порязаните лози с вино, за да имабога-
та реколта от грозде през годината, а вино-
то да прелива през праговете на работли-
вите стопани.Порязаните пръчки бяха по-
вити и всеки взе, за да отнесе плодороди-
ето и в своядом.

По традиция празникът продължив чи-
талищния салон, където кметът Мариян
Попов връчи грамоти на победителите в
конкурса за най-добро домашно бяло и
червено вино, ракия и пелин. Общо 17 ви-
на и ракии взеха участие в конкурса. Въз
основа набезпристрастната оценка на ко-

мисията в състав: Атанас Донев, Васил
Андонов и Иван Минчев, първото място
за най-добро червено вино бе отредено
на Марийка Конакчиева, като след нея се
наредиха Иван Коев и Йорданка Балаше-
ва. Като най-добър производител на бяло
вино бе отличена Йорданка Балашева,
следвана от Любен Лалев, заел почетно-
то второ място. Най-добри ракиджии на
село Драгижево за тази година са Георги
Попов, Марийка Конакчиева и Трифон
Трифонов.
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Българският Червен кръст предоста-
ви на нуждаещи се граждани в община
Лясковец хранителни продукти. Това ста-
на в изпълнение наОперативна програма
за храни и/или основно материално под-
помагане на най-нуждаещите се лица,
Операция 2 „Предоставяне на индивиду-
ални пакети и хранителни продукти 2017-
2019“. Правоимащи по програмата, опре-
делени от Агенцията за социално подпо-
магане, бяха следните категории гражда-
ни: лица и семейства, подпомагани с целе-
ви помощи за отопление през отоплите-
лен сезон 2017/2018г.; майки (осинови-
телки), които са получавали месечни по-
мощи за отглеждане на дете до на-
вършване на една година към месец ав-
густ 2019 г.; лица и семейства, получили
еднократна помощ за ученици в първи
клас (за учебната 2018/2019 г.), лица с над
90 на сто степен на увреждане с опреде-
лена чужда помощ и ниски лични доходи
от пенсия (до 348,00 лв.), които получават
месечна финансова подкрепа по реда на
чл. 70 от Закона за хората с увреждания
(ЗХУ) към месец август 2019 г.; лица и се-
мейства, които получават месечни помо-
щи за отглеждане на дете с трайно увреж-
дане по реда на чл. 8 от ЗСПД (м. август
2019 г.), лица и семейства, получили ед-
нократни или месечни помощи, предназ-

начени за превенция и реинтеграция, от-
глеждане на детето при близки и роднини
и в приемни семейства по реда и условия-
та на Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето (ППЗЗД) през месец
август 2019 г., а по отношение на еднок-
ратните помощи, за периода от
01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.; лица и семе-
йства, инцидентно пострадали от бе-
дствия и аварии прифорсмажорни обсто-
ятелства, подпомогнати с еднократна по-
мощ, въз основа на установеното индиви-
дуално ниво на материално лишение за
периода01.01.2019 г. - 31.08.2019 г.

Общо правоимащите за Община Ляс-
ковецбяха 452лица, като самов градЛяс-
ковец помощ бе раздадена на 226 лица, а
останалите 226 - на нуждаещи се жители
от съставните села на общината. Всеки,
включен в програмата гражданин получи
24,57 кг от 16 вида хранителни продукти:
пшенично брашно - 2 кг; ориз - 1 кг; спаге-
ти - 1 кг; лютеница - 0,500 кг; зелен фасул
консерва - 2,400 кг; домати белени - 1,600
кг; грах зелен - 1,600 кг; гювеч консерва -
1,600 кг; конфитюр - 0,500 кг; говеждо в со-
бствен сос консерва - 0,300 кг; говежди
кюфтета в бял сос консерва - 0,600 кг; пи-
ле фрикасе консерва - 0,300 кг; консерва
риба - 0,170 кг; зрял фасул - 3 кг; леща - 4
кг; олио - 4 литра.

