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Успешно защитиха и реализираха свои-
те проекти, финансирани по платформа
„Агора“ две детски градини - „Пчелица“ и
„Радост“. Срокът за изпълнението на про-
ектните предложения беше три месеца, а
паричното обезпечаване на дейностите бе
от създадения към Община Лясковец
Фонд за подкрепа на местни инициативи,
съвместно сПлатформа „Агора”.

В „Пчелица“ идеята бе да се реконстру-
ира мястото на съществуващо в миналото
съоръжение за басейн, който не се изпол-
зва и руши, като център за събития с пейки
за зрители. Новото съоръжение, наречено
„Агора“ ще се използва за родителски сре-
щи, за събиране на обществения съвет и
училищното настоятелство, за провежда-
не на събития, място за разговори и изяви
целогодишно на открито. Така бе за-
вършен цялостния облик на двора на дет-
ската градина и новата придобивка в него
е продължение на проект „Ремонт и благо-
устрояване на площадки за игра на откри-

то в детски градини в градЛясковец“. Реко-
нструкцията бе съпроводена от редица
дейности, коитомогат да се обособят в две
основни групи: обновяване на стената и за-
пълване на вътрешния обем на басейна,
поставяне на пейки и дървени седалки и
оформяне на вътрешен еко форум с алпи-
неум в средата. Строително-монтажните
дейности извърши фирма, а запълването
на басейна с трошен камък, разстилането
на хумуса, засаждането на многогодишни-
те растения ицветята, е делоизцяло на ро-
дители, персонал и доброволци. От реко-
нструкцията на обекта ще се възползват
не само децата и учителите им, но и роди-
тели и гости на детската градина и общес-
твеността. Тази нова придобивка е
сбъдната мечта, както за децата и учите-
лите, така и за общността, а постигнатото
е резултат от съвместните усилия на екип,
училищно настоятелство, общината и ро-
дителите надецата.

Другата детска градина има осъщес-
твени вече четири проекта към Общински
фонд за подкрепа на местни инициативи.
През 2018 година Сдружение „Училищно
настоятелство” при детска градина „Ра-
дост” град Лясковец се включи в първото
издание и реализира проект „Да градим с
мисъл и творим с чувство” за изграждане
на открита сцена в дворното пространство.
През следващата година беше закупена
мобилна площадка поБезопасност надви-
жението по пътищата, оборудвана с два
светофара, комплект пътни знаци и детски
велосипеди, дарени от родители. През
2021 година, при третото издание на ини-
циативата бе направена външна площад-
ка по Безопасност на движението по пъти-
щата, с която се удовлетвориха потребнос-
тите на децата за получаване на практи-
чески знания за транспортна култура и пра-
вила за поведение на пътя. През настоя-
щата 2022 година, Сдружението отново
кандидатства и защити проект „Опознай
света, чрез магията на дигиталната игра”,
разработен с участници от местната об-
щност, екипа на детска градина „Радост”,
членове на сдружението и родители. Коор-
динатор по проекта бе директорът на дет-
ска градина „Радост” - Габриела Иванова,
а изпълнението се осъществи с помощта
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Желая Ви много енергия, мъдрост и покоряваща сила! Нека бъдем силни и
дръзки, да търсимидапостигаме!

В навечерието на най-светлия семеен празник -
Рождество Христово, пожелавам на всички здраве!
Нека има топлина в домовете, щастие в сърцата, не-
ка има занапред саморадостни дни, благоденствие и
късмет!

Предстои вълшебната нощнаРождество Христо-
во, в която всички християни честваме раждането на
СинаБожийИисусХристос.Очакват ни още празнич-
ни дни, в коитоще се срещнем с любими хора, родни-
ни, близки и приятели. Коледа е време, в което всеки
от нас дава - дава любов, дава надежда, дава про-
шка, подкрепа и сигурност. Това е празник на мира,
на топлотата и вярата за по-добър утрешен ден. Това
са мигове на надежда и усмивка, които топлят чо-
вешкото сърце. Но също така и дни на равносметка и
нови планове.

Весели и изпълнени с доброта и спокойствие празнични дни!

Кмет на Община Лясковец
д-р Ивелина Гецова

Скъпи съграждани,

Пожелавам в святата нощ да се сбъдне всяко Ваше желание, да няма болни,
страдащи и нещастни хора, да няма завист по земята! Дано се научим да бъдем по-
добри, по-толерантни, по-опрощаващиипо-задружни!

