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ЛЯСКОВЕЦЛЯСКОВЕЦ
ОБЩИНСКА ХРОНИКAОБЩИНСКА ХРОНИКA

Шести общински празник „Да възпеемлю-
бовта” се състоя тази година в село Добри
дял. От няколко години насам в разгара на
лятото, в селото се организира песенен праз-
ник, в който домакините, подкрепени от гос-
ти и приятелски песенни формации, възпя-
ват любовта. В началото на песенния мара-
тон, домакините от фолклорна група
„Пъстра китка” и самодейна група при чита-
лище „Петко Р. Славейков 1903” представи-
ха на сцена един типичен български обичай,
но с характерни за селото ритуални де-
йствия, а именно - „Годеж по добридялски”.
Добридялските певици от „Пъстра китка”,
освен че се готвиха усилено за домакинства-
нето на празника, през лятото имаха и важно
участие в престиженфорум. Те не само учас-
тваха, но и спечелиха призово място в наци-
онален песенен празник. Завърнаха се с
бронзов медал от фестивала „Жива вода” -
„Евро-фолк 2016”, състоял се в град Хисаря,
за което получиха признанието на своите
съселяни, на кмета и на читалищното ръко-
водство.

На празника за любовта в село Добри
дял, всички самодейни колективи и публика-
та, дошлада се насладина празничния песе-
нен форум, бяха поздравени с „Добре дош-
ли” от председателя на читалището Иванка
Костова. Организаторите дадоха думата и

на почетния гост на феста -
общинският кмет д-р Гецо-
ва, която поздрави талан-
тливите изпълнители и от-
кри проявата с думите „Пре-
давайте своята любов към
българското народно твор-
чество намладите, за да све-
ти през вековете уникалната
ни българска култура. Нека
енергията и несломимия
български дух бъдат винаги
с вас. Бъдете живи и здрави,
вдъхновени и всеотдайни.
Пожелавам ви много нови
успехи и отличия, призна-
ние и поводи за гордост!”.
Управникът на селотоСтоян
Стоянов също поднесе по-
здрави към изпълнители,

гости и своите съселяни в публиката.
Участие в песенната прослава на любов-

та взеха самодейните колективи и певчески
групи от лясковското читалище и градските
пенсионерски клубове и от нашите села -
Драгижево, Мерданя, Козаревец, а танцови
ритми изпълниха танцьорите от джулюнския
състав „Палитра”. Гостите в шестия общин-
ски Празник на любовта, също дадоха своя
принос за повдигане на празничното настро-
ение.С тематичнилюбовни песни от своя ре-
пертоар се представиха колективи от селата
Сливовица, Родина, Горско Ново село от
съседната ни общинаЗлатарица.На покана-
та за празника се отзоваха и самодейците от
горнооряховското Писарево и габровската
певческа група „Настроение”. Празникът на
добридялчани бе закрит с кръшни хора на
гостите от Танцова формация „Балканика” Г.
Оряховица.

Пъстър и колоритен с песните, танците и
костюмите на самодейците беше шестия
празник на добридялчани. Всички, дошли да
почетат таланта на певците, бяха почерпени
от домакините с бобена чорбица и курбан-
чорба, лично приготвени от кулинарките от
добридялския пенсионерски клуб „Едел-
вайс”. Курбан-чорбата на майсторките бе
сготвена от дареното за празника агне от кме-
та на селотоСтоянСтоянов.

:

ШЕСТИ ПРАЗНИК НА ПЕСЕНТА
СЕ СЪСТОЯ В ДОБРИ ДЯЛ

Тържествено бе отбеля-
зан от граждани, общинско
ръководство, ученици и об-
щественици Денят на Неза-
висимостта в Лясковец. В
ранния предиобедна22 сеп-
тември на централния пло-
щад звучаха химните на Ре-
публикаБългария и наЕвро-
па и бе отслужен благода-
рствен молебен пред памет-
ния знак налясковските бор-
ци за свобода. Молебенът
отслужи пред събралите се
лясковчани отец Богдан
Арабаджиев, а кметът д-р
Ивелина Гецова произнесе
поздравление по повод 108
годиниот обявяванетоНеза-
висимостта на България. За
ритуалното честване пред паметника на за-
гиналите във войните лясковчани се бяха
събрали много ученици от трите училища -
СУ „Максим Райкович”, НУ „Цани Гинчев” и
НУ „Никола Козлев”, както и родолюбиви
граждани, представители на неправите-
лствени организации, на политическите пар-
тии, пенсионерските клубове и обществени-
ци.

В словото си на големия български праз-
ник, провъзгласяващначалото на новата тре-
та българска държава, кметът на Общината
д-р Гецова каза: „Убедена съм, че днес, кога-
то отбелязваме този значим ден, всички ние
отново потвърждаваме волята си да напра-

вим това, от което зависят успехът и бъде-
щото развитие на нашата страна. Нека днес
отдадем заслужена синовна почит и призна-
телност къмдеятелите на този възторженис-
торически акт, станал връх в устрема ни към
свобода, равноправие и независимост. Нека
в този ден си пожелаем да имаме винаги не-
обходимата отговорност, мъдрост, умения и
зрелост - да бъдемдостойни граждани на то-
зи гради наРодината си”.

Ритуалът, посветен на годишнината от об-
явяване на Независима България в староп-
рестолната столица преди 108 години, за-
върши с едноминутно мълчание на колене и
с поднасяне на венциицветя.

