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676 са общо
учениците в трите училища на
територията на
община Лясковец. Всички те
прекрачиха прага на родните
училища в
първия ден на
у ч е б н а т а
2022/2023. Те
ще се обучават
в 39 паралелки
в дневна, индивидуална, самостоятелна и
комбинирана
форми. 70 са
п ъ р в о к л а с н иците, разпределени в четири паралелки в
училищата - две в най-голямото и по една
в Джулюница и в началното „Ц. Гинчев“ в
Лясковец.
Осигурени са учебници по всички
предмети, включително и електронни за
учителите, както и необходимите технически средства. 464 са учениците в найголямото лясковско училище СУ „Максим
Райкович“, разпределени в 24 паралелки. В него в началото на учебната година
децата от начален, среден и горен курс започнаха двусменно обучението си, тъй като ремонтът на корпус I на училището ще
продължи още един месец и всички деца
влязоха в класните стаи на корпус II. 122ма ученика посрещна второто по големина училище на територията на общината
- ОбУ „Петко Рачов Славейков“, село Джулюница, което стартира учебния процес с
10 паралелки. Начално училище „Цани
Гинчев“ отвори врати за 90 ученика, които са разпределени в пет паралелки.
С издигане
на националния
флаг, с внасяне
знамето на училището, с приветствия, химни
и славене името на патроните
на училищата,
със стихове за
Родината и родното школо, започна традиционната церемония по откриването на учебната година в училищата.
В своето при-

ветствие към учители, ученици и родители Даниела Арабаджиева - директор на
гимназията, пожела здрава, успешна и ползотворна учебна година. С плисване на
менче с вода и с биене на училищното
звънче, тя прикани първокласниците да
пристъпят училищния праг с пожелание
за много приятни моменти в необятните
простори на знанието. На празненството
приветствие към учениците отправи и
специалният гост - кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова. Тя призова:
Скъпи учители, продължавайте смело да
водите децата напред, учете ги да се изправят, когато се препъват, показвайте
им верния изход измежду лабиринта от
житейски препятствия и ги водете по пътя
към светли върхове! Искам да Ви пожелая, скъпи ученици упоритост, за да постигате целите си. Решителност, за да
сбъдвате мечтите си! Търпение и воля, за
да си помагате и да се насърчавате един
друг. И не забравяйте, че образованието

е един от най-важните елементи на човешкия живот и вие сте продължителите
на нашите възрожденски традиции, вие
сте гордостта на съвременниците в този
известен с прогресивното си мислене роден наш Лясковец! Бъдете здрави,
успешни и целеустремени! На добър
час!“.
За всички първокласници и техните
учители кметът традиционно подготви
подаръци - книжка за всяко дете с български народни приказки и пожела на малките ученици да научат бързо буквите, за да
могат да я прочетат. Книжката е с послание от д-р Гецова и включва десет приказки, които учат на нравствени ценности и
носят житейски поуки. Сред избраните са
„Неволята“, „Мъдрите думи“, „Защо не
убиват старите хора“, „Най-скъпоценният плод“, „Правината и кривината“ и други.
Двете паралелки първолачета на гимназията са поверени на учителките Мали-

на Ангелова и
Кремена Тотева. В Обединеното иновативно училище в
Джулюница
крехките ръчици на децата ще
държи доказалият се през годините педагог
Марияна Дончева, а в НУ „Цани Гинчев“ тази
трудна, но приятна задача се
падна на младия учител
Елия Иванова.
Като на празник, в училищните дворове звучаха песни
и стихове, имаше танци, детска глъч, имаше много усмивки по лицата, вълнение и
положителни емоции.
В първия учебен ден директорите потвърдиха, че всички детски градини и училища на територията на община Лясковец с пълна готовност стартират новата
учебна 2022/2023 година. Взети са необходимите мерки за ограничаване рисковете от разпространение на ковид, като
са осигурени дезинфектанти, топла вода,
приети са препоръчителни мерки за намаляване на рисковете от инфекция.
Предстоят ремонти на игрищата в корпус I на гимназията и се довършва санирането на сградата, а в детските градини
„Пчелица“ и „Славейче“ стартираха новата учебна година с напълно благоустроени и красиви дворове и площадки. През
пролетта беше завършена и открита обновената детска площадка и в ДГ „Радост“.
И в детските заведения празникът,
съпътстващ 15
септември бе
тържествен, с
концертни програми за малчуганите, с балони
и изненади. Всички директори на
детски градини
получиха поздравителни адреси,
които кметът д-р
Гецова изпрати с
пожелание за ползотворна работа и успех във
възпитаването и
грижите за децата.