452 СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ
ПОЛУЧИХА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИСбунтовни песни и с думи на възхвала

започна в Лясковец общоградският риту-
ал-поклонение, посветен на 147 години от
героичната смърт на Васил Левски. За от-
даването на почит пред най-великия син
на България, се събраха пред барелефа
му в Лясковец де-
сетки ученици от
двете градски учи-
лища, деца и учи-
тели от детските
градини, гражда-
ни, представители
на партии и инсти-
туции в града и об-
щинското ръково-
дство. Ритуалът
включваше пани-
хида, която отслу-
жиотецБогдан, ре-
цитал от стихове в
изпълнение на
шестокласници и
песента „Левски,
Апостоле”, подне-
сена от четвърток-
ласници на СУ
„МаксимРайкович”. Възпоменателно сло-
во за живота, делото и гибелта на Дякона
произнесе председателят на Общински
комитет „ВасилЛевски” ДимитърБайчев.

В знак на горещапризнателност към ге-
роичната саможертва на Левски, лясков-
чани отдадоха почит с едноминутно

мълчание на коле-
не, след което де-
ца , граждани ,
представители на
организации и
партии положиха
свежицветя на па-
метния му знак в
родния ни град.

Своята почит
къмделото на вид-
ния ни революци-
онер изразиха и
признателнитежи-
тели на село Джу-
люница. Деца от
местната детска
градина, ученици
и общественост
се събраха в це-

нтъра на селото, за да открият паметна
плоча на героя. С водосвет, рецитал, под-
насяне на венци и цветя и с тръпка в
сърцата, няколкото поколения родолюби-
ви джулюнчани сведоха глави пред геро-
ичния подвиг на Левски. По идея на об-

щинския съветник Румен Стойков, бе по-
ставена паметна плоча на Апостола в се-
лото. Такава до момента в Джулюница не
е имало и затова Стойков реши да дари
нужната сума за изработката на паметния
знак. Плочата на Левски е монтирана на
фасадата на читалище „Пробуждане-

ЛЯСКОВЧАНИ СЕ ПОКЛОНИХА ПРЕД БАРЕЛЕФА НА
АПОСТОЛА, В ДЖУЛЮНИЦА ОТКРИХА НЕГОВА ПЛОЧА

1896” и бе открита официално в деня на
147-та годишнина от Обесването на Лев-
ски. Учениците от ОбУ „П. Р. Славейков”
почетоха паметта на великия българин с
доклад за живота и делото на Апостола, с
викторина, посветена на годишнината от
безсмъртния му подвиг и с екипна игра
„Нареди пъзела”, доказвайки с инициати-
вите си, че познават и обичат българската
история и се гордеят с националните ни ге-
рои.

В Козаревец също от скоро жителите
имат паметна плоча наАпостола. Тя бе от-
крита преди три години по повод 180 годи-
ни от рождението на националния ни ге-
рой. И днес признателните козаревчани
сведоха чела и поставиха цветя на памет-
ния знак в селото, намиращ се нафасада-
та на пенсионерския клуб „Здравец”. В чи-
талището пък бешеподреденабогата вит-
рина, посветена на живота и делото на
Апостола.
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АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНАТА ЩЕ БЪДЕ РЕМОНТИРАНА

ЛЯСКОВЕЦ СЕ ПРЕВРЪЩА В НАЙ-ЖЕЛАНА ДЕСТИНАЦИЯ ЗА ШАХМАТИСТИТЕ

Община Лясковец подписа договор за
предоставяне на безвъзмезднафинансо-

ва помощ за из-
пълнението на про-
ект за внедряване
на мерки за енер-
гийна ефективност
на сграда на об-
щинска админис-
трация Лясковец.
Проектът е финан-
сиран по Програма
за развитие на сел-
ските райони 2014 -
2020, мярка 7.2
„И н ве с т и ц и и в
създаването, подо-
бряването и разши-
ряването на всички
видове малка по
мащаби инфрас-
труктура” . Про-

ектът „Реконструкция на сграда на об-
щинска администрация Лясковец с цел

подобряване на енергийната ефектив-
ност” е насочен къмподобряване на енер-
гийната ефективност на публична сграда
общинска собственост. Общият бюджет е
679 152 лв., а срокът за изпълнение е 36
месеца.

