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ЗА ТРЕТИ ПЪТ ПРАЗНИК НА БАЛЕТА В ЛЯСКОВЕЦ НИКИ ЧОЧЕВ С ТРИ НАГРАДИ ОТ МОСКВА
По повод празника на едно от найдревните изкуства - балетното, в Лясковец
се състоя голям концерт-спектакъл под патронажа на кмета на общината д-р Ивелина
Гецова. Международният ден на балета се
отбелязва в цял свят на 29 април. Празникът, който събра в Лясковец представители на балетни школи и формации, се състоя
на 24 април 2010 година в лясковското читалище „Напредък-1870”. Читалището бе домакин на балетния фест за трети път и видно е,
че от регионален празник, постепенно той
придобива измеренията на празник с нацио-

нален мащаб. Първоначално лясковската
школа за балетно изкуство, с ръководител
Валя Атанасова е домакин на участващи
състави от региона. Първият голям концерт
бе през 2007 година, а включилите се колективи бяха от три града - Лясковец, Г. Оряховица и В. Търново. При второто издание на балетния празник, провел се през 2008 година, своята заявка за участие
дадоха състави от пет града,
два от които балети от областните центрове Габрово и Разград. Тази година в балетния
спектакъл се включиха, освен
състави от триградието, също
и две балетни студия от София, както и състави от Шумен, Пловдив и за втори път
габровската танцова школа
„Лиана”.

В концертната програма, заедно с домакините от балетна школа „Ритъм”, участваха общо 8 колектива с класически, характерни и съвременни танци. Над 130 балерини
на възраст от 7 до 17 години танцуваха в про-

дължение на два часа за зрителите и гостите
на Лясковец. В априлската съботна вечер
всички - и участници, и зрители, се потопиха
в магията на танца. Лясковската публика
имаше възможност да види изпълненията
на всички тези даровити деца, посветили се
на балетното изкуство - красотата и нежността на класическия балет, ритъма на модерния балет и изяществото на характерните танци - огнените цигански ритми, индийските, испанските и др.
Кметът на общината д-р Ивелина Гецова
ги поздрави и им поднесе благодарствени ад-

реси и подаръци. Като патрон на празника,
тя приветства всички участници в грандиозния спектакъл, както и техните преподаватели и им пожела успехи и още много такива
празници на духа. Въпреки че балетния спектакъл в Лясковец няма конкурсен характер,

от година на година, интересът
към него нараства. Увеличава
се броят на колективитеучастници и от празник с местно значение, той се превръща
в национален грандиозен спектакъл на най-нежното изкуство, предвид широкото участие и присъствието на прес т и ж н и б а л ет и о т н а й големите градове - София,
Пловдив, Шумен, Габрово.
Ръководителите на балетните
колективи, доволни от прекрасния празник и гостоприемството, обещаха да дойдат отново за поредния празник на балета в Лясковец. А той,
след вече три издания, можем категорично
да кажем, се превърна в една красива традиция.