„Пъстра трапеза” бе
събитието, което в края на
лятото беляза началото на
поредицата кулинарни проя-
ви в Лясковско. Кулинарни-
те събития се наложиха
трайно в календара на
Общината и са резултат от
успешно провеждащия се
Карвинг-фестивал Ляско-
вец - пъстра столица на зе-
ленчуците и гурбетчийското
градинарство, който има ве-
че 5-годишнаистория.

Тази година изявите за-
почнаха с фестивала
„Пъстра трапеза на гости в
село Джулюница”, като в не-
го се включиха не само ляс-
ковските села, но и гости-
участнициот региона.Осмотому поредноиз-
дание подготвиха Народно читалище „Про-
буждане-1896” с. Джулюница, подкрепени от
Община Лясковец и Националната
Асоциация за развитие на изкуствата и зана-
ятите - А.Р.И.З. -7 - основател на пътуващата
изложба „Пъстра трапеза”. СелоДжулюница
преди година стана носител на престижното
национално отличие „Пазител на традиции-
те”, именно заради успешната организация
на този празник и умението на джулюнчани
да съхраняват и развиват поминъка на ста-
рите градинари.

В слънчевия неделен ден на 28 август
централният парк в селцето отново събра
любителите на вкусните български ястия, а
местните и гости-кулинари разпънаха щан-
дове, за да покажат уменията си в приготвя-
нето на вкусна и добре аранжирана храна.

Площадът беше изпъстрен с разнообразие
от етно-щандове, които също като ястията,
се конкурираха за призовите места. С гор-
дост кметът на общината д-р Гецова още
веднъж изтъкна, че трудолюбието на хората
и обичта към земята стои в основата на успе-
хите, които Джулюница и всички майстори-
кулинари от общината постигнаха през годи-
ните и в националите столични надпревари
на „Пъстра трапеза”. Тя поздрави при откри-
ването на празника всички участници, благо-
дари им за отдадеността през всичките осем
издания на фестивала и пожела успех на
най-добрите кулинари. Екатерина Москова -
председател на читалище „Пробуждане-
1896” с. Джулюница и основният организа-
тор и основател на кулинарния фестивал
А.Р.И.З.-7, в лицето на зам. председателя
Цвета Вълчева, също приветстваха всички

108 ГОДИНИ НЕЗАВИСИМОСТ
БЕ ОТБЕЛЯЗАНА В ЛЯСКОВЕЦ

ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ НАРЕДИХА
ЗА ОСМИ ПЪТ В ДЖУЛЮНИЦА

дошлида се веселят на празника.Оригинал-
ни ястия, характерни залясковския край ире-
гиона, уникални кулинарни творения по ре-
цепти на нашите баби, карвинг-изкуство и
пълни кошници със зеленчуци, видяха посе-
тителите на пребогатото изложение. Наред
с всичко това, любителите на хубавата
българска песен пък имаха възможността да
чуят пъстра китка от фолклорни изпълнения
на певчески колективи и да се забавляват с
ритмите на творческите танцови формации
от Джулюница и региона.Много песни и хора
от северняшкия край на България вдигнаха

десетки гости на крака. Фол-
клорната програма бе от-
крита от домакините от тан-
цов клуб „Палитра” и Пев-
ческа група „Ален божур”.
Участие в нея взеха и гости-
те от клубовете на пенсио-
нера „Зора” и „Мазневска
чешмичка”, Лясковец, НЧ
„ Р а з в и т и е - 1 8 9 4 ” -
Драгижево, ККП „Здравец” и
НЧ „Земеделец-1899” -
Козаревец, от еленските чи-
талища „Просвета-1897” с.
Палици и „Надежда -
Беброво-1870”, клуб на пен-
сионера „Златна есен”-
Горско Ново село и НЧ
„ П р о с в е т а - 1 9 2 7 ” -
Сливовица, община Злата-

рица, пенсионерски клуб „Асен Златаров”-
Попово и село Антола. Гост изпълнител на
празника тази година беше народният певец
Петър Кирилов от поповското село Медови-
на, заедно с Фолклорна формация „Цветни-
ца”.

Всички гости на фестивала опитаха от
вкусната рибена чорба на майсторката Ма-
рийка Добрева и от домашната лютеница на
Тодорка Илиева. 60 литра чорба и около 400
филии с лютеница изядоха гостите, а пред-
ставители на пенсионерския клуб в селото
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ОбщинаЛясковец иАгенция за социално
подпомагане подписаха договор за пред-
оставяне на безвъзмездна финансова по-
мощ (БФП) по Оперативна програма за хра-
ни и/или основно материално подпомагане,
Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 „Оси-
гуряване на топъл обяд - 2016“. Операцията
е съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица и
допълва, надграждаи разширява обхвата на
действащата национална програма за под-
помагане на обществените трапезарии, без
да ги дублира. За втора поредна година дей-
ностите се реализираха за период от 5месе-
ца - от май до септември 2016 г., като потре-
бителите за общинаЛясковец бяха 44 души -
най-бедните и нуждаещи се лица измежду
следните целеви групи: лица и семейства на
месечно подпомаганe по реда и условията
на чл. 9 отПравилника за прилагане наЗако-
на за социално подпомагане; лица с доказа-
на липса на доходи и близки, които да се гри-
жат за тях; самотно живеещи лица и семе-
йства, които не могат да се издържат чрез
имуществото си или труда си и получават
пенсии в минимални размери за осигурите-
лен стаж и възраст, за инвалидност, насле-

дствени пенсии, пенсии, несвързани с тру-
довата дейност.