ÒÀÍÖÎÂÀ ØÊÎËÀ „ÐÈÒÚÌ“ ÇÀÂËÀÄß ÌÎÐÑÊÀÒÀ ÏÓÁËÈÊÀ Ñ ÊËÀÑÀ È ÈÇßÙÅÑÒÂÎ

В национален форум „Дъга над морето“, провел се на красивото ни Черноморие, се включи лясковската Танцова школа „Ритъм“. С участието си момичетата, водени от своя художествен ръководител Валя Атанасова и репетитора Габриела Карчева, представиха на морската публика
стилизиран фолклор. Възпитаниците на
лясковската школа отново показаха найвисока класа и заслужиха аплодисментите
и възхитата на всички участници и гости на
фестивала в Лозенец. Представянето на
танцьорите от Лясковец бе изява по културния календар на Община Лясковец и
финансирана от кмета д-р Гецова. Младите таланти от града ни, на които скоро им
предстои и поредно издание на Детскоюношеската балетна среща в Лясковец,
прославиха името на читалището, града и
общината ни с красивите си изпълнения,
стъпили на фолклорна основа. Момичетата на школата от 12 до 15-годишна възраст
изпълниха танците „Катерино моме” и

„Ръченица” по музика на Петко Стайнов.
Това бе първата им изява за новия творчески сезон, който започна в началото на
месец септември.
Форумът, в който се включиха и стартираха новата си творческа година нямаше
конкурсен характер, но вниманието на
организаторите бе изцяло привлечено от
даровитите лясковски девойки и стойностната хореография на танците.
В три дни се проведе престижното морско събитие, което Община Царево и кметство Лозенец организираха. Достойно за
възхищение бе и участието на обичаната
народна певица Славка Калчева, която
със свой концерт закри тридневния празничен фест край морето.
Националният фолклорен фестивал
„Дъга над морето“ събра множество фолклорни ансамбли, вокални групи за изворен и обработен фолклор, танцови клубове и формации, както и индивидуални изпълнители. В третото издание на изявата

фолклорното ни богатство представиха много талантливи деца, млади хора и повъзрастни изпълнители,
които дойдоха за участие
от различни
краища на
страната - от
Силистра,
Свиленград,
Смядово,
Дългопол,
Шумен, Златоград и много други.
Нашите лъчезарни момичета се завърнаха в родния град с награда за упори-

тия си труд - плакет на фестивалното събитие и грамота за участие.
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На 22 септември 1908 г. във Велико
Търново княз Фердинанд обявява с манифест Независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последни-

те васални
връзки с Османската империя.
Княжество
България става
независима
държава начело
с коронования
цар Фердинанд.
Високата порта,
а след това и Великите сили признават официално българскат а н е з а в и с имост. Денят е обявен за официален празник с решение на Народното събрание от 10 септември 1998
година. Дълго време значимостта на това
събитие от новата история не се оценява,
но на тази дата през 1908 г. България, коя-

то е една от най-старите в Европа, отново
се появява на нейната карта след петвековно османско владичество.
Тържественото честване на празника
в Лясковец по повод Деня на Независимостта започна в 10 часа на централния
площад „Възраждане“, където се събраха
десетки ученици, партии, организации.
Общоградският ритуал по повод 114 години от обявяването Независимостта на
България бе организиран от Община Лясковец и започна под звуците на националния химн. Кметът на Общината и председателят на Общински съвет, политически
партии, неправителствени организации,
училища и отделни граждани, поставиха
своите венци и букети цветя пред паметника на загиналите във войните лясковчани и сведоха глави в знак на признателност към тяхната саможертва пред олтара
на Отечеството. Кратко слово за значението на този голям ден, за неговата история
и важността му за поколенията, произне-

се кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова, а благодарствен молебен извърши отец Богдан Арабаджиев. В словото си д-р Гецова каза: „Това събитие, което
историците определят като най-значимо в
историята ни и едно от най-ярките, случили се в Европа в началото на ХХ век, трябва днес да ни дава една особено ценна поука - да бъдем единни във всичките си действия, водени от любовта към скъпата си
Родина. 114 години по-късно, всички трябва да решим, ние какво ще завещаем на
поколенията след нас?
Нека на този празник да си пожелаем
да сме достойни наследници, да съхраним вековната история и културата
българска. Да носим в сърцата си винаги,
всеки ден от годината, жаждата на борците за свобода и независимост, за да можем отново да издигнем високо авторитета на България пред Европа и пред света!
Бъдете здрави, горди българи, милейте
за родния край и пазете България!“.

ÔÈÍÀÍÑÈÐÀÍÅ ÏÎËÓ×ÈÕÀ ÏÅÒ ÏÐÎÅÊÒÀ ÏÎ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ ÀÃÎÐÀ
На 15 септември 2022 година кметът
на Община Лясковец д-р Гецова връчи договори за финансиране от създадения в
община Лясковец Фонд за подкрепа на
местни инициативи, съвместно с Платформа „Агора”. Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването
на местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността,
както и мобилизиране на гражданска активност и местни ресурси.
Одобрените проектни предложения са
пет на обща стойност 14 117,79 лв, от които 9 117,79 лв. финансиране от Община
Лясковец и 5 хил. лв. - финансиране от
Сдружение „Платформа АГОРА“. Проектните предложения са на неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища по реда на Закона за народните читалища, осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец, които
допринасят за развитие на местната общност. Срокът за реализация на инициативите е с продължителност три месеца.
Одобрените за финансиране проекти
предложения са насочени към стимулира-

не на местното население в община Лясковец да участва активно в разрешаването на значими за общността проблеми.
Очаквани резултати от реализацията
на одобрените за финансиране проекти
са подобряване на пространства в ДГ
„Пчелица“, чрез реконструирането на
съществуващо съоръжение за басейн в
миналото и създаването на място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и мероприятия,
детски прояви, спектакли, представления
и др. С изпълнение на втория проект се
очаква обогатяване и разнообразяване на
културната среда в читалище „Развитие
1902“ - с. Мерданя, чрез закупуването на
традиционни костюми за Танцов клуб
„Цветница“. Оборудването със сценични
костюми за новосформирания клуб ще подобри качеството на културния живот
сред местната общност, ще създаде
възможност за откриване и доразвиване
на нови таланти сред младото поколение
и ще съхрани българския фолклор, бит,
традиции и култура в с. Мерданя. Третото
проектно предложение е насочено към подобряване условията за развитие на талантливи деца и младежи от с. Драгижево. С реализацията на проекта ще бъде за-

купено ново оборудване за
Клуб на младия
самодеец, което
ще спомогне за
реализиране на
бъ д е щ и с ъ в местни инициативи, в които повъзрастните самодейци ще
предават своя
опит и умения
на младите за
продължаване
на традициите.
С четвъртия проект се цели подобряване качеството на образователния
процес в ДГ „Радост” гр. Лясковец, чрез закупуването на система за интерактивен
под, с цел развиване на умение у децата
за работа в екип, социализация и взаимодействие с представители на общността в
лицето на родителите. Използването на
дигиталните технологии е отлично средство за възприемане и затвърдяване на
знанията и като цяло разбиране на съвременния свят. Последното пето предложе-

ние е свързано с подобряване състоянието на обществени места в град Лясковец и
по-специално обновяване на две автобусни спирки и изработка на информационни
табла с исторически факти за град Лясковец и известни лясковчани от миналото. С
обновяването си, автобусните спирки ще
се превърнат в благоприятно място за отдих от една страна, и от друга - ще бъдат в
бъдеще място, изпълнено със съдържание.