В началото на април от многомилионната руска столица се завърна нашият съгражданин Никола Чочев. Там през март той участва в конкурс и завоюва три престижни награди. За пореден път младият лясковчанин
доказа, че за таланта няма граници. За изключителния си успех в Международния
фестивал за детско-юношеско творчество
„Запали своята звезда”, Ники разказа на лясковските си почитатели от студиото на
Общинското радио. Ето какво сподели той
пред микрофона на водещия местните предавания Елена Берова:
- Ники, бъди така добър да споделиш
пред мен и нашите слушатели повече за
твоето представяне на престижната сцена в Москва и за наградите, които си спечелил! Как, всъщност успя да разбереш
за конкурса и за това как да вземеш участие там?
- За този конкурс случайно разбрах от
един друг колектив - балет, които също получиха покана за него. Те ми казаха, че той ще
бъде в Москва и че имам шанса да спечеля
награда там, и то немалка, тъй като те знаят
как пея, как се представям. Заинтересувах
се и изпратих заявка. Организаторите ми казаха, че няма никакъв проблем. Конкурсът в
Москва започна от 25 март и продължи до 30
март. Участвах в най-голямата възрастова
група, тъй като вече съм на 20 години. Имаше конкуренция. Става въпрос за международния фестивал на детското и юношеско
творчество „Запали своята звезда” или на
руски „Зажги свою звезду”. Журито също беше на международно ниво, имаше известни
композитори и продуценти, вокални педагози. Връчиха ми първо място, изпълних две
песни - както е по регламент. Първата беше
„Излел е Делю хайдутин”, с която вече не
един път се представям на такива международни форуми. И втората - „Любов” на Алла
Пугачова. На галаконцерта ми казаха да изпея „Излел е Делю хайдутин”. Вече всички
знаете защо. Изглежда наистина не само в
България я славим като една от найголемите песни, но и по света, когато я изпълним, всички замират и слушат с удоволствие.
- Нали това беше космическата песен,
която летя в космоса?
- Абсолютно космическа. По-голямата награда, макар че аз не искам да ги степенувам, защото нали първо място си е първо
място, но наградата на публиката, която ми
връчиха - това за мене е огромно признание.
И не самия диплом, на който пишеше „Награда на публиката”, а това, че случайни хора
ме срещаха и ми стискаха ръката и ме по-

здравяваха, съвсем случайни. Това за един
изпълнител е нещо огромно. И третата награда, която също получих на сцената - наградата на Руската асоциация за съдействие с ООН. На нея пишеше: „За голям принос в развитието на детско-юношеското творчество”.
- Чувстваш ли се горд с тази награда?
- С всички три. Радвам се, че участвах в
този конкурс, защото той ми даде не само тези награди, а и нещо още повече… Какво може още повече, но може… Това е, че получих
покана за кандидатстване в Московския университет лично от един педагог, който преподава там. Тя беше в журито и каза: „Заповядай в Москва и се готви за изпити!”
- Това е и твоята цел, нали?
- Да, да!
- Какво повече ще споделиш? Явно
там ще кандидатстваш, нали?
- В Москва има два университета, които
си харесвам много. Първият е ГИТИС, където е завършила Алла Пугачова. Не го казвам
случайно, тъй като там са учили не само тя,
но и много, много руски и световноизвестни
таланти, свързани с киното и с музиката. За
мен ГИТИС е най-големият университет за
изкуства в Русия и въобще. Там естествено
искам с музика да кандидатствам. И другият
е Славянската академия - също в Москва.
- Има музикален профил и там?
- Да, да и на двете места.
- Пожелавам ти успех!
- Благодаря много!
- Поздравявам те още веднъж за тези
престижни награди, пожелавам ти успех
в бъдещите ти начинания, в изпитите, които ти предстоят и вярвам, че ще се справиш!
- Благодаря много. Нека сега поздравя
всички, които ни слушат, и въпреки че още е
само април месец, искам да им пожелая едно слънчево, щастливо лято без край.
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ПРАЗНИЧНОВЕЛИКДЕНСКОНАСТРОЕНИЕВДРАГИЖЕВО ВЕЛИКДЕНСКИБАЗАРВПОМОЩНАДЕЦАТАОТЦДГ„РАДОСТ”

За наближаването на светлия християнски празник Великден, първи напомниха лазарките. И тази година в читалището и в детската градина на село Драгижево бяха припомнени и разучени нови лазарски песни. На
Лазаровден децата, пременени в народни
носии и с празнични кошнички в ръце,
тръгнаха из селото. Преди да влязат в някой
дом, уточняваха каква песен ще се пее и за
какво ще се нарича - за здраве на децата, за
благодат на земята, за богатството на дома и
т.н. А радостните стопани бързаха да посрещнат скъпи гости, предварително подготвили яйца, пари и лакомства, за да дарят лазарките.