Сградата на общинска администра-
ция е построена през 1962 година, като от
тогава до настоящия момент не са из-
вършвани мащабни строително монтаж-
ни работи. В рамките на проекта се пред-
вижда външнаизолация на сградата, под-
мяна на дограми, реконструкция на ото-
плителна инсталация, доставка и монтаж
на нов водогреен котел с двустепеннамо-
ноблочна газова и комбинирана горелка,
изграждане на нова разпределителна
мрежа с полипропиленови тръби. Друга
мярка която се предвижда в проекта, е да
се изгради електронно управление за ра-
бота на отоплителната система, включ-
ваща контролер, външен сензор, по-

върхностен сензор, двупътен винтил, тер-
мостат, стаен регулатор и работа по зада-
дена програма.

Предвижда се топлоизолиране на сте-
ни и скатни покриви на сградата, полага-
не топлоизолация на под, подмяна на
дървената дограма с PVC дограма, както
и подмяна на осветителни тела. В резул-
тат на изпълнението на проекта се очаква
да бъдат спестени 49 t/год. емисии на
въглероден диоксид и спестени 237 929
kwh годишна икономия на енергия на
сграда публична общинска собственост.
С реализацията на проекта за енергийна
ефективност на общинската сграда ще
се постигне пълна енергийна ефектив-
ност на общинските сгради, тъй като в
рамките на шест други проекта е из-
вършена енергийна реконструкция на
всички общински сгради от образовател-
ната и културната инфраструктура на об-
щината.

Лясковец за трета поредна година бе
домакин на шахматен турнир, който по
традиция се провежда под патронажа на
кмета на Община Лясковец д-р Ивелина
Гецова. И този път организаторите се рад-
ваха на много гости от цяла България. 82-
ма шахматисти от цялата страна избраха
да посетят китното ни градче, за да поиг-
раят шах. Турнирът се проведе в ком-
плекс „Лесопарка“, а организатори бяха
Община Лясковец, със съдействието на
болярския клуб „Асеневци“ иместнияшах-
матен клуб „Лясковец“. Турнирът се про-
веде по швейцарска система в шест
кръга, а контролата за игра бе 60 минути +
30 секунди на ход, считано от първия.

Състезанието има-
ше изключително
професионален ха-
рактер, тъй като ва-
жеше за междуна-
роден рейтинг по
класически шах, а
наградният фонд
бенад1000лв.

След оспорвани
битки четирима
състезатели за-
вършиха с по 5 от 6
възможни точки. То-
ва доведе до дележ
на 1-4 място. До-

пълнителните показатели отредиха купа-
та да отиде в Пловдив при майстора на
спорта Любомир Мишев. Втори се класи-
ра международният майстор Димитър
Мархолев (отново от Пловдив), трети бе
майсторът на спорта Цветомир Ангелов
(Бургас), а четвърти остана младата над-
ежда на Плевен Дарио Дерешки. На пето
място се класираЙорданНиколов от Пер-
ник. В рейтинг групата до 1900 Радослав
Очков от Сливен взе първата награда, а
втори остана Стилян Ангелов от Велико
Търново. При ветераните най-добре се
представи великотърновецът Иван Илий-
ков, следван отПърванАспарухов отПер-
ник. В битките примомчетата до 10 години

надделя Андрей
Иванов, който се
състезава за Маке-
дония. При 12-
годишнитемомчета
купата грабнаСиме-
он Тодев от Плов-
див, а при най-
големите момчета
Стилян Ангелов от
Велико Търново се
окичи със злато.
При 10-годишните
момичета Нора Ра-
шева от Плевен взе
златенмедал, а вто-
ра се класираПоли-
на Георгиева от
Полски Тръмбеш. В
горната възрастова

групаБорянаАршинкова надделянад сво-
ите съпернички, а в групата на 14-
годишните със злато се окичи Ивелина
Христова отДобрич.

На турнира бяха раздадени над 1000
лв. под формата на парични и предметни
награди. Вечерта организаторите от ШК
„Асеневци“ се бяха погрижили за доброто
настроение на участниците с музикална
програмаибезплатнибутилки вино от спе-
циалната изба на „Асеневци“. Гости ве-
черта бяха ифолклорен танцов клуб „Пле-
теница“, които изиграха автентични
български хора, заедно с участници и при-
дружителиот турнира.