В четиринадесето издание на конкурса
„Най-красива коледна картичка“ участваха
деца от детски градини и училища на тери-
торията на община Лясковец. Тази година
се изявиха художници от абсолютно всич-
ки детски и учебни заведения, като творби-
те, постъпили за оценка в общинска адми-
нистрация надвишаваха 200 броя. Част от
картичките по традиция ще бъдат подаре-
ни на потребителите наОбществената тра-
пезария иДомашния социален патронажи
ще зарадват с веселите си коледно-
новогодишни сюжети възрастни, самотни
и болни граждани ден преди Бъдни вечер.
Друга част от творенията и детските благо-
пожелания ще отпътуват с поздрав към
приятели и колеги на общинското ръково-
дство. Най-добрите четири честитки за
Президента, неговото Вице, председателя
на Народното събрание и Министър-
председателя, са класирани съответно на
първо, второ, трето и четвърто място. Те
са дело на третокласничката Сияна Мине-
ва от СУ „М. Райкович“, на Ралица Стама-
това и Илия Иванов от ДГ „Пчелица“ и на

Николета Георгиева от ДГ „Радост“. В топ
30 влизат още честитки, които ще поздра-
вят министри, депутати от нашия регион,
както и председателя на управителния
съвет наНСОРБ и кмет на В. Търново инж.
Панов, областния управител инж. Гугуч-
ков, началника на инспектората по образо-
вание инж. Личева, председателя на учи-
телския синдикат д.ик.н. Янка Такева, мит-
рополит Григорийидруги.

Авторите на 30-тте най-красиви кар-
тички се отзоваха, заедно със своите учи-
тели и родители на поканата на кмета д-р
Гецова за откриване на изложба от творе-
нията им и награждаване за старанието
им. Кметът и журиращата комисия общин-
ски служители посрещнаха малчуганите в
залата на общината и бе обявено при кого
отива картичката на всеки един от 30-тте
автора. Д-р Гецова лично благодари на де-
цата, връчи грамоти и лакомства и тради-
ционно се снима с най-добрите художни-
ци, получили висока оценка от комисията
в тазгодишното 14-то издание на общин-
ския конкурс.
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Системата за интерактивен под, която
бе изпълнена по проекта е уникален обра-
зователен инструмент, който се състои от
компютър, проектор, комплект от сензори
за движение и стойка за монтаж с различ-
ни приложения подформата на игри. Внед-
ряването е и иновация на територията на
Община Лясковец. Използването на инте-
рактивната подо-
ва прожекция по-
зволи надецаиро-
дителида се вклю-
чат в обща и за-
бавна дейност, по-
добри сътрудни-
чеството с педаго-
зите, а децата раз-
виват визуална,
моторна и про-
странствена коор-
динация. „Инте-
рактивните игри
са интересни, за-
бавни, цветни и за-
дълго задържат
вниманието на де-

цата - ефект, който търсимвпроцеса на об-
учение“, казва Габриела Иванова. „Систе-
мата за интерактивен под предостави
възможност да се осъществи образовате-
лен процес по европейски образец, който
ще създаде възможност за формиране на
знаещи и инициативни личности, мотиви-
рани да изградят система от компетен-
тности и умения, които да прилагат в раз-
лични житейски ситуации“, категорична е
директоркатаИванова.

на доброволци - родители, учители, граж-
дани, членове на сдружението, със софту-
ерен инженери технически специалист.
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За празника на народните будители -
първи ноември, кметът на Община Ляско-
вецд-р Гецова подготви подаръци за всич-
ки общински училища и читалища. По-
даръците - комплект книги и специален по-
здрав-послание от кмета са за двете учи-
лища в Лясковец СУ „Максим Райкович“ и
НУ „Цани Гинчев“, както и за джулюнското
ОбУ „П. Р. Славейков“ и за шестте читали-
ща в Лясковска община. Книгите, които
кметът подари са библии на българския
дух и гордост, които ще бъдат в полза на
идните поколения за съхраняване на
българщината. Книгите са плод на
вдъхновението на водещи наши историци
и са предназначенидалекуват срещупро-
явленията на национален нихилизъм и за
надграждане на здравословно родолю-
бие.

Заглавията са „Българската
цивилизация“ и „Анти Бай Ганьо
- Книга за Българите“, като
съставител и издател еПетко Ко-
лев. Двете книги са под редакци-
ята на проф.АлександърФол, ка-
то статиите в тях са освен него-
ви, също и на акад. Ефрем Ка-
ранфилов, акад. Георги Марков,
проф. ГеоргиБакалов, проф.Ни-
колай Овчаров и много други.
Отделните части на „Книга за
Българите“ са озаглавени
„Българин означава мъдър“,
„Държава на духа“, „Несломим
дух в сломена държава“, „Евро-
па започва от югоизток“ и други.
„Книга за българите“ е призив
към потомците за разчупване на
матрицата байганьовщина, при-
зив и завещано оръжие за укреп-
ване на българския дух и дост-
ойнство.