С цел намаляване на бедността, посре-
дством подкрепата за разширяване и над-
граждане надейността на обществените тра-
пезарии, бе подобрен допълнително
достъпът до социални услуги на нуждаещи
се лица. По този начин бяха постигнати кон-
кретни резултати по отношение на мерките,
предвидени вНационалната стратегия за на-
маляване на бедността. В рамките на из-
пълнението на операцията, Община Ляско-
вец предлага и съпътстващимерки, с цел на-
маляване на социалното изключване и/или
справяне с извънредни социални ситуации
по еманципиращи устойчив начин, изразени
в консултиране и съдействие за: възможнос-
тите за ползване на други социални услуги,
предоставяни на територията на общината,
включително и такива, финансирани по ОП
РЧР 2014-2020 г.; ползването на админис-
тративни общински услуги, за подпомагане
надостъпадо здравни иобразователни услу-
ги; за индивидуално и групово консултиране
за управление на семейния бюджет, за из-
готвяне на насоки за балансиран режим на
хранене идр.

пържиха с часове вкусни мекици. Конкурс се
проведе и за подрастващите, които са
утрешната смяна на опитните градинари и
утрешни пазители на традициите. Децата на
Джулюница и малчугани от околните градо-
ве и села се включиха в традиционния дет-
ски пленер за рисунки. Доказателство за при-
емственост сред поколенията бе и публична
демонстрация на карвинг-изкуство. Досега в
дните на фестивала карвинг-умения показ-
ваше 65-годишната козаревчанка Ценка Ди-
мова, а тази година младата Виктория Ди-
митрова се включи в майсторенето на уни-
кални фигурки от зеленчуци и плодове. Най-
впечатляващо творение бе картата на
България в цветовете на националния флаг,
направена от диня. 24-годишната Виктория
живее в София, но идва на гости при баба си
в Джулюница и разказва, че всички в къщи
умеят да готвят отлично. Участвала е в
„Мастър шеф у дома” и е печелила награда-
та на състезанието, конкурирайки се с над
180 състезатели.Именно нейната сестраНе-
делина Димитрова се включи с множество
ястия в щанда на Джулюница и получи от
оценяващата комисия награда за цялостно
участие във всички категории на „Пъстра тра-

пеза”.
Три часа бяха нужни

нажурито в съставЦвета
Вълчева, Ваня Табакова
и Петко Петков да опита
всичките гозби, които под-
редиха в 8-те щанда
сръчните домакини. 15
награди отнесоха побе-
дителите в това издание
на фестивала. За „Ори-
гинална рецепта” бе на-
градено ястието „Пат-
ладжани с пъдпъдък” при-
готвено от Димитринка
Енева от Драгижево и
„Яхния от дюли” на коза-
ревчанката Ганка Димит-
рова. Наградата за „Най-
добърдесерт” грабнаДи-
митринаИванова отДжу-
люница за „Пикантна торта”, поощрение по-
лучиха и „Сладки охлювчета” на Калина Ца-
цова от Лясковец. Заслужено наградата за
„Вкус” взе Мария Станчева от лясковския
клуб на пенсионера „Зора” с домашно при-
готвен „Качамак”. За „Вкус” бе отличен и „Сул-
тански кебап” на Красимира Колева от Мер-

даня, която бе похвалена от журито за мно-
гообразието от рецепти, които всяка година
представя в конкурса. Най-добре с приготвя-
нето на ястие по „Автентична рецепта” се
справиха Стефка Янакиева от Козаревец с
нейната „Триеница” и разградчанката Димка
Илиева с ястието „Гюзлеме”. В категорията

„Етно-ястие” победителка станаИванкаПет-
рова от Горско Ново село със своя „Рибник”,
а поощрение получи Марийка Катърова от
Драгижево за „Градинска гозба”. Тази годи-
на, освен в традиционните за фестивала ка-
тегории, журито оцени и ястия приготвени от
люти шипки. Наградата в раздел „Разядки”
за ястието „Сладко люто маке” грабна мер-
данчанката Стойна Узунова - един от най-
възрастните кулинари на „Пъстра трапеза”.
Цялостна награда за най-добре аранжирана
трапеза в категория „Етно-визия нащанд” то-
зи път получиха гостите отСливовица.

Най-добрите кулинари бяха наградени
от кмета на общината д-р Гецова и предсе-
дателя на журито Цвета Вълчева. За успеш-
ното провеждане на осмото издание нафес-
тивала организаторите изказаха своята
огромна благодарност на всички участници
в събитието и на спонсорите - читалищните
доброволциДимитърСлавев, ДаниелаХрис-
това, Марийка Добрева, Христинка Гуглова,
Румен Стойков, Стоян Митев, Йорданка Бо-
нева, Марияна Дончева, Светлана Иванова,
ЛозанаПанева, ИванкаЧолакова ифирмите
на Ралица Рашева, Ивайло Димитров, Иван
Балкански,ИгнатЕнчев,ЦветелинКолев, Га-
ляСтайкова,СветлозарИванов.

Преди година в Лясковец бе иницииран
Национален плувенмаратон на името на ле-
гендарния български плувец Добри Динев.
Кaтo мaйcтop нa дългитe плyвaния, варне-
нецът зaпиcвa мнoгo peкopди, a 6 oт тях зa
„Книгaтa зa peкopди на Гинec”. Toвa e
чoвeкът, кoйтo бeз дa пoмиcли зa
coбcтвeния cи живoт, пpи oбpъщaнeтo през
1978 година нa пoнтoнния мocт пpи
Бeлocлaв, пъpви ce хвъpля в лeдeнaтa вoдa
и ycпявa дa cпacи oт явнa cмъpт 42-мa души,
зa кoeтo e yдocтoeн c „Оpдeн зa гpaждaнcкa
зacлyгa идoблecт”.