„Лясковец е град, в който до преди 2-3
години нямашешахматни традиции. Днес
той е една популярна шахматна дестина-
ция, която вече трета година събира шах-
матисти от цялаБългария.Много от гости-
те ни споделиха, че това е един от люби-
мите им турнири и много биха се радвали,
ако се провеждаощеедин такъв през годи-
ната. Много ни радва този факт и ще сме
изключително щастливи, ако успеем да
съберем шахматистите още веднъж през
2020 година. Сърдечно благодарим на це-
лия екип на Община Лясковец и лично на
д-р Ивелина Гецова, в чието лице среща-
ме огромна подкрепа и съдействие. Заед-
но направихме много за развитието на
шахмата в Лясковец и вярваме, че бъде-
щето е обещаващо!“, коментираха орга-
низаторите на събитието и ръководители
на ШК „Асеневци“ и ШК „Лясковец“ Цвета
Галунова иДаянНинов.

От четири години насам нашето на-
чално училище „Цани Гинчев“ домаки-
нства и организира Национална изложба
на ученическото творчество, която проти-
ча под наслов „Заедно“. Организаторите
вече обявиха поредното издание на уче-
ническата изява и в срок до 22март, жела-
ещите да участват в четвъртата надпре-
вара, трябва да изпратят рисунките си в
НУ „Ц. Гинчев”, гр. Лясковец. И тази годи-
на мащабното събитие се подкрепя от
Община Лясковец, както и от партньори
като Сдружение за споделено учене
„Ела“ и Институт за изследване на инте-
лектуалната недостатъчност и аутистич-
ния спектър на развитие. Самата инициа-
тива се радва на изключителен интерес
от страна на децата, както от цяла Бълга-
рия, така и от училища в други страни.
При първото й издание участваха 474 тво-
рения, през втората година в рисуването
се включиха двойно повече деца - 1078, а
за третото издание пожелаха да рисуват
819малки художници.

Целите на изложбата са да популяри-
зира ролята на съвременното училище за
подкрепа на процеса на осъзнаване и при-
емане наиндивидуалността на всеки уче-
ник, да покаже възможностите за разви-
тие на учениците със специални образо-

вателни потребности и да популяризира
приобщаването като процес. За поредна
година ученици от първи до четвърти
клас ще имат право да участват, рисувай-
ки на воля своитемечти, изразявайкимис-
ли, чувства и светоусещане върху белия
лист, развивайки творческите си залож-
би. Всеки може да представи по една ри-
сунка с формат А4 на тема: „Заедно сре-
щу насилието в училище“. По регламент
организаторите уточняват още, че няма
ограничение относно материалите,
инструментите или техниката на рисува-
не. На гърба на всяка рисунка е нужно да
има: име, презиме и фамилия на автора;
възраст и клас; имена училището илидру-
га институция; пълен и точен адрес на
училището или друга институция; теле-
фон и e-mail за контакт. Ако на ученика се
оказва допълнителна подкрепа за лич-
ностно развитие - това трябва да бъде от-
белязано. Организаторите си запазват
правото да фотографират, филмират, за-
писват и разпространяват получените
творби на участниците, без да заплащат
права и обезщетения за това. Част от ри-
сунките може да се използват за илюс-
триране на интелектуални продукти по
проекта 2019-1-BG01-KA201-062329
„Together against school violence“. Рисун-

ките трябва да се
изпратят в срок до
22 март на адреса
на у чилището -
организатор - град
Лясковец, пощен-
ски код 5140, ул.
„Петър Оджаков”
№1, Начално учи-
лище „Цани Гин-
чев” - за Национал-
ната изложба на
ученическото твор-
чество „Заедно”.

Жури, опреде-
лено със заповед
на кмета на Общи-
на Лясковец д-р
Ивелина Гецоваще
разгледа творбите,
отговарящи на изискванията и ще класи-
ра най-изявените автори за всяка възрас-
това група (I клас, II клас, III клас, IV клас).
В края на конкурса се класират общо два-
надесет рисунки (I, II и III място за всяка
възрастова група). За участниците, на ко-
ито се оказва допълнителна подкрепа за
личностно развитие, ще има поощрител-
ни награди. Изложбата ще бъде офици-
ално открита на 30 април 2020 година в

Читалище „Напредък - 1870“ - град Ляско-
вец.

Денят, следващ откриването на Наци-
оналната изложба, ще бъде посветен на
повишаването на квалификацията на пе-
дагогическите специалисти. Темата по ко-
ято ще се обучават е изключително акту-
ална, а именно: „Екипна работа за под-
крепа за личностно развитие в детската
градинаи училището“.