Другата книга „Българската
цивилизация“ описва по един
честен и мъдър начин мястото

на народа ни сред създателите на циви-
лизацията. Обемното издание може да
бъде верен ориентир за развитието ни на-
пред, тъй като то описва в отделни разде-
ли земите, хората, езиците, леточислени-
ята, ценностите, държавите, институции-
те, символите, религиите и т. н. Книгата е
написана по проект на Общобългарска
фондация „Тангра“ и Център за изследва-
ния на българите, а изданието е осъщес-
твено със съдействието на Министе-
рството на културата. „Българската циви-
лизация“ е посветена и на 1340-ата го-
дишнина от основаването на Аспарухова
България - България, която е най-старата
европейска държава, съществуваща под
едно и също име повече от 18 века и
съхраненадоднес от българската нация.

Козаревските актьори отново завла-
дяха публиката ижурито в поредния теат-
раленфорум, в който трупата участва. Че-
тири награди спечелиха с майсторската
си игра нашите театрали, които предста-
виха на сцената в съседна Горна Оряхо-
вица последната си постановк а
„Ъндърграунд“. Те се включиха в третото
издание наНационалнияфестивалналю-
бителските театри „Камъка“, провел се в
няколко поредни дни. Голямата награда
Гран при от третото издание на форума
бе спечелена именно от нашата театрал-
ната трупа „Парашкев Парашкевов” към
НЧ „Земеделец-1899”, с. Козаревец.
Отличието им бе присъдено за тяхната
трактовка на Underground на Христо Бой-
чев, постановка на Йордан Сираков.
Първата награда за главнамъжка роля от
театралния фестивал е също за наш ак-
тьор. Това престижно отличие заслужи
младият ГалинЖеков замайсторското из-
пълнение на ролята на главния геройВас-

ко. Наградата за поддържаща мъжка ро-
ля грабна Борислав Дончев в ролята на
Петю, а с втора награда за главна женска
роля е талантливата козаревска актриса
ДаринаДимитрова.

Журито с председател Иван Митев -
актьор от ДМТ „К. Кисимов” и членовеМа-
рия Банкова - актьор, бакалавър по
Актьорскомайсторство за драматичен те-
атър в Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ и Иван Великов - дългого-
дишен актьор в Младежки театър - Горна
Оряховица, трябваше да оцени 12 спек-
такъла в две възрастови категории - до 19
и над 19-годишни актьори. Участващите
театрални трупи бяха от В. Търново, Габ-
рово, Банкя, Килифарево, Първомайци,
Самоводене, Драганово, Козаревец и
Кортен. Фестивалът бе организиран от
горнооряховското читалище „Напредък-
1869”, със съдействието на Община Гор-
на Оряховица и Младежки театър
„Алтернатива”.
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Лясковските танцьори от „Лудо младо“
записаха успешно участие вСтражица. Те
се включиха в Десетото юбилейно изда-
ние на фестивала „Житената питка“ и об-
раха овациите на публиката със своето за-
пленяващоизпълнение.

От годинифорумът събира гости, кули-
нари и самодейни състави, разкриващи
богатството на нашияфолклор и традици-
ите, свързани с майсторенето на погачи,
хлебни изделия и кулинарни изкушения.
Празникът в стражишко винаги се прави в
Международния ден на хляба и прехрана-
та и има състезателен характер. В конкур-

са за пресъздаване
на народен обичай,
протекъл под наслов
„Смузика, песни и тан-
ци на мегдана“, в рам-
ките на който се про-
веде V-ти Фолклорен
фес тивал „Фол к
страж“, участваха и на-
шитемомичета имом-
чета от ТС „Лудо мла-
до“, с художествен
ръководител Павлина
Кълчишкова. Тяхното
представяне на Доб-
руджански танц, хоре-
ография на ръководи-
теля имипомузика на

Иван Кълчишков, в унисон с идеите на
празника, проследи пътя на хляба и спе-
чели одобрението на публиката. Изпълне-
нието на децата доказа не само таланта и
успешното им справяне с хореографията,
но и разкри колко дълго и търпеливо са
проучвани традициите и народопсихоло-
гията ни, предавани от поколение на поко-
ление с поглед, с усмивка и с обич.

-

Децата от Лясковец спечелиха не само
първо място в категория „Танцово изкус-
тво“ в своята възрастова група до 16 годи-
ни, но и заслужиха най-престижната на-
града нафестивала -Наградата на кмета.

На връх празничния
ден, кметът на Община
Лясковец и председа-
телят на Общинския
съвет бяха посетени от
учениците, за да ги за-
познаят със своята ра-
бота.

И като на празник, както кметът и пред-
седателят, така и служителите от адми-
нистрацията, ги посрещаха с лакомства и
с благодарност за посещението и уваже-
нието в празничнияден.

В Деня на българ-
ската общинаиместно-
то самоуправление в
сградата на Община
Лясковец пристигнаха
гости от гимназията, ко-
ито се срещнаха с пред-
ставителите на из-
пълнителната и зако-
нодателната власт.