В чест и в памет на великана в синия
спорт, ОбщинаЛясковец, плувен клуб „Етър”
и фирма „Делфина”, учредиха миналата го-
дина, месеци след кончината на плувеца, по-
четен плувен маратон, който се състоя за
втори път на микроязовир Костимял Горен.
Домакин на събитието за втори път бе Ляс-
ковец. 34 cъcтeзaтeли oт В. Tъpнoвo, Рyce,
Вapнa, Сoфия, Блaгoeвгpaд, Ляcкoвeц,
Пaвликeни, Вpaцa, Димитpoвгpaд и Св.
Влac, взeхa yчacтиe тази година. Оpгaн-
изaтopитe cъздaдoхa cтpaхoтнa aтмocфepa,
a cъcтeзaтeлитe пoкaзaхa виcoк cпopтeн

дyх, мъжecтвo и
виcoкo тeмпo нa
плyвaнe в лятната
жегa. Вceки peгиc-
тpиpaн и cтapтиpaл
yчacтник пoлyчи
тeниcкa и шaпкa c
л и к a н a Д o б p и
Динeв. Награди, ме-
дали и грамоти бяха
предвидени за побе-
дителите илично кме-
та наЛясковецд-р Ге-
цова им ги връчи. Гла-
вен ръководител на
събитието бе Миха-
ил Шатров, съди-
йстването направи
Пламен Мирчев, а
технически ръково-
дител беше Веселин
С т еф а н о в . П p и
м ъ ж e т e , к o и т o
плyвaхa нa 5 км,
пoбeдитeл cтaнa Рoceн Хapaлaнoв oт
Вapнa, cлeдвaн oт Димитъp Димитpoв oт

Сoфия и Блaгoвecт Стoилoв oт Ди-
митpoвгpaд. Пpи жeнитe шaмпиoнкa е Ивeт

Шyмкoвa oт Вapнa . Пpи
вeтepaни 30-45 г. нa пъpвo мяcтo
ce клacиpa Андpeй Вeлчeв oт
Сoфия пpи мъжe. Нашенец ста-
на трети - това е Вeceлин
Гypмaнoв oт Мepдaня. Минало-
годишната победителка при же-
ните Миpиoнa Мoeвa oт Сoфия,
ceгa тpиyмфиpa в гpyпa жeни-
в e т e p a н и 3 0 - 4 5 г. В ъ в
възpacтoвa гpyпa 46-60 г.
пoбeдитeли cтaнaхa Ивeлин
Ивaнoв oт Рyce, кoйтo дyблиpa
ycпeхa си oт 2015 година и
Юл и a н a Н o в o c e л c к a o т
Блaгoeвгpaд. Пpи мъжeтe нaд 60
г. имaшe нaй-зacилeнo пp-
иcъcтвиe нa плyвци oт peгиoнa.
ВeceлинСтeфaнoв oтМepдaня e
втopи, а Вoлoдя Димoв oт
Пaвликeни e тpeти. Стeфaн
Вapнeв и Симeoн Бъчвapoв oт В.
Tъpнoвo ca cъoтвeтнo чeтвъpти
и пeти. Зa втopи пopeдeн път

пъpвeнeц пpи нaй-възpacтнитe мъжe нaд 60
г. cтaнaНикoлaйХaнджиeв oтРyce.

В ЛЯСКОВЕЦ ОСИГУРИХА ТОПЪЛ
ОБЯД ЗА БЕДНИТЕ И ПРЕЗ ЛЯТОТО

ПЪСТРИ ТРАПЕЗИ НАРЕДИХА ЗА ОСМИ ПЪТ В ДЖУЛЮНИЦА

ПРОВЕДЕ СЕ ПЛУВЕН МАРАТОН В ЧЕСТ НА ДОБРИ ДИНЕВ

Група кулинарки от лясковското село Ко-
заревец се включи в тазгодишния Събор на
народното творчество и животновъдството
„Рожен 2016 година”. Групата от пенсионер-
ския клуб „Здравец” участва по покана на
основния организатор на събораСимеон Ка-
раколев и беше съпроводена от кмета на
ОбщинаЛясковецд-рИвелина Гецова, пред-
седателя на Общинския съвет Даниела
Арабаджиева и секретаря на Общината Ма-
риянПаскалев.

В уникалното събитие задачата на наши-
те домакини беше да зарадват с разнооб-
разните си гозби гостите на събора. Три дни
Дочка Габровска, Петранка Златева и Дафи-
на Игнатова приготвяха ястия и чорби от аг-
нешко и кокоше месо - общо 15 на брой
български кулинарни произведения. В каза-
ните на събора вряха по козаревска рецепта
курбан чорба, кокошачорба, сготвенобеиаг-
нешко с ориз, агнешко с картофи, кокоша лу-
чена яхния, кокошка със зарзават, кокошка с
ориз идруги.