Яйцата, които дечицата събраха на
Лазаровден, бяха боядисани по стар
български обичай
н а
В е л и к и
четвъртък от малчуганите на ЦДГ
”Вълшебство”. С
първото боядисано
червено яйце бяха
натрити бузките и челата им с пожелание „да са румени и
червени, здрави и засмени през цялата
година”.
В дните на
Страстната седмица вратите на местния християнски
храм ”Св. Константин и Елена” бяха отворени за вярващите. В
нощта на Възкресението се събраха много
драгижевчани, за да ознаменуват духовното
събитие, да се поздравят с “Христос Воскресе” и да отнесат свещичка с Благодатния
огън по домовете си.
На третия ден на Великден в пенсионерския клуб се проведе конкурс за най-красиво
изписано яйце. Първа награда грабна Мария Коева, а второ и трето място бе присъдено на Павлина Шикаланова и Цеца Данкова.
Празникът продължи със спомени за отминали тържества, с надборване с червените
яйца и, разбира се, с похапване на вкусни козунаци.

В дните на
Страстната седмица, преди настъпването на Възкресение Христово, ЦДГ
„Радост” организира
поредица от изяви,
свързани с празника.
Децата от подготвителна група
представиха открит
момент на тема „Весел ден Великден” и
с тази изява бе постигнато приобщаване към културните
еталони на страната
ни. Бъдещите
първокласници, с помощта на различни
техники, изработиха
сувенири за празника и боядисаха яйцата.
Преподавателите също направиха уникални
предмети и украшения, които екипът на детската градина подреди в пъстра изложба.
Великденските красиви яйца и предмети
бяха експонирани в книжарница „Спектър” в
продължение на цяла седмица. Благотворителният базар, посветен на Великден, по-

ЛЯСКОВЕЦ ЗА ПРЪВ ПЪТ
С УКРАСА ЗА ВЕЛИКДЕН

ГАЛИНА МОСКОВА ИЗДАДЕ ВТОРА СТИХОСБИРКА

Точно преди две
години младата лясковска поетеса Галина Москова издаде своята първа стихосбирк а. След
„Багрите на моята
душа” талантливата учителка по физика и математика в
лясковското СОУ
„М. Райкович”,
събра в нов сборник
свои стихотворения. „Божествено
докосване” е малка
книжка, в която намират живот 70 на
брой лирични творби. Вторият й сборник видя бял свят,
благодарение на читалищното ръководство и с подкрепата на
литературния клуб „Вдъхновение”, чийто
член е Москова. Представянето на събраните произведения се състоя в Музея на
градинарството, където деца изпълниха песента „Лясковец”, чиито текст е на поетесата Москова, а музиката към нея е на колежката й Кремена Денева - музикален педагог
в гимназията. Именно с това стихотворение започва новата стихосбирка. За пръв
път певиците от училищния хор, членуващи в клуб „Родолюбие” пяха тази песен на
празничния концерт, посветен на 130 години от обявяването на Лясковец за град. С това си произведение Галина Москова завоюва и първата награда в състоялия се през
2008 година областен конкурс „По възрож-

За първа година в Лясковец гражданите
се радваха на светеща Великденска украса.
В навечерието на християнския празник
Възкресение Христово, се появиха великденски яйца по дърветата на централния
площад точно срещу сградата на общината.
Около 30 на брой бяха червените, сините, зелените и жълти великденски символи, разположени в клоните на две брезички. Осветителните тела във формата на яйца красиха града нощем до приключване на празниците. Идеята за светилата бе на общинското
ръководство и на фирма „Хит”, която ги предостави и монтира.