За да се уверят в наученото за структу-
рата на общинска администрация и функ-
циите на служителите, младите граждани
обходиха и други кабинети и се запознаха
със заместник-кмета, със секретаря на об-
щината, с юриста, с техническия сътруд-
ник на кмета, със служители от отдел
ГРАО и информационния център и с тези
служители от техническата дирекция, бла-
годарение на които бе извършен ремонта
на корпус I на тяхното училище и на спор-
тните имплощадки.

Четвъртокласниците на СУ „Максим
Райкович“, с класен ръководител Стефка
Обрешкова разговаряха с кмета д-р Иве-
лина Гецова, която им поднесе изчерпа-
телна информация за градската управа,
за работата на градоначалника и функци-
ите на общинска администрация, за дей-
ността наОбщинския съвет като законода-
телен орган и за решенията, които трябва
да взема местния парламент, разказа им и
за общината като териториална единица и
за отделните населениместа. Децата бяха
много любознателни и се впечатлиха от
всичко, което научиха, а почти всяко беше
дошло със специален въпрос към кмета.
Много изненадани останаха от отговора
на въпроса колко дълъг е работния ден на
градоначалника, като разбраха, че работ-
ното време на кмета е по всяко време. Де-
цата показаха също, че садоста добре под-
готвени за срещата си сместните управни-
ци и знаят много за града, историята, па-
метниците в града, като не пропуснаха да
попитат и какъв нов паметник на известна
личност би направил кмета в бъдеще.

Децата се запознаха и с председателя
на Общинския съвет Георги Петров, който
също ги посрещна в кабинета си и отгова-
ря на всичките им въпроси. Две ученички
заявиха желанието си да заемат най-
важните кресла - тези на общинското ръко-
водство. Неджля Мустафова беше в праз-
ничния ден председател на Общинския
съвет, а Мишел Върбанова седна в кмет-
ското кресло. Заедно с двамата предста-
вители на местната власт те решаваха те-
кущи задачи за деня и четоха и разписаха
най-спешнитедокументи.

Под ръководството на своя учител, те
бяха изработили книжки, представящився-
ко едно село и общинския център Ляско-
вец.Освен ръчноизработените книжки, де-
цата подариха на кмета и кошница със су-
венириибукет с цветя, бяха научилии хим-
на на Лясковец и не пропуснаха да попи-
тат за другите символи на града. В кабине-
та на кмета разбраха какво символизират
ключа и кметската огърлица, грозда и ма-
настира в герба, видяха и знамето на Ляс-

ковец. Малките гости разгледаха подроб-
но и витрината на славата с отличията на
Община Лясковец и проследиха портрети-
те от Кметската алея, където са предста-
вени градоначалниците, управлявалирод-
ния им град от обявяването наЛясковец за
граддоднешнидни.

ÍÀÃÐÀÄÈ ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÀ „ÆÈÒÅÍÀÒÀ ÏÈÒÊÀ“

ÎÒ ÔÅÑÒÈÂÀËÀ „ÊÀÌÚÊÀ“

Â ÄÅÍß ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÀÒÀ ÎÁÙÈÍÀ
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Кулинарите, сътворили най-вкусни гоз-
би и красиво оформениблюда с ястия полу-
чиха от организаторите купи, медали, гра-
моти и предметни награди.

Есенният празник, посветен на кули-
нарните гозби бе открит в салона на чита-
лището от председателя на културната све-
тиня Ганчо Куруджиков. Поздравления към
самодейци и кулинари отправиха и кмето-
вете на Община Лясковец и село Добри
дялд-рИвелина Гецова иСтоянСтоянов.

Задължително условие е в празника
всеки да се включва с ястие, приготвено с
картофи, като едни залагат на автентични-
те гозби по известни нашенски рецепти, а
други с много креативност прилагат умени-
ята си в кухнята, създавайки модерни на
визия и вкус ястия - различни картофени
салати, предястия, мъфини и какво ли не.
Трети наблягат на визията като оформят
красиви блюда, устремявайки се към побе-
да в надпреварата за най-красиво блюдо.

Тази година в съревнованието се включиха
23 ястия, като кулинарните шедьоври бяха
дело на сръчни дами от селото домакин,
същоина гостите от Къпиново и ГорскиСе-
новец.