По време на участието си нашите кули-
нарки бяха посетени лично от Министъра на
туризма г-жа Ангелкова. Групата от Лясков-
ско бе единствената кулинарна група от
България, която получи доверието на орга-
низаторите и беше поканена да сготви за
всички участници и гости на събора. Коза-
ревските кулинарки заслужиха доверието на
организаторите заради нееднократното си

отлично представяне в провеждащия се в
ЛясковецНационал н събор на овцевъдите.
В него те са ежегоден участник и основна ку-
линарна група в помощ на Ути Бъчваров ве-
че пет години. Изявата им на Рожен бе на-
пълно безвъзмездна през всичките дни на
събора и зарадва стотиците, опитали вкусни
гозби от агнешко и кокошо месо, приготвени
по рецепти от нашенския край.

e

КУЛИНАРКИ ОТ КОЗАРЕВЕЦ
ТРИ ДНИ ГОТВИХА НА РОЖЕН

от стр. 1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд - 2016“
BG05FMOP001-3.002Европейски съюз
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Джулюнската
фолклорна група
към клуба на пен-
сионера „Златна
есен” подготви и
представи народ-
ния обичай „Ряза-
не на брада”, ха-
рактерен за при-
к л ю ч в а н е н а
жътвата. Жените
от клуба и пред-
седателят Ди-
митърСлавов, об-
лечени в автен-
тични народнино-
сии, грабнали
сърп и паламарки
първо ожънаха,
после пяха и троп-
наха хорце на ни-
вата.Обичаят „Ря-
зане на брада”
джулюнчани направиха с цел да покажат в
снимки и видео това, което възрастните па-
зят, за да се популяризират и помнят от мла-
дите нашите традиции и миналото на бълга-
рина. След като жените ожънаха, „Брадата”
бе оплетена от две-три ръкойки от последни-
те житни класове, направен бе и букет от по-
лски цветя. По традиция брадата се връзва с
бели и червени конци и се връчва на стопа-
нина на нивата, който я съхранява до след-
ващата сеитба. За добрата работа, дома-
кинът на нивата благославя жътварите и им
дарява златна пара, а стопанката ги гощава
с прясна пита и варена кокошка. Всички тези
ритуални действия бяха направени от
възрастните хора.

Самодейците от клуба подготвиха ритуа-
ла изцяло в автентичен вид, а повечето от

тях си припомниха непосилния и изнурите-
лен труд на жътваря преди 50-60 години, ко-
гато са жънали джулюнските нивя. Ритуал-
ната игра приключи с песни, така както на-
родът ни е правел преди десетилетия. Целта
на самодейната група е да опази народното
творчество и обичаите, да ги съхрании пред-
аде на младото поколение, което за да
върви смело в бъдещето, трябва да помни
миналото. За да осъществи моста между по-
коленията фолклорната група, съвместно с
детската градина в селото, организира мно-
гобройни изяви като „С баба приказки че-
тем”, „Да нашарим заедно яйцата” за Велик-
ден, а с читалищната танцова група „Палит-
ра” стари и млади се надпяват и надиграват
в инициативата „Джулюница в песни и рит-
ми”.

Женският на-
роден хор от
лясковското се-
лоМерданя спе-
ч е л и н а й -
голямата награ-
да Гран при
„Златен Орфей”
на XII Междуна-
роден фолкло-
рен фестивал
„Евро фолк -
Черно море“
2016. Ангело
гласните певи-
ци от години пе-
челят призови
места пофести-
вали и конкур-
си, прославяйки родното си село Мерданя и
Община Лясковец. През последните месеци
хорът спечели и два Златнимедала - отНаци-
оналния шампионат по фолклор и от Светов-
на купа пофолклор въвВ. Търново.

Голямото отличие „Златен Орфей” от пре-
стижния международен конкурс им бе връче-
но от президента наЕвропейскатаАсоциация
на Фолклорните Фестивали Калоян Николов,
по време на официалното закриване на фес-
тивала. Мерданските славеи се надпяваха с
повече от 1000 участници от България и чуж-
бина, които се включиха в 12-то издание на
форума.И тази година „Еврофолк - Черномо-
ре“ 2016 се проведе в комплекс „Грий парк“ -
Китен. Женски народен хор се представи с
три песни обработен фолклор - акапела и со-
лово изпълнение на шестгодишната Николе-
та Христова. Малката певица изпя песен на
един от най-големите народни певци - Тодор
Кожухаров и получи Диплом за приемстве-
ност между поколенията. Заедно с момиче от

Сливен, Николета стана Откритие на „Евро
фолк - Черно море“ 2016 като един от най-
малките изпълнители на българска народна
песен. „Хоровите песни бяха трудни за из-
пълнение, изискващи голяма издръжливост
на гласовете”, разказва художественият ръко-
водител на състава Красимира Колева. Една-
та песен, с която са се представили е нейна
авторска - текст, музика и обработка, а друга-
та се изпълнява от хор „Космически гласове”
с диригентВаняМонева.

„Въпреки, че олекотихмалко обработката,
защото все пак сме самодейци, в началото
имах опасения, чеможедане се справимдоб-
ре”, споделя още ръководителката и до-
пълва: „По реакцията на журито и аплодис-
ментите на публиката, разбрах, че можем да
очакваме награда. Точно за този най-голям
приз винаги сме симечтали, след като ощеми-
налата година бяхме „на косъм” от него”, раз-
казва за преживянотощастие ръководителка-
та на нашите певици.