ВКЛЮЧИХМЕСЕВСЕДМАТАБОРСА„КУЛТУРЕНТУРИЗЪМ”

денските пътеки”. То е поместено и върху
корицата на книгата за Лясковец, излязла
преди няколко месеца в резултат на реализиран проект на общината „История и традиции на Лясковец за европейско бъдеще”.
Така четиристрофната творба получи широка популярност сред лясковската общественост и се превръща в обичано от гражданите произведение, което заслужено се
нарежда до химна на града, написан от почетния гражданин на Лясковец Димитър Русев.
Пропити с родолюбиви чувства и мисли
са и останалите стихотворения, включени в
сборника - повечето от тях разкриват любовта към родното, историята и българските фолклорни традиции.

„МАЗНЕВСКА ЧЕШМИЧКА”
С НОВО РЪКОВОДСТВО
От началото на месец април клубът на
пенсионера „Мазневска чешмичка” е с ново
ръководство.
В резултат на проведено отчетно изборно събрание бяха избрани нов клубен и контролен съвет. С 50 гласа „за” и трима
„въздържали се” за председател на клубния
съвет бе избрана Сийка Камбурова, която
смени дългогодишния председател Петко
Габровски. Контролният съвет оглави друг

могна финансово на ЦДГ „Радост”. Директорката Габриела Иванова сподели, че със
сумата, спечелена от продадените великденски творения, са закупени бои и материали за кръжока по изобразително изкуство.
Празничната седмицата приключи с тържество на открито за всички малчугани от детската градина.

представител на женското съсловие - Марияна Мечкова. На поста уредник на клуба
остава Зоя Милушева, която изпълняваше
тази дейност и досега.
Събранието приключи с пожелания за
попътен вятър в управлението на един от
най-многобройните клубове в лясковска община, с призив за повече толерантност в отношенията между членуващите пенсионери.

Община Лясковец участва в седмото издание на международното туристическо изложение „Културен туризъм 2010” с асортимент от шест вида лясковско вино - шампанско и пелин на винпром ”Лясковец ООД” и с
представяне на експонати от Музея
на гурбетчийското градинарство снимки, документи, паспорти и старинна валута на градинарите, различни предмети и градинарски принадлежности.
Културното изложение се проведе във В. Търново от 14 до 17 април
2010 г. в изложбени зали „Рафаел
Михайлов”. Организира се по инициатива на община Велико Търново,
Асоциация на българските туроператори и туристически агенции,
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Основен организатор на проявата бе Общинската агенция по туризъм
„Царевград
Търнов”.
Велико Търново - балканска столица на културния туризъм, бе мотото на 7-то издание на изложението.
В борсата тази година се включиха
над 800 участници, което е над два пъти повече от предходната. Удвоена бе и изложбената площ, на която се разполагаше борсата
на туризма.
Със свои щандове се представиха над 60
общини, сред които бе и нашата, също толкова туроператори и дестинации от страната. 22 фирми показаха в изложението свои
стоки, напитки, месни и сладкарски изделия
и др. Лясковското шампанизирано вино с
марките Искра, Албена, Букет имаше уникалната възможност да бъде опознато и от

гостуващите на туристическата борса чужденци, тъй като тази година в международното изложение се включиха 18 държави, които представиха туристическия си потенциал. Сред тях бяха Бразилия, Франция, Северна Корея, Йордания, Сърбия, Индонезия, ЮАР и др.
Кръгли маси, презентации и дискусии, изложби, годишна среща на кметовете на общините, както и филмов фестивал, бяха
част от богатата програма на седмото туристическо изложение в старопрестолния град.
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ДНИ НА КОМЕНСКИ В ЦДГ „ПЧЕЛИЦА”