Във фолклорната програма на добри-
дялска сцена участваха със свои песенни
и танцови изпълнения самодейни състави
от Габрово, Горски Сеновец, Поповци,
Шемшево, Къпиново. Докато тече музи-
калния форум, се провеждаше конкурсът
за избиране на най-вкусни и най-красиви
ястия. Жури дегустира всяка една кули-
нарна творба и даде своето компетентно
мнение и оценка. Комисията имаше за
председател Катя Райкова и членове - Пе-
тя Стоянова и Ганка Василева. Единодуш-
но бе избрано от оценяващите ястието
„Снежни картофени топки“ на Марийка Бу-
юклиева за най-вкусно. На второ и трето
място са ордьовър „Слънчоглед“ на Ганка

Петрова и „Картофени
мъфини“ наВиолета Ку-
руджикова. При десер-
тите овациите са за уме-
нието наМариянаСтоя-
нова, създала „Карто-
фени шоколадови топ-
ки“. „Шоколадови пасти“
на Атанаса Куруджико-
ва и „Ореховки от кар-
тоф“ на Велислава Ива-
нова са на второ и трето
място в класацията за
сладкишиот картоф.Ви-
зуалното оформление
на ястието „Картофена
салата „Ежко Бежко“ на
младите кулинарки Кри-
сия и Иванина Георгиеви им донесе награ-
да в категория „Визия“. Именно те са и най-
младите участници в надпреварата. Праз-
ничната проява естествено си имаше и
най-възрастен участник, който също полу-
чи поощрение от организаторите - това е
74-годишната Атанаса Куруджикова. Има-
ше и награда за цялостно представяне и тя
бе присъдена на Живка Иванова, за
включването й в конкурсната надпревара с

три на брой картофени произведения. За
пръв път бе излъчена и Специална награ-
да на кмета на селотоСтоянСтоянов.Суве-
нири от управника спечели за атрактивно
представянеАтанасаКуруджикова за свое-
то кулинарно творение „Картофеноруло“.

Шести празник на картофа и картофе-
ните гозби реализираха жители и гости на
лясковското село Добри дял. По традиция
денят, в който добридялчаниотреждат спе-
циално внимание на зеленчука, е
съпътстван и смного веселиеи забавнаму-
зикална програма. Фестивалът се провеж-
да през есента и в него с удоволствие се
включват малки и големи певци, танцьори
и кулинари. Фолклорно-кулинарният фест
се организира от водещите институции в
селото - кметството, местното читалище
„П. Р. Славейков-1903“ и опитните в кули-
нарията възрастни дами от пенсионерския
селски клуб „Еделвайс“, и разбира се с под-
крепата и финансовото обезпечаване от
страна наОбщинаЛясковец.

Най-много мераклии за първите места
имаше в групата на средношколците - V-
VII клас, където се надпреварваха 24 де-
ца.На една обиколка първи в генералното
класиране, както и в своята група еДенис-
лав Кьорчев от горнооряховското ОУ „Ив.
Вазов“, завършил с най-добър резултат 11
мин. 45 секунди.МартинВелев и ГалинКи-
рилов са на второ и трето място в надпре-
варата в най-многобройната група V-VII
клас. С най-добри времена от момичетата
са Яница и Елица Йорданови от СУ „Г.
Измирлиев“ - съответно на първо и второ
място. На една обиколка се съревновава-
ха и най-малките състезатели от I-IV клас.
Тук първенци при момчетата са Маноел
Чокоев от лясковското СУ „М. Райкович“ с
най-добро време от 15 минути и 15 секун-
ди, втори е също възпитаник на лясков-
ската гимназия - Николай Илиев, а трети
финишира Росен Хаджирачев от ОУ „Св.
Патриарх Евтимий“, В. Търново. В групата
на най-малките дамив тройката са тримо-
мичета от Г.Оряховица - ЕлицаПеткова от
СУ „Г. Измирлиев“ и Боряна Пенчева и Ве-
лизараЖелязкова отОУ „Ив. Вазов“.

Старт-финалът бе поляната, изпол-
звана за паркинг при големите събори
край лясковския манастир „Св. Св. Петър
и Павел“, а трасето беше с 47 м положи-
телнаденивелация. В състезаниетоможе-
ха да участват ученици от цялата страна
от първи до дванадесети клас, които тряб-
ваше да изминат трасе с дължина 4,5 км.

След като състе-
занието бе офици-
ално открито от за-
местник-кмета на
Общината инж.Ро-
сица Господино-
ва, треньорите на
домакинстващия
клуб по ориенти-
ране Калин Пен-
чев иМариелаТер-
зиева , дадоха
старт на надпре-
варата.

НадПетропавловския манастир в Ляс-
ковец 62-ма млади колоездачи се включи-
ха във велосъстезаниено, което се про-
ведe за втора година.

Второто издание на MTB School бе
организирано от Община Лясковец, чрез
Местната комисия за борба срещу проти-
вообществените прояви на малолетни и
непълнолетни и от Спортен клуб по ори-
ентиране „Браун тим“.

Участниците
се състезаваха за
време, като еди-
нственото усло-
вие бедаимат кас-
ки. Включилите се
в надпреварата

ученици бяха разпределени по възрасто-
ви групи момичета и момчета - 1-4 и 5-7
клас, които се състезаваха на една оби-
колка, а юношите и девойките от по-
големите групи 8-9 и 10-12 клас, трябваше
скоростно да преминат две обиколки по
трасето.