УЧИЛИЩЕ „ЦАНИ ГИНЧЕВ” ОБЯВИ ПОРЕДНАТА СИ ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА
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Бабинден е един от големите народни
женски празници, посветен на „бабите“ -
жените, които помагат при раждане, и на
младите булки и невести, които са ражда-
ли. Обредността му е подчинена главно
на желанието да се засвидетелстват по-
чит и уважение къмвъзрастнитежени, кои-
то са „бабували” на родилките.
Артистичните самодейци от нашите села
и тази година пресъздадоха ритуалите из-
раждане на родилка и повиване набебе.

В ДОБРИ ДЯЛ бе спазена традицията
ижените от селото честваха празника с ве-
село настроение. Бабите за пореден път
се бяха подготвили с подаръци за първото
бебе, не пропуснаха да минат през всички
къщи с малки и по-големи деца, а стопа-
ните ги дариха кой с каквото има възмож-

ност. След края на обиколката из селцето,
веселите баби се спряха в обновения
клуб на пенсионера, за да не пропуснат,
както си му е реда, да се почерпят и да по-
седнат на раздумка. Първото бебе, роди-
ло се в Добри дял през 2019 година е Кри-
сия Николаева Георгиева, родена на 18
февруари, а последното - Василена Ясе-
новаКостадинова, родена в разгара наля-
тото - на 15юли.

По традиция всяка година на 21 януа-
ри и в селоДРАГИЖЕВОсе празнува деня

на бабата-акушерка. Празникът започна с
шествие, в което главни действащи лица
и този път бяха булката, младоженеца и
бабата-акушерка. Съпроводени с музика,
те първо посетиха кметството, а след това
и всеки дом, в който се е родило дете в
предходната година. Тази година бяха по-
сетени домовете на малките Радослав,
Далия, Виктор, Сияна и Ирена. Във всеки
дом бабата даримладитемайки и техните

рожби. Традиция за драгижевчани е в
празника на бабата да бъдат включени
всички жители на село Драгижево, като се
организира и вечерна забава, където бе
извършен ритуала „къпане на бабата”, а
после бе изиграно и „Булчинско хоро”, на
което всеки си плати, за да се хване.

В КОЗАРЕВЕЦ на Бабинден 15 жени
от Културен клуб на пенсионера „Здра-
вец” посрещнаха празника с питка и с по-
желания за здраве.След като ритуалноиз-
миха ръцете на д-р Райна Койчева, пове-
доха весело бабешкошествие. Смузика и
лакомства зарадваха семействата и 17де-
ца от Козаревец до 3-годишна възраст.

Две момчета и едно момиченце про-
плакаха за първи път в селото през
изминалата година. След обхода,
станал истинска атракция, залите
на пенсионерския клуб се изпълни-
ха с хора и песни, където бабите до-
казаха за пореден път, че възрастта
е без значение, когато става дума за
празнични традиции.

В МЕРДАНЯ Бабинден е също
много тачен и е изпълнен с много
смях и емоции за мерданчани. На-

ред с други обредниобичаи и пресъздава-
не на ритуала „Бабуване”, по стара тради-
ция, самодейците от местното читалище
вдигат пищна сватба. Греяната ракия, чер-
веното вино, кумското пиле, празничната
погача имайсторски нарязаните домашни
мезета, са само част от сватбарската тра-
пеза. На нея се слагат още Сватбарски
булгур и се приготвя казан със зрял боб,
на който домакинята прави благо нарича-
не: „Колкото в казана зрънцата - толкова в
Мерданя децата!”. Под звуците на прочу-

тата Златаришка музика, младо-
женците и сватбарите, в традицион-
ни носии, се отправиха към кме-
тството, където наредил богата тра-
пеза, ги очакваше кметаМаринЛюц-
канов. Той венча младото семе-
йство и докато отправяше своите
благопожелания, булката роди. Ба-
ба Галя Големанова изроди здраво
мерданче - мома, след което окъпа и
пови новороденото, а кмета стана
негов кръстник. Той пожела занап-
редда се раждат повечебебета в се-
лото и благодари на самодейците,
че поддържат традициите живи.
Празничното шествие премина по
улиците на Мерданя, като веселите
сватбари пожелаваха на млади и
стари, и в техните домове да се раж-
дат и растат хубави, здрави деца.