Да повишат културата на общуване между дете-родител и да превърнат детската
градина в „Майчино училище” по метода на
известния педагог Ян Коменски - такава
цел си поставиха директорката и педагогическият персонал на ЦДГ „Пчелица” и в няколко последователни мартенски дни приложиха успешно методиката, която е залегната в един от най-важните трудове в историята на дидактиката, а именно в този на
Коменски - „Великата дидактика”.
За така наречените Дни на Коменски в
ЦДГ „Пчелица”, провели се във всички групи на детското заведение, разказа директорката Анкa Иванова.
„Тази година към традиционните календарни празници в детската градина прибавихме и нещо ново - празнуване на рождените дни на групите. С тези празници искахме да привлечем вниманието на родителската общност и да спомогнем за
осъществяване на връзката в процеса на
общуване между “дете-родител”, както е заложено това в учението на Ян Коменски.
Искахме също нашето детско заведение
да се превърне в “майчино училище”. Според Коменски „Майчиното училище” обогатява съзнанието на децата с представи за
околния свят, развива сетивната им дейност и сетивните им органи, приучва ги към

елементарна трудова дейност. Под “майчино училище” Коменски разбира семейството.
Чрез участието в детски тържества се
усъвършенства ориентирането на децата
в норми на етикетно поведение в ежедневна и празнична среда, като по този начин се
подобрява общуването дете - родител.

Празниците в детската градина допринасят за повишаване на оптимистичното настроение, формират прояви на уважение и
отзивчивост към
преживяванията на
връстници, учители
и роднини.
Проведените
празници в дните
на Коменски бяха
осъществени със
съдействието на родителите, които осигуриха костюмите
на децата, също закупиха и атрактивни торти, които доставиха много радост на малчуганите. Най-малките от група
„Яки”, в непринудена обстановка, с песни и
игри, отпразнуваха първия си рожден ден.
Подкрепяни от своите родители и учители
преживяха мигове на радост и емоции. Децата от група „Слънце”поздравиха своите
родители с музикална пиеса и доказаха, че
са истински актьори. Оргиналната торта-

слънце породи усмивки и добро настроение. По време на тържеството в група “Мечо Пух”, децата, провокирани от обстановката, облеклото и настроението, изразиха
своите преживявания, като показаха привързаност, обич и благодарност, както към
родителите си, така и към учителите в групата. Подходящата украса, емоционалната форма на празника, подкрепата и участието на родителите, създадоха фон за изява на всяко дете от група „Мики Маус”.
Обстановката осигуряваше динамичност в
комуникацията между дете-дете, детеродител и пораждаше чувство на радост,
доброжелателност и обич към близките.
Точно в такива празници родителите се
доближават най-много до децата си, точно
в такива моменти ги опознават най-добре.
Това са моменти, много полезни, както за
децата, така и за техните майки и бащи. В
дните на Коменски всяко едно семейство
имаше възможността да избяга от забързаното ежедневие и да се потопи в магията на
детския свят. Мисията за създаване на
здрава връзка и постигане на по-висока
ефективност в общуването между родители и деца беше успешна. Това беше и
основната цел на празничните дни на Коменски, които се проведоха в детската градина”.

ОЩЕ ЕДИН МЕСЕЦ ДЕЙСТВА ОБЩЕСТВЕНАТА ТРАПЕЗАРИЯ В ЛЯСКОВЕЦ

От първи декември 2009 г. в община Лясковец за трета поредна година функционира
социалната услуга в общността “Обществена трапезария за лица и семейства в социален риск”. Това е услуга, която е възможна,
благодарение на проект, финансиран от
фонд „Социално подпомагане” при МТСП.
Продължителността му бе 4 месеца - от 1 декември 2009 г. до 31 март 2010 г. В края на
март в Лясковец успешно приключи четиримесечното му изпълнение, но в резултат на
решение на Министерски съвет от

31.03.2010 г. правителството е предоставило на МТСП допълнителни бюджетни кредити в размер на 450 000 лв., за да продължи
финансирането на разкритите в страната обществени трапезарии. Така те обслужваха
потребителите и през месец април. На
Обществената трапезария в Лясковец бе отпусната сума от 1253 лв., от които 1140 са за
закупуване на хранителни продукти, а сумата от 113 лв. са режийни. Тези 1253 лв. са средства от общата за страната сума и така трапезарията продължи да функционира още