Участващите колоездачи бяха учени-
ци от градЛясковец - от двете училищаСУ
„М. Райкович“ и НУ „Цани Гинчев“, а
съседна Г. Оряховица бе представена от
участници от шест училища. От В. Търно-
во състезаващите се бяха от най-много на
брой училища - седем, имаше и трима ко-
лоездачи от павликенскотоСУ „ЦанкоЦер-
ковски“, както и представител на училище
„ВалериПетров“, градПлевен. Включили-
те се в надпреварата деца бяха възпита-

ници на общо 17 учебни заведения - 55
момчета и юноши и 7 момичета и девойки
с велосипед и каска преминаха по мар-
шрута.

При юношите и девойките в големите
групи първенец на две обиколки в група
VIII-IX клас и първи в генералното е Петър
Йорданов от ПГЛПИ „Ат. Буров“, Г. Оряхо-
вица с най-добро време 23 мин.47 секун-
ди. Двамаломоносовци заеха втора и тре-
та позиция на почетната стълбичка - това
саСтаниславИлиев иСтефанТихов, а Ка-
ринаИбрямоваотПМГ „ВасилДрумев“ от-

несе наградата при девойките. Състеза-
телите в най-голямата група бяха най-
малко, като бяха излъчени само първо и
второ място при юношите и първо при де-
войките. Наградите са за ДимитърМихай-
лов от СУ „М. Райкович“, преминал трасе-
то за 24 минути и 18 секунди, а след него
саДанчоВалентинов - същоот лясковска-
та гимназия и Ивелина Петрова от горноо-
ряховската „Г. Измирлиев“ - отсрамилада-
мите с време31минути и 4 секунди.

Отборни купи за най-много участници
в състезанието завоюва тимът на СУ „М.
Райкович“ град Лясковец, представлява-
но от десет състезателя. Със силно при-
съствие на колоездачи се записа тази го-
дина и търновското училище ОУ „Св. Пат-
риарх Евтимий“ - седмината негови пред-
ставители също отнесоха купа. Третото
място по брой включили се в съревнова-
нието деца е за горнооряховското основ-
но училище „Ив. Вазов“. Останалите на-
гради медали и тениски, бяха за класира-
лите се на първо, второ и трето място в
своите групи. Всички призьори бяха по-
здравени и наградени от заместник-кмета
на Община Лясковец инж. Росица Госпо-
динова на специална церемония нафина-
ла. Наградите бяха осигурени от Местна-
та комисия за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетни и не-
пълнолетни.

В красивата местност над Петропав-
ловския манастир всички имаха възмож-
ност, освен да изпитат тръпката от сърев-
нованието и любимите си спортни зани-
мания, също и да се насладят на чистия
въздух и на красивата природа около ма-
настира.

Представителите на златната възраст
посветиха и емоционална програма на
българските будители в миналото и на те-
зи, които в настоящето продължават да
развиват културните традиции и да
съхраняват българския фолклор. Именно
те, със своя опит и мъдрост, са част от
съвременните будители, защото увличат
след себе си младото поколение и го учат
на достойнство, на обич към род и език и
помагат на младите да съхраняват кул-

турното ни наследство. Песенна музикал-
на програма поднесе за всички при-
състващи Група за обработен фолклор
„Авлига“, която функционира към клуба и
читалището в селото. Самодейките изпя-
ха две от любимите си песни, тематични с
празника - „Козаревец“ и „Приятели“, а по-
етичен рецитал направиха ученичките
ЕлицаМихайлова и Деница Дикова, които
изпълниха стихове за будителите.

Почетни гости на празника бяха кмето-
вете на Община Лясковец и село Козаре-
вецд-рИвелина Гецова иКрасимираКоле-
ва. Те поднесоха своите подаръци и по-
здравления към възрастните дами и гос-
пода. Подаръци и поздравления хората от
третата възраст получиха и от секретаря

на местното читалище „Земеделец-1899“
Йорданка Андреева, от спонсори и от
кръстницата на клуба.

Двоен беше празникът на възрастните
хора от клуб „Здравец“ в село Козаревец.
На връхДеня на народните будители, чле-
новете на културния клуб на пенсионера
отбелязаха 38-ма годишнина от основа-
ването на своята организация. Празникът
се състоя във вториядомна хората от тре-
тата възраст и бе открит от председателя
на клуба Дочка Габровска, която с вещина
и ентусиазъм води културния живот на
организацията повече от 10 години. Тя на-
прави кратка презентация за историята на
клуба и развоя на клубната дейност, по-
здрави всички бивши учители членове на
„Здравец“ и благодари на деятелите, кои-
то помагат през годините на пенсионер-
ската организация. Благодари и на спон-

сорите, които оказват подкрепа на
възрастните хора при организирането на
празници като този - семействата Гогови,
Караджови, Цветомил Пенчев и Николай
Василев, както и на кръстницата на клуба
ГеоргинаНедева.