ÎÁÙÈÍÀ ËßÑÊÎÂÅÖ ÎÒÍÎÂÎ ÑÅ ÂÊËÞ×È ÁÚËÃÀÐÈ, ÐÓÌÚÍÖÈ È
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Община Лясковец и КАТ - Горна Оряховица
организираха съвместна информационна кампания на 16-ти септември 2022 година по повод дните, посветени на безопасността на пътя. Инициативата е дейност, която се организира като част от
международната кампания на Европейската мрежа на службите на пътна полиция „ROADPOL”, както и Европейската седмица на мобилността 16-22
септември.
В крайградската зелена зона в посока манастир „Св. Св. Петър и Павел“ бяха монтирани четири броя информационни табели, насочени към
гражданите (велосипедисти и пешеходци), придвижващи се по маршрута, с апел за спазване правилата за пътна безопасност, определени в Закона за движение по пътищата.
По време на информационния ден служители на
Община Лясковец, КАТ - Горна Оряховица и членове на
Общинските комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общинската комисия за безопасност на движение по пътищата,
Общинската комисия за детето и Спортен клуб по ориентиране „Браун тим“ направиха велопоход в посока манастир „Св. Св. Петър и Павел“. По време на велоинициативата бяха раздадени на спортуващите малолетни и непълнолетни от клуба и на граждани 20 броя светлоотразителни жилетки и 50 броя светлоотразителни ленти. Децата с готовност облякоха светлоотразителните жилетки

и взеха светлоотразителни ленти и за своите съотборници, приятели, съученици, братя и сестри.
Организиращите институции се обръщат с апел към
гражданите на общината, монтираните табели да бъдат
запазени във вида, в който са поставени, за да може подълго време да информират, както за тази, така и за други предстоящи кампании и инициативи на територията на
града и община Лясковец. Целта на инициативата е раздадените светлоотразителни елементи да бъдат използвани по време на спорт, както и при разходките на гражданите сред природата, за да може да бъде спазван Закона за движение по пътищата и най-важното - да бъдат защитени живота и здравето на всички.

от стр. 4
кулинари имаше Специална награда от кмета на Козаревец. Тази награда заслужи отборът на град Виделе, с главен готвач Родика Гиджеану. И румънската чорба бързо
беше изядена, а майсторката сподели, че в нея слага пащърнак и целина. Журитетната комисия избра и носителите на Наградата „Най-атрактивен готвач”. Първенец в
тази категория е Десислава Иванова от младежкия отбор при читалището на село Драгижево. Второ и трето
място за атрактивност получиха македонският главен
готвач Оливера Скола и Еленка Енчева от лясковския
клуб на пенсионера „Мазневска чешмичка“.
Юбилейни статуетки, грамоти и предметни награди
заслужиха и трите отбора, сготвили най-вкусно. Първото
място е за чорбата, сготвена от тима на читалище „Виделина-1905“ и пенсионерски клуб „Изгрев“, с. Владислав с
главен майстор Веска Генчева. Второ и трето място журито определи за домашната гозба на дамите от НЧ „Развитие 1902“, село Мерданя и за тима на пенсионерски клуб
„Зора“, град Лясковец. При оценяването в категорията
„Етновизия на щанд” за пръв път беше решено всички кулинарни отбори да получат юбилейните статуетки заради старанието си в украсяването и богатите наредби по
трапезите.
С благодарствени грамоти за участие бяха уважени и
колективите, включили се във фолклорната част и
създали с прекрасните си изпълнения настроение за
всички гости на гостоприемното село-домакин.
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Вековен юбилей бе отбелязан в лясковското село Козаревец. През настоящата 2022 година козаревчани празнуват
100 години футбол в селото. Тържественото честване се състоя на стадион
„Спортист“, а организатор на голямото
събитие бе едноименния Футболен клуб
„Спортист - Козаревец“, подпомогнат от
кметството, местното читалище и община Лясковец. Да почетат едновековния
празник, на стадиона се събраха ветерани, футболни деятели, последователи и
фенове, действащи спортисти, много гости и любители на този вид спорт. С
тържествена церемония по отдаване заслуженото на онези първите, които запалват искрата преди толкова много години, започна празника. В церемонията на
селския стадион се включиха шефът на
Зоналния съвет на Българския футболен
съюз Бончо Генчев, общинското ръководство в лицето на кмета д-р Гецова, настоящият управник на село Козаревец
Красимира Колева, проф. Костадин
Ангелов, Димитър Николов, Явор Божанков кандидат-депутати от нашия регион и
много спортни деятели от областта. От
името на президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, приветствие поднесе Бончо Генчев. С приветствие към всички присъстващи се обърна и кметът на Община Лясковец д-р Гецова, както и кметът на селото Красимира Колева и обещаха в бъдеще да подпомагат повече на спортната кауза. Всички
гости, освен пожелания, връчиха и много
подаръци на юбилярите.
Златни, сребърни и бронзови почетни
значки от името на БФС раздаде бившият
национал и звезда от САЩ 94 и почетен
гражданин на Община Лясковец Бончо
Генчев. Много почетни юбилейни плакети и медали връчи и председателят на
ФК „Спортист“ Андрей Андреев. Наградите бяха за всички бивши и настоящи
футболисти, треньори, ръководители,
съдии, футболни деятели, спонсори и
благодетели, к оито написаха 100годишната история на козаревския футбол и оставиха с имената си трайна диря
след себе си.
Празничният ден продължи със звезден демонстративен мач между сборен
отбор от бивши и настоящи футболисти
на домакините от ФК „Спортист“ и ветераните на ФК „Етър”, В. Търново. Приятелската среща гледаха с много емоция
десетки козаревчани и гости на селото, а
резултатът е равенство - 3:3. За доброто
настроение на всички преди срещата и
на почивката се погрижиха танцьорите от
Клуб за фолклорни танци „Хей брей“, с художествен ръководител Ивайло Добрев.
През годините козаревските футболисти са печелили много отличия - два
пъти са ставали първи в своята група и
веднъж са печелили почетното второ място. В настоящия момент председател на
Сдружение ФК „Спортист-Козаревец“ е
Андрей Андреев, капитан на отбора е Валентин Парашкевов, а треньор - Цветан
Йорданов.
Началото на футбола в Козаревец се
поставя през есента на 1922 година. За
да напишат славната история са отдали
безрезервно много труд, амбиция и младежки ентусиазъм много футболисти,