-

ПЕВИЦИТЕ ОТ МЕРДАНЯ СПЕЧЕЛИХА

С последните си изяви наши певици от
КОЗАРЕВЕЦ спечелиха гордост и признани-
ето на публиката, завоювайки два златниме-
дала от участията си в празници с национал-
но значение - фестивалите в Царевец и
Априлци. Националният фолклорен фести-
вал „Фолклорен извор-2016” село Царевец
донесе на козаревската ни Група за обрабо-
тенфолклор поредния златенмедал, а соло-
вото изпълнение на Дочка Габровска беше
отличено със сребърен. Наградата за най-
добър ръководител-инструменталист отиде
при корепетитора им Аспарух Костов. Наши-
те певци, както и всички останали 350 колек-
тива бяха оценявани от жypи c пpeдceдaтeл
Юлия Цaнкoвa и членове проф. Елена Куте-
ва, народната певица Гуна Иванова, хореог-
рафът Димитър Манов, Генчо Генчев - кмет
на Община Свищов и други изявени личнос-
ти, посветени на българския фолклор. Гру-
пата ни от Козаревец участва и в още един
фестивал, провел се в Априлци. Тази година
бе 16-ото издание на изявата, записала и
международно участие. За втори път фо-
румът бе с конкурсен характер и привлече
над 100 самодейни състава, а нашите певи-
ци от Козаревец заслужиха златото в своята

възрастова катего-
рия

В тези два пре-
стижни форума учас-
тие взе и фолклорна-
та ни група от Ляско-
в е ц „ Ч А Р О В Н А
ВЪЗРАСТ”, с художес-
твен ръководител Гос-
подинка Господинова.
Съставът бе придру-
жаван и от председа-
теля на Съюза на ляс-
ковските пенсионер-
ски клубове Калина
Цацова, която също
пее в групата на клуб
„Зора”. И вдвата праз-
ника 12-те гласовити
певициотЛясковециз-
пълниха „Тръгнала е

Неда” и „Защо ми се сърдиш, либе ле” и за-
служиха високата оценка на фолклористи-
те. От „Искри от мина-
лото”, проведен в
Априлци, се завърна-
ха с бронзов медал, а
от Царевец завоюва-
ха сребърно отличие.
Зад успехите на само-
дейките стои неумор-
ния им труд и отлич-
ното ръководство на
председателката на
клуба Веселина Бла-
гоева и общинския
председател на пен-
сионеритеКалинаЦа-
цова, по идея на които
са привлечени към
състава няколко по-
млади изпълнителки.
Дял за отличното
представяне има и ко-
репетиторът им Ди-
митърЕвтимов.

Друга наша група, Вокален състав „БЕЛИ
РУЖИ” при лясковското читалище „Нап-

редък-1870”, също се
сдоби с престижни на-
гради от Световния
шампионат по фол-
клор „World folk 2016”.
Съставът, с ръководи-
тел и солист Добрин-
ка Стателова и коре-
петитор Аспарух Кос-
тов, завоювадва злат-
ни медала - за групо-
во изпълнениеи за ин-
дивидуалното на со-
листката. Певиците
бяха отличени с Дип-
лом заСветовеншам-
пион пофолклор 2016
в категория „Стари
градски песни” и с гра-
моти за лауреати. Фо-
румът се провежда
под егидата на Националната комисия на
България заЮНЕСКОи това бешешесто из-

дание. Концертите на шампионата бяха в
Античния амфитеатър в Несебър, Бургас,
Обзор, Свети Влас и Слънчев бряг. Повече

от 100 колектива и индивидуални изпълни-
тели с над 2000 участници се състезаваха в
9 категории и две възрастови групи на сце-
ните.

В престижна певческа надпревара се
впуснаха и певиците от село ДРАГИЖЕВО.
Групата за обработен фолклор при пенсио-
нерски клуб „Вяра” и читалище „Развитие-
1894” взе участие във второто издание наНа-
ционалния фолклорен събор „На Белица на
хорото”. Самодейките под ръководството на
ЦветанкаХристова се представиха с три пес-
ни от различни фолклорни области. Едната
от тях - странджанската народна песен „Ра-
де ле, бяло Кайрачко” в обработка на Сте-
фан Чапкънов, бе изпълнена акапелно. За
добрата си подготовка и отлично представя-
не драгижевските самодейки бяха удостое-
ни съсСвидетелство за второмясто и сребъ-
рен медал от организаторите на фолклор-
ния събор-Сдружение с нестопанска цел
Фолклорен ансамбъл „Нашенци”СтараЗаго-
ра. Във Втория национален фолклорен
събор участваха 51 групи от различни облас-
ти на България, а нашият състав отвя конку-
ренцията и грабна сребърния медал, доказ-
вайки за пореден път своя талант.

.

САМОДЕЙКИТЕ НИ СПЕЧЕЛИХА НАГРАДИ ОТ НАЦИОНАЛНИ ЛЕТНИ ФЕСТИВАЛИ

АВТЕНТИЧЕН ОБИЧАЙ
ГРАН ПРИ „ЗЛАТЕН ОРФЕЙ” ПРЕСЪЗДАДОХА В ДЖУЛЮНИЦА
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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

На 15 септември бе открита новата учеб-
на година. Тържествено откриване се състоя
в четирите общински училища - гимназията
в Лясковец, началните училища в града „Ни-
кола Козлев” и „Цани Гинчев” и в основното
училище „П. Р. Славейков” в Джулюница. В
първия учебен ден в лясковските училища
звуча химна и беше издигнато знамето на
България, бе отслужен и водосвет за здраве
и благоденствие на младите поколения ляс-
ковчани. С приветствия от кмета д-р Гецова
и поздравления от страна на директори, учи-
лищнонастоятелство и поздравителниадре-
си от министерството и регионалното управ-
ление на образова-
нието, започна по-
редната учебна годи-
на.

За 732 ученика
удари училищния
звънец в Лясковец и
селоДжулюница.От
тях 84 деца за пръв
път прекрачиха пра-
га на училището. В
най-голямото школо
„Максим Райкович”
първолаците са 45,
разпределени в две
паралелки. Първокласниците на Миленка
Николова и Светла Бонева изнесоха праз-
нично-музикална програма, допълнена с
още танцови и песенни изпълнения на по-
големите ученици от мажоретния състав и
училищния хор. С поздравления и празнич-
на програма мина откриването на учебната
година и в джулюнското основно училище и
начално училище „НиколаКозлев”. ВНУ „Ца-

ни Гинчев” се похвалиха с най-много придо-
бивки в началото на новата учебна година. С
влизането в сила на новия Закон за предучи-
лищно и училищно образование всяко учи-
лище вече има възможност да придобие
своя собствена идентичност и да стане раз-
лично.