ÎÒÏÐÀÇÍÓÂÀ ÄÂÎÅÍ ÏÐÀÇÍÈÊ
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Както в предишното издание на праз-
ника, децата имаха възможност да се
срещнат със светило в балетното изкус-
тво, за да трупат знания и да танцуват за-
едно на сцена. Танцьорите от различни-
те формации и лясковските балерини,
както и всички ръководители, проведоха
обучение в рамките на балетната изява и
за пореден път заниманията бяха под-
арък от патрона на празника - кметът на
Община Лясковец д-р Ивелина Гецова.
Уроците по класически танц, ритмика и
пластика, които започнаха в първия ден
и продължиха и на следващия, проведе
преподавателката вНационалнатамузи-
кална академия „Проф. Панчо Владиге-
ров” д-рБонкаМатова. Вдватадни нафо-
рума в Лясковец, преподавателката се

срещна с всички колективи и съвместна-
та им работа беше изпълнена с полезни
съвети и приятни емоции.

На феерията от балетни изпълнения
и тази година се радваха много жители и
гости на Лясковец, почитатели на балет-
ното изкуство и всички онези, чиито
сърца през годините тази изява е докос-
нала с магията си. През втория ден от
престоя си в Лясковец, всички танцьори
поднесоха пред публиката красив вече-
рен спектакъл. Освен гостите, свои из-
пълнения представиха и домакините от
ТШ „Ритъм“, с художествен ръководител
Валя Атанасова и репетитор Габриела
Карчева. Шестте колектива, които ува-
жиха празника на балета в Лясковец бя-
ха студио „Балет“, град Варна с художес-
твен ръководителБистраБъчварова, ба-
лет „Виргиния”- гр. Велико Търново с ба-
летен педагог Виргиния Казарина, ба-
летна школа „Вдъхновение“, гр. Дебелец
с ръководител Юлия Иванова, танцова
школа „Лиана”, гр. Габрово с балетен пе-
дагог Лиляна Пантелеева, шуменската
Школа за класически танци с балетен пе-

дагог Светла Денчева и балетна форма-
ция „Търговище“ с ръководители Мари-
амМакарнаян иСевдалинаСтойчева.

Празникът на
балета в Лясковец
от създаването си
до сега винаги е
протичал под пат-
ронажа на кмета
на Община Ляско-

вец, което осигурява комфорт по време
на престоя на децата в Лясковец. Орга-
низаторите бяха подготвили за участни-
ците, освен подаръкът с полезните уро-
ци на д-р Матова, също и други изненади
- дипляни, дипломи и цветя, както и не-
забравим престой в приятната обстанов-
ка на комплекс „Лесопарка“.

Б л и з о 1 5 0
възпитаницина се-
дем танцови ба-
летни школи и
формации сидадо-
ха среща в Ляско-
вец. За четирина-
десети път се про-
веде Национална-
т а д е т с к о -
юношеска балет-
на среща, „Праз-
ник на балета“, в
която се включиха
танцьори от раз-
лични краища на
страната - от Вар-
на, Шумен, Търго-
в и щ е , В е л и к о
Търново, Дебе-
лец, Габрово и до-
макините отЛясковец.На сцената наляс-
ковското читалище танцуваха в два дни
деца на възраст от 6 до 19 години. „Праз-
ник на балета-Лясковец 2022 година“ бе
организиран от домакините от Танцова
школа „Ритъм“, от читалище „Напредък-
1870”- гр. Лясковец и сфинансовата под-
крепа наОбщинаЛясковец.

Лясковчани следиха поредицата из-
пълнения на всеки отделен колектив, кои-
то в съчетание с таланта, зрелищните
осветителни ефекти, класическатамузи-
ка и красивите костюми, предизвикаха ис-
тинско възхищение. С над 20 прекрасни
изпълнения зарадваха публиката се-
демте школи, включително и такива по
музика наМоцарт и Чайковски. В богатия
концерт имаше и хореографии на проф.
Желка Табакова и на д-р Бонка Матова,
имаше и танци смодерна насоченост, ха-
рактерни танци и класически балет. С из-
ящество и красота бяха изпълнени „Та-

рантела“, „Украин-
ски танц“, „Проле-
тен валс“, „Моцар-
тина“, откъси от ба-
летния спектакъл
„Карнавал на жи-
вотните“, увертю-
ра от балетния
спектакъл „Синьо
от Гершуин“, танц
„Мажоретки“, „Кук-
л и “ , „ К л о у н и “ ,
„Цветни пеперу-
ди“ и други.

И тази година младите таланти с мно-
го изящество представиха на сцена раз-
нообразни танци по време на своя праз-
ничен концерт. Изпълнителите започна-
ха с демонстрация от проведените двуд-
невни уроци, показаха наученото с много
труд, поднасяйки го с любов, грация и
класа и заслужиха овациите на публика-
та.