спортни деятели и радетели за развитието на любимия спорт. Със своята всеотдайност всички те печелят сърцата на
многобройните си фенове, а футболът в
Козаревец вече цял век е любим спорт за
малки и големи. За възникването и развоя на спорта футбол в село Козаревец
днешните поколения научават от водените летописи и от разказите на живите
свидетели. Най-много сведения, дадени
за аналите на спортното движение са по
спомени, описани от Христо Вълков,
Иван Йоргов, разказани от Пеньо Чапанов, Пеньо Янков и Илия Дечев.
За учредители през 1922 година са
смятани козаревски ученици, дали името
на спортния клуб тогава „Лавра ”, с пръв
председател Никола Златев Пенев. За
времето от 1923 до 1925 година са забранени всякакви партии и организации, дори и спортните. През 1928 г. група младежи гимназисти начело с Русан Парашкевов, възстановяват Спортно дружество
„Лавра” и избират за секретар-касиер
Йордан Йоргов Христов. Към тях малко
по-късно се включват Христо Василев
Вълков, Васил Маринов, пикьора Карагеоргиев и други. Началото на 30-те години
няма организирано първенство за селата и срещите се уреждат чрез договорки
или с писма. Девети септември 1944 променя отношението към спорта. Лозунгите „Здрав дух в здраво тяло” и „Масов
спорт-здрав народ” са не само думи. За
тези времена дългогодишният капитан
на футболния отбор Христо Вълков казва: „След 9-ти септември се подобри материалната база, организира се държавно първенство и за отборите от селата.” В
спомените на хората са останали и имената на нападателите - Слави
Александров-Тачо, Петко Доков и Димитър Илиев/шефа/, за които няма прегради към противниковата врата. 50-тте
години са време на възход. В отбора намират място и по-младите - Петко Николов, Петко Димитров, Сава Тодоров, Тодор Недев, Иван Тодоранов, Илия Денев
и др. Победите над Добри дял, Горско Ново село, Джулюница, Писарево, Бряговица, Благоево, Стражица, Долна Оряховица са вече нещо обикновено. През 1948
година отборът е преименуван на „Урожай”. В ръководството на дружеството
влизат стопански и административни деятели, които всячески помагат на футбола. С най-голям авторитет сред играчите
се ползва Димитър Илиев Шефа - патриот, техничен играч, душата на отбора, а
по-късно и дългогодишен председател
на дружеството, както и Сава Султанов,
който пръв намира средства и закупува
спортни екипи. През 50-те години отборът става страшилище за всеки противник. През 1958 година е преименуван
на „Спортист” и в него водеща роля играе
д-р Иван Иванов Досев. За успехите на
„Спортист“ несъмнено допринася и богатият опит на неговия треньорподполковник Дончо Василев Дончев в годините 1963-1969 година, а през сезон
1976-77г. отборът си извоюва участие в
„А” окръжна футболна група. Историята
на клуба продължава със спадове и
възход и до днес. В последните години на
20 век част от отбора стават Андрей
Андреев, Божидар Стойнов, Николай