Следвайки промените в образователна-
та система, училищното ръководство при-
стъпи към сформиране на екипи от специа-
листи за подкрепа на личностното развитие
на учениците. В тях, освен висококвалифи-
цираните учители от училището, са включе-
ни тесни специалисти, имащиноваторски по-
глед върху осъществяването на приобщава-
щото образование.Следприключване набо-
гатата концертна програма и официалното
тържествено откриване, бе срязана лентата

на новия ресурсен каби-
нет в НУ „Цани Гинчев”.
Кметът на общината д-
р Гецова, представител
на РУО Лидия Прокопо-
ва и директорът Диана
Петкова откриха първа-
та в областта „Психоло-
гическа лаборатория”, в
коятощесе работи с де-

ца със специални образователни потреб-
ности. Четири са децата, нуждаещи се от та-
кава помощ и с тях ще работят психологът
Иван Пейчев, логопедът Соня Узунова и ре-
сурсният учител Димитринка Качамакова.
Освен с кабинета „Психологическа лабора-
тория”, училищното ръководство се похвали
още с обновена столова и основен ремонт
на санитарните помещения в сградата.

Най-добрите пилоти и автомобили за-
станаха на стартовата линия в Лясковец за
Планинското състезание „Раховец-
Лясковец 2016”. То се проведе за пореден
път в нашия град, а основни организатори са
БФАС и СККА „Етър Рейсинг”, с подкрепата
наОбщинитеЛясковеци ГорнаОряховица.

Автомобилите традиционно се състеза-
ват по пътя от стадион „Михаил Алексиев”
към манастира „Св. св. Петър и Павел”, като
дължината е 3 350 м. За нашето трасе спе-
циалистите казват, че е едно от най-
атрактивните и най-безопасните в Бълга-
рия. През първия ден се проведоха трени-
ровки в три манша, а същинската надпрева-
ра беше през втория. Стартът на състезани-
ето бе до стадиона и пак там се състоя на-
граждаването на победителите.

34 автомобила стартираха, а 28 успяха
да завършат борбата. Надпреварата бе
четвърти кръг от шампионата по планинско
изкачване. Победител в генералното класи-
ране стана Любен Каменов с „Мицубиши
Лансър Ево 8”, който два пъти чупи собстве-
ния си рекорд на трасето, поставен през
2014 година. През 2014 г. той спира хроно-
метрите за 2,04,14 минути, а тази година - на
2:02.95 минути, със средна скорост от
98.089 км/ч. Каменов е с 16 сек пред Мартин
Сурилов с Мицубши Лансър Ево 9 от екипа
на Стари столици. Трети останаЮлиан Тел-
кийски сМицубиши Лансър, на 1.6 сек от Су-
рилов. Четвърти в общото класиранебеСте-
фан Стоев с Хонда Сивик, а пети -

Александър Димитров от ЕКО Рейсинг със
Ситроен Саксо. От нашите пилоти най-
добре се представи Тодор Тодоров с „Фо-
лксваген Поло”. Лясковчанинът станашести
в генералното класиране и втори в класа си
НС 3, след габровеца Стефан Стоев. Съот-
борникът на Тодоров в „Етър Рейсинг Тим“
Калин Стефанов с „Пежо 306” е 15-ти в гене-
ралното и втори в класа си RC 3. В същия
клас трети е великотърновецът Емил Денев
с „Рено Клио”. Представянето на Тодоров и
Стефанов донесе трето място в отборното
класиране на „ЕтърРейсинг Тим“.

Кметът на Община Лясковец д-р Гецова
при успешното приключване на състезание-
то поздрави и участва в награждаването на
най-добрите пилоти. Освен купи, за състе-
зателите бяха предвидени още ваучери за
закупуване на шатри и други предметни на-
гради.

ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

НАЙ-ДОБРИТЕ ПИЛОТИ В БЪЛГАРИЯ
СЕ СЪСТЕЗАВАХА В ЛЯСКОВЕЦ

За поредна пета година в
Лясковец бе обявен и се про-
веде конкурс за най-вкуснадо-
машналютеница. Денят налю-
теницата събра в Лясковец
представители на читалища и
пенсионерски клубове от гра-
да и селата на общината.

Кулинарки и читалищни са-
модейки разпънаха в цен-
тралния парк общо седем из-
ложбени щанда, за да пока-
жат пресни и консервирани зе-
ленчуци, карвинг-изкуство,
плетива, сечива и типични за
градинарството предмети. Ху-
бавата българска музика и
аромата на вкусна лютеница
примамиха много посетители
за демонстративното варене.
В голяма тава миналогодиш-
ната победителка Марийка
Златева от Козаревец сложи
необходимите продукти и представи пред
всички своята рецепта. Домати, сладък и
подлютен пипер, чесън, сол и захар, малко
оцет и олио влязоха в тавата и след няколко
часа лютеницата беше готова за хапване.
Близо до врящата тава тази година органи-
заторите бяха нагласили още едно огнище и
там сръчни домакини от Мерданя приготви-
ха градинарска чорба. Красимира Колева,
Стойна Узунова, Йорданка Стоянова и Катя
Маджарова показаха какви зеленчуци пус-
кат в голямата тенджера, за да стане толко-
ва вкусна чорбата им - лук, моркови, чушки
червени, зелени и жълти, бамя, домати, кар-
тофи, зеленбоби грах са зеленчуците за чор-
бата, разказа Красимира Колева. За вкус в
тенджерата пуснаха подправките пащърнак,
девисил, целина, магданоз, сол и чорбата бе-
ше готова за изгладнелите наблюдатели. До-
като двата съда къкреха на огнищата, се про-
веждаше пети по ред конкурс за най-вкусна