ДЕЦАТА ОТ ЦДГ „СЛАВЕЙЧЕ” ПОЗНАВАТ
ХРИСТИЯНСКИТЕ НИ ПРАЗНИЦИ

лен патронаж - Лясковец, които си партнираха с Областен съвет на БЧК - В.Търново и
Сдружение „Граждани за обществена инициатива Св. св. Петър и Павел” - Лясковец. С
реализацията на проекта бяха постигнати
следните резултати: повишаване качеството на живот на 30 души в неравностойно положение, успешно прилагане на разработения нов модел за предоставяне на социалната услуга, подобряване качеството на хранене и намаляване на здравословните проблеми на 30 лица и др.

BG051PO001-5.1.01-0050-С0001
С.И.Л.А. „Социалната икономика Лост и Алтернатива в развитието на Община Лясковец”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СформирасеконсултативнагрупапопроектС.И.Л.А.

Пролетните ни празници от християнския календар са добре известни на децата от ЦДГ
„Славейче”. Всяка година малчуганите се запознават с характерните особености на всеки
един от тях и ги празнуват с много веселие.
Традиция е поголемите от тях да изпълняват различните
ритуали, свързани с
Благовещение, Лазаровден и Великден. Така например и тази годи-

на лазарки с кошница обиколиха улиците на
района около детското заведение и цял
преди обяд весели песни огласяха
Атанасовата махала. За Великден децата, с
помощта на учителите си, очервиха събраните на Лазаровден яйца. Празничното на-

20 дни - до 30 април включително. За сметка
на пропуснатите празнични дни около Великден, топъл обяд ползвателите получаваха и през трите априлски съботи.
Общата стойност на проекта за редовното време от 4 месеца бе в размер на 7 061,61
лв. Сумата от 5 201,61 лв. осигури фонд „Социално подпомагане” - София, а средствата
от 1 860 лв. отпусна община Лясковец. От
услугата се възползваха 30 социално слаби
лица. Изпълнител на проекта бе община Лясковец, чрез служителите в Домашен социа-

строение на славейчетата обаче започна още
в деня на Благата вест Благовещение. С този
празник техните учители ги бяха запознали
предварително, а когато настъпи моментът,
малките християнчета
влязоха в храма „Св.
Атанас”, за да го отпразнуват като истински божии чада. В църквата децата пяха, танцуваха и
прескочиха импровизирани огньове, както по-

велява традицията.
Деца, възпитатели, родители, общинското ръководство и миряни се посветиха на
празника, пораждащ винаги силни емоции
от чутата в този ден блага вест за предстоящото раждане на Спасителя.

През месец април 2010 година
се проведе първа
работна среща за
сформиране на
консултативна
група „Партньорство за развитие
на социалната
икономика”,
съгласно проект
№ BG051PO0015.1.01-0050C0001 С.И.Л.А
„Социалната Икономика - Лост и
Алтернатива в
развитието на община Лясковец.
Членове на новосформираната
консултативна
група са представители на екипа за организация и управление на проекта, представител
на партньора по проекта - Сдружение „Бъдеще за нас” гр. Лясковец, дирекция „Бюро по труда”, дирекция „Социално подпомагане” и представител на Районната организация на глухите в България - Горна Оряховица.
Чрез създадената консултативна група ще се цели създаване на механизъм за ефективна координация между институциите, осъществяване на периодични посещения, с цел
оценка на качеството на услугите, предлагани в социалното предприятие Детски център и
Ателие за реклама. Съдействие за огласяване на инициативите, заложени в дейностите
на проекта, с цел по- голяма информираност и прозрачност, участие при подбора на безработни лица за обучения за „развиване на професионални умения” и за лица с увреждания
и лица с увреден слух за обучения за „социално предприемачество”.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Лясковец и при нинакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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22 АПРИЛ – ДЕН НА ЗЕМЯТА