Аврамов, Венелин Русев, Кристиян Иванов, Николай Петков, Иван Димитров. От
2003 до 2017 година - 15 години ръководството и организационната работа се
движат от Парашкев Парашкевов. Като
кмет на Козаревец в този период, преминал като футболист, организатор и футболен деятел през дружеството, Парашкевов поема грижата за поддържане на
базата, терена, футболистите, урежда
лично и гостуванията. Той е в основата
при организацията и честването на 85 години футболно движение в селото. След
смъртта му, от пролетта на 2017 година
на Симеон Дъров, Цветан Йорданов и
Андрей Андреев се пада нелеката задача да запазят и да разширят футболната
дейност на вече регистрираното Сдруже-

ние ФК „Спортист- Козаревец“. През годините постепенно се подобрява материалната база, на която отборът тренира направен е ремонт по покривната конструкция на съблекалните, закупена е
хидрофорна помпа, изградени са скамейки за резервни футболисти, съдии и
гости, закупени са и нови спортни екипи,
анцузи и топки.
При откриването на празника настоящият председател на Сдружението изказа благодарност към всички гости на юбилейното честване, благодари на всички
фирми и организации, които през всичките години са подпомагали дейността на
футболния клуб, както и на всички верни
фенове, които бяха на скамейките и в
празничния ден.

ÑÓ „Ì. ÐÀÉÊÎÂÈ×“ ÓÑÏÅØÍÎ ÏÐÈÊËÞ×È
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÑÏÎÐÒÅÍ ÏÐÎÅÊÒ

Осем възпитаници на лясковската гимназия и трима учители участваха в международен обмен в град Мугла, Турция. Това
бе последна среща на партньорите от
шест държави, участници в спортния проект „Citius, altius, fortius“ /„По-бързо, повисоко, по-силно“/, финансиран по програма Еразъм+. По този проект училището ни си партнираше с училища от Норвегия, Словакия, Турция, Хърватия и Испания.
Както обикновено, и по време на последната си визита, учениците от всички
държави представиха своята страна, град
и училище. В следващите дни участваха в
разнообразни спортни дейности, направиха екскурзии до различни места в Турция, възхищаваха се на забележителностите на южната ни съседка, наблюдаваха

и изучаваха характерни за региона културни и исторически забележителности.
Това беше последната среща на нашите възпитаници с техните партньори от
останалите пет страни, с които завързаха
трайни приятелства по време на изпълнението дейностите по общия си проект. Нашите ученици и учители работиха по него
в продължение на повече от три години.
За съжаление, поради пандемията от Ковид-19, срокът на проекта беше удължен,
но това не обезкуражи екипа, който активно се зае с изпълнението му. Всички предвидени мобилности по него бяха осъществени, успешно приключиха всички дейности, успешно се справиха ръководство,
учители и ученици и по време на домакинстването от страна на България, което беше в края на месец юни в град Лясковец.
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Козаревският празник „Ден на кокошата чорба“ най-сетне успя да запише Десето юбилейно издание, след двегодишно
отлагане. Общинският фолклорнокулинарен форум е емблематичен за селото и традиционно се организира от община Лясковец, кметство Козаревец и
местното читалище „Земеделец-1899”.
От създаването си през 2011 година
по инициатива на
козаревския кмет
Парашкев Парашкевов, до сега кулинарното събитие
неизменно протича около Деня на
Рождество Богородично и празникът е една от
проявите, от така
наречените есенни кулинарни дни
в община Лясковец. „Денят на кокошата чорба“
също като „Пъстра
трапеза” и Празника на лютеницата, е част от Карвинг-фестивала
„Лясковец пъстра столица на
зеленчуците и гурбетчийското градинарство“, присъщ само за Лясковско.
Тази година Десетото издание на
съревнованието за най-вкусна чорба от
кокошка обедини и изявите, които лясковчани и румънските им приятели от побратимения град Виделе съвместно организират. Българи и румънци заедно работят