Двете бебета, родили се през изминалата
година в селото, получиха подаръциимно-
го пожелания за здраве и щастливо де-
тство.

В клуба на пенсионера и инва-
лида „Надежда” в село Мерданя

възрастните хора също спазиха традици-
ята. И тази година ролята на бабата-
акушерка бе поверена на 87-годишната
Иванка Арменчева, а в образа на д-р Ох
Б о л и с е п р е-
въплъти Стефка
Маджарова. Риту-
алните действия
бяха изпълнени от
родилката Мария
Караенева, която
роди момиченце,
д-р Ох Боли, която
изкъпа новороде-
ното и бабата, коя-
то нарича за пове-
че плодородие в
Мерданя през на-
стоящата година. В
клуба специален
гост беше кметът
на селото Марин
Люцканов, който
същоотправи поже-
лания към млади-
те. Поканени да вземат участие в бабеш-
кия празник бяха майките на двете дечи-
ца, родили се през изтеклата 2019 година
в селото - Даниела Касабова и Красимира
Арменчева. Те поляха на бабата за измие
ръцете си, дариха я с кърпа, сапун и пога-
ча и отправихаблагодарност, а пред-
седателят на пенсионерския клуб
Цветанка Христова подари на мла-
дите жени дарове за техните малки
рожби с пожелание синовете им да
са здрави и да станат достойни
българи.

В ДЖУЛЮНИЦА Фолклорната
група за обреди и ритуали към чита-
лище „Пробуждане -1896” отбеляза
също Бабинден. Преминал през ве-
ковете, оцелял и до днес, този праз-
ник и в наши дни събира в себе си

чистата бла-
годарност и
при знател-
ност към оне-
зи, които са
свързани с
раждането на
новия живот.
Празника на
великото на-
чало на живо-
та, събрал
блясъка на
щастливите
майчини очи,
бе отбелязан
в селото с
в ъ л н у в а щ о
тържество, което
имаше за цел да се

отдаде за по-
редна година
почит и ува-

жение към бабата. Пищно шествие, орга-
низирано от клуба на пенсионера преми-
на през селото, като първо посети здрав-
ниядомипочерпи служителите за здраве.

Развеселените герои обходиха ули-
ци, магазини и заведения, а после
шумните компании празнуваха с на-
здравици и в читалището, и в пенси-
онерския клуб. По този начин всич-
ки, включили се в празника джулюн-
чани, отправиха благословия към
младите за повече деца в бъдеще. В
изминалата година в регистъра на
селоДжулюница, най-голямото в об-
щинаЛясковец, са записани13 ново-
родени.

Празникът не пропуснаха да от-
бележат и възрастните хора от пен-
сионерски клуб „МАЗНЕВСКА
ЧЕШМИЧКА” В ЛЯСКОВЕЦ. За деня
на родилната помощ ръководството
на клуба и самодейките от певческа-
та група „Росна китка” организираха
весело тържество, което уважиха об-
щински съветници и скъпи гости ка-
то пенсионираният акушерМитка Ге-
оргиева. Тя беше поканена специ-
ално за извършване на ритуалните
действия, типични за празника.
Акушерката разказа с много емоция
за призванието си да помага на мла-
дите майки, поемайки в ръце новия
живот - благородно начинание, кое-
то десетилетия наред е било нейна

радост и съдба. Някои от възрастните да-
ми от клуба, които преди много години са
родили децата си при акушерката, й бла-
годариха от сърце за грижите, а председа-
телят на пенсионерската организация Бо-
рис Балджиев й поднесе подарък и цветя

и пожела на всички здраве и да се радват
на внуци и правнуци. За да спазят ритуал-
ните действия, самодейките от певческия
състав, заедно с възрастната акушерка,
запретнаха ръкави и окъпаха и повиха но-
вородено бебе-кукла, което символично

представляваше най-новия жител на гра-
да, роден в първия ден на новата година.
За да е харна трапезата, певиците попяха
от своите песни и така повдигнаха настро-
ението на гости и домакини на хубавия
майчински празник.

БАБИНДЕН ПРАЗНУВАХМЕ С МНОГО ВЕСЕЛИЕ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail:  obshtina@lyaskovets.net , www.lyaskovets.netweb:

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