Денят на Земята - 22 април, е найголемият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард хора.
Всяка година Международната мрежа за
Деня на Земята координира действията на
повече от 12 000 партньори в 174 държави
насочени към опазване на планетата Земя
и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. България е една от първите стра-

н и , п р исъединили се към
международното
о т б е л я зване Деня на Земята, което започва от 1990
година.
Та з годишното
честване
на този
ден, организирано
от Междун а р од н ата мрежа
за Деня
на Земята, ще даде началото на двугодишна кампания "Зелена генерация". Инициативата е посветена на
40-та годишнина от началото на отбелязването на Деня на Земята, която ще бъде
празнувана през 2010г. Международната
мрежа тази година фокусира вниманието
си върху кампанията „Зелена генерация",
к ато п р и зо ва ва м еж д у н а р од н и те и
държавните институции, бизнеса и неправителствените организации, милионите
хора по света за предприемането на конкретни действия за решаване на въпроси-

те, свързани с изменението на климата. А
то вече е реалност и оказва своето влияние върху цялата планета. Прогнозите показват, че то ще продължи и ще изправи човечеството пред предизвикателства, с които хората не са се сблъсквали никога досега. Изменението на климата засяга не само природата, а и нашето здраве, ежедневие, икономика, култура. Учените са единодушни, че тенденцията към затопляне
на климата не може да бъде спряна, но нашите общи усилия за намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата, могат да забавят този негативен процес, което да предостави на биологичните системи и на човешкото общество повече време
за адаптация.
Кампания „Милиард действия за зелено“ е една от инициативите, насочени към
мобилизиране на хората за създаване на
промяна, стъпка по стъпка, чрез предприемането на малки действия в нашите домове, училища и работна среда, които добавени едно към друго, водят до огромен колективен напредък.
Обичайно Денят на Земята се празнува
на 22 април. В този ден много страни призовават населението да се чувства като ед-

На 16 и 17 април в Монтана се проведе
Детски национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада”. Той се организира за
втора поредна година с цел съхраняване и
популяризиране на песенното и танцовото
фолклорно богатство на Българския Северозапад. В два поредни дни Общинският
младежки дом в Монтана посрещаше близо
400 талантливи момичета и момчета от 14
населени места, които пяха и танцуваха на
сцената на фестивала. Разделите на конкурса бяха два - народно пеене и хореография.
В първия ден се съревноваваха хорови
състави и индивидуални изпълнители, а
през втория - танцовите. В двудневната фол-

г о в о р н о с т и з ам ъ р с я в а н ет о н а
о к ол н ата с р ед а .
Провокирани към
творчество, спазвайки строго темата
за природата и нейното опазване, подрастващите подчертаха ярко своята гражданската позиция. В защита на
планетата земя бяха засадени в парка
д в е д р ъ вч е т а върбички, каквито
там досега не е имало. В Деня на планетата Земя, г-жа

Лясковското
Сдружение ”Бъдеще за нас” отбеляза
Световния ден на
земята - 22 април.
Председателят на
сдружението Даниела Бърнева, заедн о с ч л е н о ве и
сътрудници осигуриха за децата от
града отпадъчни материали, предимно
хартии, с които малчуганите изработиха интересни пана и
предмети. С повечето от сътворените материали, децата украсиха градския парк, където всъщност протече инициативата, а няколкото чудесно направени пана отнесоха в своите училища, за да ги изложат в класните стаи. Произведенията, които малките лясковчани създадоха, изпращат различни послания към жителите на
града ни - да ценят и пазят уникалната природа и да воюват срещу човешката безот-

ТРЕТОКЛАСНИЧКАОТЛЯСКОВСКОТОСОУ„М.РАЙКОВИЧ”СПЕЧЕЛИНАГРАДА ВНАЦИОНАЛЕНКОНКУРС

Специалната награда за техническа
сложност присъдиха организаторите на националното състезание „IT Знайко” на ученичка от Лясковец. Димитрина Стоянчева
Димитрова от трети клас в лясковската гимназия се представи успешно на четвъртия заключителен етап на информационното
състезание. „Първите два кръга бяха дистанционни, а третия, който беше областен
се проведе в Г. Оряховица”, разказа малката
ни участничка. В надпреварата в националния кръг, състоял се във В. Търново под мотото „Моето училище-мечта”, нашето момиче е