по проект за
трансгранично
с ъ т руд н и ч е ство „Приказки
за култура, история и природа“ и обменят
познания за традиции в кулинарията, фолклора и културното
си наследство.
По същия проект бе реновиран изцяло и
селският цент р а л е н п л ощад, парковото
пространство и
бе изградена открита сцена и
площадка за
мероприятия пред читалищната светиня
в село Козаревец. Именно на тази ново изградена сцена и в парковото пространство се състоя заключителната изява по
изпълнение на международния проект.
За Десетото издание на празника на
кокошата чорба дойдоха гостите от Румъния, които също се включиха в готвенето
на питателното ястие.

И тази година десетки кулинари и самодейци, както и стотици посетители се
събраха в Козаревец, за да готвят и да
представят нашия фолклор. Огнищата с
казаните подкладоха от ранни зори, а песенната програма започна след официалните приветствия на общинския кмет др Гецова, на козаревския управник Краси-

мира Колева и на председателя на читалището Тодор Тодоров. Йеромонах Димитрий освети всички съдове, за да е харна трапезата, а председателят на журито
Пламен Караджов, управител на ресторант „Панорама”, даде старт на съревнованието, разяснявайки регламента. Заедно с него журираха Валентина Пейчева главен готвач в комплекс „Лесопарка“ и
професионалиста в готвенето и дългогодишен член на журитетната комисия Борислав Банов.
Тази година в читалищния парк къкриха общо 16 съда с вкусни гозби, като 15 от
тях се съревноваваха за приза „Майстор
на кокоша чорба“. В кулинарното състезание се впуснаха представители от об-

щините Лясковец, Стражица, Г. Оряховица, от румънската Виделе и от македонската Крушево. От община Лясковец готвиха два отбора майсторки от село Мерданя - от пенсионерския клуб и от читалището в селото, два отбора имаше от Лясковец - тези на пенсионерските клубове
„Зора” и „Мазневска чешмичка”, Джулюница беше представена от отбора на дамите от пенсионерския клуб, два отбора
излъчи и село Драгижево - младежки от
читалището и отбор на пенсионерския
клуб. Сборна кулинарна група пенсионери и по-млади кулинари от читалището
представи как се прави чорба по добридялски, а дамите от пенсионерски клуб
„Здравец” на домакинстващото село Козаревец показаха начина на приготвяне на
гозбата по козаревска стара рецепта.
Община Стражица записа и тази година
много силно участие с цели три отбора от селата Владислав, Асеново и Балканци, които са редовен участник в изявата
на своите приятели от Козаревец. От община Горна Оряховица се включиха кули-