На финала на празничния спектакъл
дългогодишният патрон на изявата д-р
Ивелина Гецова поднесе сърдечен по-
здрав към всички участници, част от кои-
то ежегодно са се включвали в лясков-
ския балетен форум. Тя пожела здраве и
творчески успехи на децата, изрази ра-
достта си от поредната среща с тях и сво-
ята гордост, че празникът вЛясковец пра-
вищастливи, както публиката, така имла-
дите таланти и техните педагози. Поже-
ла още много успешни балетни срещи и
още много красиви танци, на които да се
радва лясковската публика и в бъдеще.
Преди да закрие поредното издание на
балетната среща, д-р Гецова връчиибла-
годарствени адреси за участие на ръко-
водителите надецата.

Деца и възрастни самодейци от ляс-
ковските читалища се включиха в голям
есенен фестивал, който се състоя в се-
верната ни съседка. Българските колек-
тиви бяха посрещнати лично от кмета на
побратимения на Лясковец румънски
град Виделе Николае Бъдъною. В десет-
дневния фолклорно-кулинарен форум
танцуваха младите таланти от лясков-
ския състав „Лудо младо“ при НЧ „Нап-
редък-1870“ с художествен ръководител
Павлина Кълчишкова, пяха и певческите
колективи отМерданя иДрагижево -Жен-
ски народен хор при НЧ „Развитие1902“,
ръководен от Красимира Колева и Детска
фолклорна група „Китчица“ с ръководи-
тел Стефан Желязков. В изявата с кули-
наренщанд участваха и дамите от пенси-
онерски клуб „Здравец“, село Козаревец,
предвождани от председателя Дочка Габ-
ровска.

Есенният фестивал във Виделе бе за-

ключително събитие от поредицата изя-
ви, реализирани от румънска страна по
общия проект за трансгранично сътруд-
ничество „Приказки за култура, история и
природа“, който се изпълнява от двата по-
братимени града. Част от дейностите е
развиването на трансграничен туристи-
чески продукт, базиран на местни тради-
ции, бит, поминък, занаяти, природно и
културно наследство надвата региона.

По времена посещението си в градВи-

В събитието бе направен обмен и по
линия на българска и румънска кухня, ка-
то нашите и румънски кулинари се вклю-
чиха в празника „Балканско барбекю“. Ку-
линарната ни група от Козаревец презен-
тира български традиционни ястия, пит-
ки, баници и зеленчукови и плодови кон-
серви - сладка, конфитюри, туршии, кьо-
поолу, лютеници и други, представяйки
лясковския регион като наследник на про-
чутите градинари.
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деле колективите от Лясковец запознаха
своите приятели с българските народни
ритми и песни, включвайки се във Фол-
клорен фестивал. В рамките на десетте
фестивалниднидоРумъния пътуваха три
наши състава. Първата група младежи и
девойки от „Лудо младо“ представиха
блестящо своя жътварски ритуален танц
„Пътят на хляба“, изпълниха и „Копани-
ца“, женски Шопски танц, Тракийски танц
и завършиха концерта си с българско хо-
ро, в което се включиха и румънски тан-
цьори. Аплаузите на румънската публика
спечелиха и участниците от втората пред-
ставителна група от Лясковец - певчески-

те ни форма-
ц и и , и з-
пълнили пес-

ни, разкриващи магията на Ро-
допския, Тракийския и Стран-
джанския фолклор , а най-
малките от 7 до 18-годишни гла-
совити млади таланти от Драги-
жево, изнесоха концерт с над де-
сет избрани наши народни песни
от различни фолклорни области.
Заедно със своите нови приятели
от Румъния - ансамбъл „Конуни-
та“, българските изпълнители тан-
цуваха обичайните за българи и
румънци народни хора, разучиха
танците си взаимно, забавляваха
се и участваха в Парад на само-
дейните колективи.

В румънския есенен празник
имашеимногоместни изпълните-
ли - певци, танцьори и музиканти,
с чието изкуство се запознаха гос-
туващите групи от Лясковско. И
тъй като освен на културните тра-
диции на народите, проектът ак-
центира и върху историята, за по-
сетителите на фестивала бе про-
жектиран исторически филм „Мо-
рометии 2“ - творба, която бележи

румънската история в продължение по
произведение на един от най-значимите
румънски писателиМаринПреда.

Всички тези изяви в последните дни на
октомври бяха заключителни дейности по
проекта и се проведоха в обновения град-
ски парк на град Виделе, реновиран със
средства по Програма за трансгранично
сътрудничество „Interreg V-A Румъния -
България 2014-2020”. От българска стра-
на по него бяха изграденимаунтинбайк зо-
ната за отдих и рекреация, намираща се
на най-горното ниво на градския парк в
Лясковец, както и обновения козаревски
централен площад и откритата читалищ-
на сцена и парковото пространство около
читалище „Земеделец“ в селоКозаревец.