Издава Община Лясковец

разпространява се безплатно
четете и в сайта на общината

показало своите умения в работата със
съвременните информационни технологии.
С помощта на познанията си в областта на
компютрите, Димитрина е презентирала
своя проект-мечта за това, как иска да изглежда нейното родно училище. Нарисувала
го е, заедно с учителите и учениците и дори е
написала стихотворение, посветено на него.
За изпълнението на тази оригинална идея,
мениджърът на образователни програми на
Майкрософт Теодора Върбанова, е връчила
на Димитрина специалната награда - компютърна камера и грамота. В информационния

на общност, да защитава мира на планетата и да пази красива земната природа. На
темата за чиста и здравословна околна
среда и на проблемите, свързани с управлението на отпадъците, беше посветена
работната среща, състояла се в самия ден
на планетата Земя и организирана от
РИОСВ - В.Търново. Директорът на екоинспекцията инж. Елена Григорова, беше поканила областните управители на Габровска и Великотърновска област, кметовете
на общините и специалистите еколози на
териоторията на РИОСВ. Гост и участник в
обсъждането на основните екологични
въпроси на великотърновската инспекция
беше и зам. министърът на околната среда Евдокия Манева. Откриването на 40тата годишнина от отбелязването на празника на планетата направи инж. Григорова, а министър Манева приветства присъстващите. В деня на Земята основните
акценти в обсъжданията паднаха върху
проблемите за управлението на отпадъците и въпроса за предстоящото изграждане
на депата, като бе представен и опита на
южната ни съседка Гърция, относно третиране на излезли от употреба различни оборудвания.

„БЪДЕЩЕЗАНАС”ПРИЗОВАДАОБИЧАМЕПЛАНЕТАТАЗЕМЯ

НАШИТЕТАНЦЬОРИСДВЕВТОРИМЕСТАОТНАЦИОНАЛЕНКОНКУРС

клорна среща на изкуствата се включи и
лясковският танцов
състав „Лудо младо”
при Сдружение „Развитие за Лясковец” с
художествен ръководител Йордан Зангов. 16 момчета и момичета на възраст
от 13 до 17 години
представиха Лясковец и завоюваха две
втори места. И двете им танцови изпълнения „Луди млади” и „Копаница” впечатлиха компетентното жури и то присъди почетното второ място за лясковските танцьори.
Първият им танц взе втора награда в раздел
камерни танци при най-големите участници,
а вторият спечели второто място в категория
обработен танцов фолклор. Изпревариха ги
единствено възпитаниците на не безизвестното Национално училище по изкуствата
„Панайот Пипков” - гр. Плевен.
Младите наши дарования се завърнаха с
две купи и грамоти, с които, както сподели
ръководителят им, много се гордеят. Те са доказателство за таланта им и за достойното
представяне на един малък град като нашия
в надпреварата с танцови формации от други по-големи градове и областни центрове като например Бургас, Плевен, Монтана и др.
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форум са участвали 110 ученика от 1 до 4 клас, дошли от
различни краища на България. Освен да покажат своите
творчески проекти с програмите на Майкрософт, те са имали
възможност да разгледат и красотите на нашия регион. Туристите от клуб „Трапезица” са
осигурили за децата найразнообразни игри и занимания сред природата в местността Ксилифор.

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

Бърнева разказа за историята на този празник и припомни, че 22 април се отбелязва
като Световен ден на земята от четири десетилетия насам. „Всеки един от нас е
длъжен да обича земята не само на този
ден, а през всеки от 365-те дни на годината”, каза още тя, преди да даде старта на
инициативата.