нари, представящи читалището в село
Правда. Как се готви кокоша чорба по македонска рецепта показаха и гостите от
Северна Македония, които бяха ученици
от кулинарното училище „Наум Наумовски Борче“ гр. Крушево. Свои кулинарни
изкушения донесоха за празника гостите
от Румъния - красиви и вкусни сладкарски
изделия, които майстори с много любов
за българските си приятели Мадалина
Гиджеану.
По традиция кметът на Козаревец
също има казан с кокошата гозба, която
не участва в конкурсната надпревара, но
от нея опитват всички посетители на празничната изява. И този път бе сготвено в
огромен 100-литров казан и чорба имаше
по черпак за
всеки. Чорбата в кметския
казан измайстори за публ и к ата п р офесионалният готвач Стоян Стоянов, с
двете си помощнички Йоана Юмерова
и Марина Иванова, а огнищ е т о п о дклаждаше Николай Василев. Освен
кметска чорба, посетителите на празника можеха да похапнат и
бабини мекици, които месиха и пържиха
представителки на пенсионерския клуб
„Здравец“ от селото домакин. Гостите на
празника можеха също да опитат и от гозбите по щандовете и да пийнат по чашка
козаревска ракия, предоставена от читалището.
Докато врат кокошките и журито оценяваше чорбите, самодейни групи представиха магията на нашия фолклор. В
програмата участваха певиците от козаревската група „Авлига“, младите музиканти от Школа за народни инструменти
„Потомци“, танцов състав „Лудо младо“,
танцов фолклорен клуб „Хей-брей“ и децата от ДГ „Детелина“, Козаревец. За доброто настроение на всички свой концерт
поднесе и специалният гост на празника известната певица и отлична гайдарка
Владислава Христозова.
Журито, както всяка година трудно избра победител в надпреварата за найвкусна чорба от кокошка. За най-добрите
на стр. 2

Â ÄÎÁÐÈ ÄßË 200 ÑÀÌÎÄÅÉÖÈ ÑÅ ÑÚÁÐÀÕÀ ÇÀ
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Близо 200 самодейци от колективни
формации и индивидуални изпълнители
записаха участие в четвъртия музикален
форум „От любов към българското”,
състоял се в лясковското село Добри дял.
Това е един от най-големите празници в селото и по традиция се провежда всяко лято. Тази година събитието бе организирано малко по-късно, в самия край на топлия сезон и съвпадна с празника на вярата, надеждата и любовта. „От любов към
българското“ няма конкурсен характер, но
е форум, в който всички творци могат да
намерят поле за изява, за да изразят с песни, танци и словесен фолклор своята любов към нашенските песни, танци и обичаи, към всичко бащино и родно.
Началото на празника даде председателят на читалището Ганчо Куруджиков, а
своите приветствия към всички отправиха
кметът на Общината д-р Ивелина Гецова
и селският управник Стоян Стоянов.
Млади и по-възрастни самодейци в
продължение на часове пяха, танцуваха и
се забавляваха, съхранявайки родния ни

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

фолклор. Празникът се организира от местното читалище „Петко Рачов Славейков1903“, с подкрепата на кметството и с финансова помощ от Община Лясковец. Форумът уважиха гости от близо и далеч, музиканти и почитатели на народните традиции, за да слушат и гледат всички прекрасни изпълнения. Във фолклорното
събитие се включиха домакините от вокална група „Пъстра китка“, както и гостуващи групи и състави - лясковската певческа група „Росна китка“ от клуб на пенсионера „Мазневска чешмичка“, козаревската група за народни песни „Авлига“,
драгижевската група за обработен фолклор „Детелина“, детските фолклорни
формации от Мерданя и Драгижево „Калина“ и „Китчица“ и гости от региона - от общините Горна Оряховица, от еленското село „Палици“, от стражишкото Кесарево и
от свищовските села Горна Студена и Морава. Най-малки изпълнители, които се
включиха в музикалния форум и показаха
любов към българските песни и ритми бяха 7-годишните Никол Стоянова от Драги-

жево и Мая Стоева от ДТС
„Елбетица“, гр.
Г. Оряховица.
На финала
на своите изпълнения самодейците получиха благодарности за участието си в изявата, като читалищното настоятелство се бе
погрижило всеки индивидуален творец, дуетите и всички колективи да си
тръгнат с Грамоти-поощре ния и сувенири за спомен. За доброто настроение на гостите професионални изпълнения поднесоха певците, музикантите и танцьорите от ансамбъл „Сидер войвода“, гр. Г.
О ря хо в и ц а ,
гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1, тел.: 0619 220 55, факс: 0619 220 45
които напраe-mail: obshtina@lyaskovets.bg , web: www.lyaskovets.bg
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виха запомнящ се завършек на празничния ден. Читалищните дейци и кметството
подготвиха и почерпка за своите гости и
участници във фолклорния маратон, като
ги нагостиха с едно от най-българските
традиционни ястия - вкусна бобена чорба,
сготвена по добридялска рецепта.