домашна лютеница с
натурални продукти
от градините. Бур-
канчета от нея бяха
донесли домакини от
Драгижево, Джулю-
ница, Добри дял,
Мерданя и Козаре-
вец, както и жени от
клубовете на пенсио-
нера „Зора” и „Маз-
невска чешмичка” в
Лясковец. Всичките
лютеници бяха 55, от
които три лютивки,
два кетчупа и една
лютеница с риба.
Представените за
оценяване лютеници
бяха опитани от коми-
сия, след което еди-
нодушно бе избран
победител. Мария

Димитрова, Ваня Добрева и Васил Русев бя-
ха категорични, че лютеница догодина ще
свари за празника КалинаЦацова от лясков-
ския пенсионерски клуб „Зора”. Тя спечели
първо място и правото да майстори публич-
но своята лютеница в следващото издание
на празника.Много вкусна домашна лютени-
ца според журито бяха приготвили и Марий-
ка Йорданова от Добри дял и Христина Пет-
кова отДрагижево, които заеха второ и трето
място в надпреварата. Трите най-добримай-
сторки получиха награди и грамоти от кмета
на общината д-р Гецова, поощрителни на-
гради имаше и за още четири домакини - Ка-
тя Маджарова от Мерданя, Мария Стоева от
лясковския пенсионерски клуб „Мазневска
чешмичка”, Тодорка Арсова от Козаревец и
Тодорка Илиева от Джулюница. След при-
ключване на конкурса и обявяването на при-
зьорите беизядена както градинарската чор-
ба, така и приготвената намясто лютеница.

Празникът на кокошата чорба в Козаре-
вец за шести пореден път беше посветен на
най-вкусно сготвената чорба от домашна ко-
кошка. 16 отбора от Лясковец и съставните
на общината села, както и гости от региона,
показаха познания в приготвянето на пита-
телното ястие.Идеята за нетрадиционния ку-
линарен празник е на кмета Парашкев Па-
рашкевов и интересът към него с годините
нараства. Доказателство за това бе тазго-
дишното участие на най-много кулинарниот-
бори в съревнованието.

Официалният старт на проявата дадоха
кметът наОбщина Лясковец д-р Ивелина Ге-
цова иПарашкевПарашкевов - кмет на село-
то и председател на читалище „Земеделец-
1899”. Специален благослов отправи и мес-
тният свещеник Димитър. След като бяха
осветени всички казани, готвачите се впус-
наха в майсторене на чорбата, а певческите
състави при общинските клубове на пенсио-
нера и читалищата, както и гостите, подхва-
наха песни, за да веселят събралия се на-
роди задае по-харна трапезата.

По два отбора имаха Драгижево и Мер-
даня, както и Лясковец, който бе представен
от двата пенсионерски клуба, а с по един от-
бор участвахаДжулюница, ДобридялиКоза-
ревец, макар че домакините имаха две хара-
нии пълни с чорба, една огромна тава с ориз
с кокошемесо и 100-литров казан с „Чорбата
на кмета”. Последният не се състезаваше и
от него имаше, както винаги, по черпак за
всеки.Идомашна гроздова ракийка към коко-
шата чорба сипваха за всеки гостоприемни-
те козаревчани. В състезанието се включиха
и отбори от съседни села и градове - от Сли-
вовица, от Кесарево, от село Янтра и Стре-
лец, от Златарица, от Балканци и Асеново.
Всички отбори се бяха подготвили и с добре

аранжирани
щ а н д о в е ,
препълнени

с гозби, зеленчуци в кошници и декоративни
украси, тематични с идеята и настроението
на празника.

Следдвучасово готвене на открито, коми-
сията в съставПламенКараджов, РалицаРа-
шева и Борислав Банов, дегустира кулинар-
ните творения и избра най-вкусната чорба от
селска домашна кокошка.Първомясто в над-
преварата за най-вкусна кокоша чорба спе-
чели групата от читалище „Развитие-1903”
село Мерданя. На второ място журито по-
стави чорбата също на отбор мерданчанки -
по-възрастните представителки на селото
от пенсионерски клуб „Надежда”. Третата на-
града отиде при сборния отбор наДобри дял
- жени от пенсионерски клуб „Еделвайс” и
местното читалище „П. Р. Славейков-1903”.
Останалите 13 отбора си тръгнаха с грамоти
за участие. Сборният отбор на Козаревец не
за пръв път спечели състезанието за най-
атрактивно подреден щанд, а джулюнчанка-
та Тодорка Илиева заслужи приза за най-
атрактивен готвач. Наградите на победите-
лите връчиха кметът на общината д-р Гецо-
ва и домакинът на събитието Парашкев Па-
рашкевов. За да се уверят, че преценката на
журито е правилна, гостите на празника има-
ха възможност да опитат горещачорба от ка-
заните, гарнирана с домашнаракия.

ПЕТИ ПРАЗНИК НА ЛЮТЕНИЦАТА
СЪБРА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

ЗА ШЕСТИ ПЪТ СЕ СЪСТОЯ
ПРАЗНИК НА КОКОШАТА ЧОРБА


